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Kính gửi:  - BTV Hội LHPN các huyện, thành phố; 

- Hội phụ nữ các đơn vị: Công an tỉnh, Biên phòng tỉnh, 

Quân sự tỉnh; Ban nữ công Liên đoàn lao động tỉnh. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1162/KH-ĐCT ngày 13 tháng 12 năm 2021 của 

Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam về tổ chức Cuộc thi “Sáng tác thông 

điệp truyền thông về bình đẳng giới trong phòng, chống thiên tai trước bối 

cảnh Covid - 19 và đề cử các gương mặt phụ nữ, sáng kiến về bình đẳng giới 

trong phòng, chống thiên tai”; Để cuộc thi tạo sự lan tỏa và thông qua cuộc thi 

tìm kiếm, lựa chọn các thông điệp truyền thông, phát hiện các gương phụ nữ và 

sáng kiến điển hình về bình đẳng giới và phòng, chống thiên tai trong công tác 

tuyên truyền của Hội LHPN Việt Nam và Tổng cục Phòng chống thiên tai & 

UN Women. Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đề nghị Ban thường vụ Hội 

LHPN các huyện, thành phố, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện một số nội 

dung sau: 

1. Tuyên truyền, vận động, khuyến khích, hướng dẫn cán bộ, hội viên, 

phụ nữ và nhân dân tích cực tham gia Cuộc thi do Hội LHPN Việt Nam tổ 

chức; Chủ động tuyên truyền nội dung Cuộc thi trên các phương tiện truyền 

thông, mạng xã hội của cơ quan, đơn vị, địa phương.  

2. Yêu cầu mỗi đơn vị có ít nhất 05 thông điệp truyền thông; đề cử, 

tham gia ít nhất 02 gương mặt phụ nữ, sáng kiến bình đẳng giới tham gia 

cuộc thi (có Kế hoạch và thể lệ cuộc thi đính kèm và đăng trên website của Hội 

LHPN tỉnh Nam Định). 

3. Các sản phẩm dự thi gửi về Hội LHPN Việt Nam theo địa chỉ: Ban 

Tuyên giáo Hội LHPN Việt Nam, 68 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội (nhận bản 

cứng) và Email: sangtactdtt.gmpn2021@gmail.com (nhận bản mềm). Thời hạn 

nộp chậm nhất trước 17h, ngày 31/3/2022. 

4. Các đơn vị theo dõi tổng hợp sản phẩm tham gia dự thi và báo cáo kết 

quả về Hội LHPN tỉnh qua Văn phòng trong báo cáo tháng 4/2022. Ban Tuyên 
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giáo- Chính sách Luật pháp theo dõi kết quả thực hiện để đánh giá thi đua cuối 

năm 2022. 

  (Đầu mối liên hệ: đồng chí Ngô Thị Hoa - Chuyên viên Ban Tuyên giáo 

- CSLP, ĐT: 0389921832) 

 Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đề nghị Hội LHPN các huyện, thành 

phố, đơn  vị trực thuộc quan tâm, triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

 

Nơi nhận: 

- TW Hội LHPN Việt Nam; 

- Hội LHPN các huyện, TP, đơn vị TT; 

- Lưu: VT-TGCSLP. 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Thị Thúy Nhài 
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