
 

 HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TP ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    BAN THƯỜNG VỤ   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số: 1218/BTV-TG      Đà Nẵng, ngày 01 tháng  9 năm 2020 

   V/v tăng cường thông tin, tuyên truyền 

 trên trang mạng xã hội và theo dõi Fanpage 

  “Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Đà Nẵng” 

 

Kính gửi:   

 - Hội LHPN các quận/huyện; ĐVTT, ĐVTV; 

 - Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ thành phố. 

  

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 123/KH-BTV ngày 13/4/2018 của Ban 

Thường vụ Hội LHPN thành phố Đà Nẵng về việc “Triển khai Chiến lược 

Truyền thông của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, giai đoạn 2017-2022”, thời 

gian qua, Hội LHPN thành phố đã triển khai trang thông tin “Phụ nữ Đà Nẵng - 

Lắng nghe và chia sẻ” trên mạng xã hội Facebook. Sau một thời gian thực hiện, 

nhóm đã đem lại hiệu quả tích cực và thu hút được sự tham gia hưởng ứng của 

các cấp Hội, hội viên phụ nữ thành phố, với hơn 2.500 thành viên tham gia.  

Ngày 01/9/2020, Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố tiếp tục thành lập 

trang Fanpage “Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Đà Nẵng” qua đó hình thành thêm 

một kênh thông tin, truyên truyền của Hội LHPN thành phố đến cán bộ, HVPN. 

Trang Fanpage này và trang Facebook “Phụ nữ Đà Nẵng - Lắng nghe và chia 

sẻ” sẽ hoạt động song song để chuyển tải các thông tin, hoạt động của các cấp 

Hội, của thành phố giúp cán bộ, hội viên phụ nữ kịp thời nắm bắt các chủ trương 

của Đảng, thành phố và của Hội. 

1. Để trang Fanpage Hội Liên Hiệp Phụ nữ Tp Đà Nẵng hoạt động có 

hiệu quả, Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố Đà Nẵng đề nghị Hội LHPN các 

quận huyện; ĐVTT, ĐVTV; Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ thành phố thực 

hiện một số nội dung sau: 

- Vận động cán bộ, HVPN có tài khoản và sử dụng mạng xã hội facebook 

thích và theo dõi trang Fanpage của Hội LHPN thành phố Đà Nẵng; đồng thời 

chọn chế độ “Xem đầu tiên” để có thể kịp thời cập nhật được những thông tin, 

tin tức mới nhất từ Fanpage.  

Để thực hiện thao tác bật ưu tiên xem trước: người sử dụng truy cập trang 

fanpage  nhấp vào Đang theo dõi  chọn Xem đầu tiên. 



 

- Tích cực tham gia tương tác, thông báo địa chỉ trang Fanpage “Hội Liên 

hiệp Phụ nữ TP Đà Nẵng” đến tất cả cán bộ, HVPN và bạn bè để có thể tham 

gia theo dõi, qua đó để cán bộ, HVPN và tất cả người dân quan tâm đến phong 

trào phụ nữ thành phố hiểu rõ hơn về các hoạt động của Hội và phong trào phụ 

nữ thành phố. 

- Tham khảo các tin, bài có nội dung truyền thông, cung cấp kiến thức 

thông tin, định hướng thông tin từ trang để làm tài liệu sinh hoạt trong công tác 

tuyên truyền, hoạt động Hội. 

2. Tiếp tục vận động cán bộ, HVPN đăng tải, chia sẻ những hoạt động của 

các cấp Hội phụ nữ trên nhóm facebook “Phụ nữ Đà Nẵng - Lắng nghe và chia 

sẻ”. Để nhóm hoạt động hiệu quả, các bài đăng chất lượng hơn, các cấp Hội cần 

lưu ý một số nội dung khi đăng tải bài, cụ thể như sau: 

- Đối với các bài đăng về hoạt động Hội, phong trào phụ nữ do đơn vị 

thực hiện, tổ chức: Viết bài và trực tiếp đăng trên nhóm facebook, không chia 

sẻ bài viết từ các trang cá nhân, các trang fanpage của đơn vị. Nội dung rõ ràng, 

ngắn gọn và chọn lọc từ 3-5 hình ảnh đẹp để minh họa cho bài viết.  

+ Khuyến khích các đơn vị có các bài viết tổng hợp về hoạt động của các 

cấp Hội tại địa phương. Đối với những bài viết tổng hợp, chọn và gửi tối đa 10 

hình ảnh, có chú thích minh họa cụ thể. 

- Đối với các nội dung chia sẻ: Chia sẻ các nội dung từ các trang thông 

tin chính thống của Trung ương, địa phương; các gương người tốt, việc tốt; các 

mô hình hay, cách làm sáng tạo của cán bộ, HVPN trong quá trình công tác, lao 

động và học tập được báo chí, cơ quan truyền thông đưa tin… 

Nhận được Công văn này, đề nghị Hội LHPN các quận/huyện và các đơn 

vị trực thuộc, đơn vị thành viên, Ban Tuyên giáo – Nữ công LĐLĐ thành phố 

triển khai cho các cấp Hội phụ nữ cơ sở tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi 

trong cán bộ, HVPN./. 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Thường trực, Thường vụ Hội LHPN TP; 

- Hội LHPN các quận/huyện, ĐVTT, ĐVTV;  

- Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ TP; 

- Ban Tuyên giáo Hội LHPN TP;  

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

  PHÓ CHỦ TỊCH 

Tăng Hoàng Hôn Thắm 
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