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 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:1048/BTV-TG      Đà Nẵng, ngày 18 tháng 02 năm 2020 

   V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng  

  chuỗi sự kiện“Áo dài- Di sản văn hóa Việt Nam” 

 

 

Kính gửi:   

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

 - Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ thành phố. 

  
 

Thực hiện Công văn số 3951/ĐCT-TG ngày 09/01/2020 của Đoàn Chủ 

tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về việc “Tổ chức hoạt động Áo 

dài- Di sản văn hóa Việt Nam”, đồng thời nhằm khẳng định và tôn vinh giá trị 

của Áo dài trong đời sống xã hội, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn và 

phát huy di sản văn hóa Việt Nam trong mỗi phụ nữ, người dân, hướng tới đề 

xuất công nhận Áo dài là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, Ban Thường 

vụ Hội LHPN thành phố đề nghị Hội LHPN các quận huyện; ĐVTT, ĐVTV; 

Ban Tuyên giáo – Nữ công LĐLĐ thành phố phối hợp với các ngành, tổ chức, 

cá nhân tổ chức các họat động hưởng ứng phù hợp thiết thực, gắn với đợt hoạt 

động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và các ngày truyền thống, sự kiện của 

địa phương, đất nước, của Hội,cụ thể như sau: 

1. Chủ động phối hợp tổ chức các hoạt động tôn vinh, quảng bá Áo dài, 

trong đó tập trung vào dịp Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ, Ngày thành lập 

Hội LHPN Việt Nam. 

2. Triển khai trong đội ngũ cán bộ Hội và vận động, khuyến khích hội 

viên, phụ nữ mặc Áo dài trong các sự kiện quan trọng, làm việc tại công sở, 

doanh nghiệp…: 

- Đối với cán bộ chuyên trách Hội LHPN các cấp:  

Kể từ năm 2020, vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ và kỷ niệm Ngày 

thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tất các cán bộ Hội LHPN các cấp 

mặc Áo dài hàng ngày (từ ngày 01/3 đến hết ngày 08/3 và từ ngày 13/10 đến hết 

ngày 20/10) khi đến công sở và tham dự các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ này. 

Khuyến khích mặc Áo dài vào sáng Thứ Hai hàng tuần khi đến công sở.  
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- Đối với hội viên, phụ nữ: 

Các cấp Hội có thể kết hợp với các hoạt động được tổ chức tại địa phương, 

đơn vị để vận động hội viên, phụ nữ mặc Áo dài nhằm lan tỏa vẻ đẹp Áo dài nơi 

công tác, học tập, nơi công cộng; các sinh hoạt văn hóa của gia đình, dòng tộc... 

3. Vận động các nhà thiết kế/ nhà may áo dài tại địa phương hưởng ứng 

đăng ký tham gia Cuộc vận động sáng tác và thiết kế áo dài (ngay sau khi Trung 

ương Hội phát động) và hướng dẫn các nhà thiết kế tại địa phương đăng ký sở 

hữu trí tuệ những sản phẩm thuộc sở hữu cá nhân có liên quan đến áo dài. 

4. Vận động mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ có tài khoản facebook tích cực 

tham gia tương tác trên mạng xã hội; facebook “Phụ nữ Đà Nẵng - Lắng nghe 

và chia sẻ” để tăng cường truyền thông, quảng bá về các hoạt động tôn vinh áo 

dài diễn ra tại các cấp Hội, tại địa phương. 

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

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

khai thực hiện./. 

 

 
 

 
 

Nơi nhận: 

- Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam; 

- Ban Tuyên giáo TW Hội LHPN Việt Nam; 

- 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 

 

 

 

Đỗ Thị Kim Lĩnh 
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