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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:1089/BTV-TG      Đà Nẵng, ngày 21 tháng 4 năm 2020 

              V/v truyền thông, quảng bá  

    chương trình âm nhạc trực tuyến gây quỹ 

           phòng, chống đại dịch Covid-19 

 

Kính gửi:  

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

 - Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ thành phố. 

    

Nhằm kêu gọi các cá nhân, gia đình, các công ty, tổ chức hưởng ứng các 

chỉ đạo của Chính phủ, chung tay phòng chống dịch bệnh và ủng hộ cho quỹ 

phòng chống Covid-19 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ phối hợp cùng Công ty Cổ phần RSVP tổ 

chức chương trình liveshow âm nhạc trực tuyến “Kiên cường Việt Nam – Stay 

strong Vietnam”. 

Chương trình được phát sóng vào lúc 20h00 ngày 25 tháng 4 năm 2020 

trên kênh Youtube “RSVP Vietnam” và kênh của các đối tác. Thông tin chi 

tiết của chương trình xem tại link: http://hoilhpn.org.vn/tin-chi-tiet/-/chi-

tiet/kien-cuong-viet-nam-bua-tiec-am-nhac-tai-nha-gay-quy-phong-chong-dich-

covid-19-33556-1.html 

Thực hiện Công văn số 4258/ĐCT-TG ngày 17/04/2020 của Đoàn Chủ tịch 

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về việc “Quảng bá đêm nhạc trực 

tuyến gây quỹ phòng, chống đại dịch Covid-19”, Ban Thường vụ Hội LHPN 

thành phố Đà Nẵng kính đề nghị Hội LHPN các quận/huyện, đơn vị tăng cường 

sử dụng các kênh truyền thông của địa phương, đơn vị như Cổng thông tin điện 

tử, website, các trang mạng xã hội để quảng bá đến hội viên phụ nữ và cộng 

đồng. 

Đây là một sự kiện hết sức có ý nghĩa, qua đó huy động sự chung tay ủng 

hộ của cộng đồng để hỗ trợ cho những phụ nữ đang trực tiếp tham gia phòng 

chống dịch và những phụ nữ đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ dịch Covid-

19. Vì vậy, Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố đề nghị Hội LHPN các 

quận/huyện, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. 
 

 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban TG TW Hội LHPN Việt Nam; 

- Thường trực, TV Hội LHPN TP; 

- Ban TG Hội LHPN TP;  

- Lưu: VT. 

 
 

 
 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

  PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Tăng Hoàng Hôn Thắm 
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