
 

 

                                                                       

             

               Số: 1103 /BTV- TG                               Đà Nẵng, ngày  10 tháng  5 năm 2020 
  V/v tham gia Cuộc thi trắc nghiệm online  

   “Tìm hiểu 90 năm lịch sử hình thành và  

        phát triển của Hội LHPN Việt Nam” 

 

Kính gửi:   

     - Hội Liên hiệp Phụ nữ các quận/huyện; 

     - Hội Phụ nữ các đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên. 

                

Thực hiện Kế hoạch số 814/KH- ĐCT, ngày 27/4/2020 của Đoàn Chủ tịch 

Trung ương Hội LHPN Việt Nam về “Tổ chức cuộc thi trắc nghiệm online Tìm 

hiểu 90 năm lịch sử hình thành và phát triển của Hội LHPN Việt Nam”, qua đó 

tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân về vai trò của 

Phụ nữ Việt Nam và quá trình 90 xây dựng và phát triển của Hội LHPN Việt 

Nam, Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố đề nghị Hội LHPN các quận/huyện, 

Hội Phụ nữ các đơn vị tích cực hưởng ứng Cuộc thi, do Hội LHPN Việt Nam 

phát động, cụ thể: 

1. Đối tượng dự thi: Mọi công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, 

học tập, lao động tại Việt Nam và nước ngoài. 

2. Hình thức thi: Thi trắc nghiệm online (theo bộ câu hỏi) được tổ 

chức trên Cổng Thông tin điện tử Hội LHPN Việt Nam và Báo Phụ nữ Việt 

Nam điện tử. 

3. Nội dung thi: Tìm hiểu lịch sử hình thành và quá trình 90 năm phát 

triển của Hội LHPN Việt Nam; đóng góp của phụ nữ trong công cuộc đấu tranh, 

xây dựng và đổi mới đất nước. 

4. Thời gian tổ chức: Cuộc thi kéo dài trong 10 tuần, bắt đầu từ tháng 

5/2020, tuần thứ nhất được tính từ  ngày 4- 10/5/2020. 

- Dự kiến giải thưởng: Mỗi tuần có 03 giải thưởng, bao gồm: 

+ 01 giải Nhất, trị giá 500.000 đồng 

+ 02 giải Nhì: Mỗi giải trị giá 300.000 đồng. 

+ 03 giải Ba: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng. 

Ngoài ra ban tổ chức sẽ trao một số giải thưởng phụ khác khi kết thúc đợt 

thi, bao gồm: 

+ 01 Giải cho Hội Phụ nữ cấp tỉnh vận động nhiều người tham gia nhất: 

trị giá 1.000.000 đồng 

+ 01 Giải cho người dự thi nhỏ tuối nhất: trị giá 300.000 đồng 
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+ 01 Giải cho người dự thi lớn tuổi nhất: trị giá 300.000 đồng 

(Chi tiết thể lệ Cuộc thi, được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Hội 

LHPN Việt Nam (http://hoilhpn.org.vn); Báo Phụ nữ Việt Nam 

(https://phunuvietnam.vn) và trên Website Hội LHPN thành phố 

(http://www.phunudanang.org.vn, mục Tư liệu  Tài liệu hoạt động Hội) 

5. Cách thức hưởng ứng tham gia cuộc thi 

Để Cuộc thi được triển khai sâu rộng trong hội viên phụ nữ và các tầng 

lớp nhân dân thành phố,  đề nghị Hội LHPN các cấp: 

- Tích cực hưởng ứng và khuyến khích tất cả cán bộ Hội tham gia Cuộc 

thi. 

- Lồng ghép tuyên truyền Cuộc thi trên các phương tiện truyền thông đại 

chúng, trên trang mạng xã hội, qua các kỳ giao ban, các buổi sinh hoạt Hội... thu 

hút sự tham gia đông đảo của cán bộ, HVPN, người dân thành phố. 

- Định kỳ giao ban tháng, báo cáo kết quả tham gia dự thi (số cơ sở Hội, số 

Chi hội và số lượng người) về Ban Tuyên giáo Hội LHPN thành phố hoặc qua 

email tuyengiaopndn@gmail.com để tổng hợp báo cáo TW Hội LHPN Việt Nam. 

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

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- PCT phụ trách Ban TG Hội LHPNTP;  

- Ban TG Hội LHPN TP;  

- Lưu: VT. 

 
 

 
 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 
  Tăng Hoàng Hôn Thắm 
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