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HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TP ĐÀ NẴNG 

BAN THƯỜNG VỤ 

 

Số: 14/HD-BTV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Đà Nẵng, ngày 25 tháng 01 năm 2021 

 
HƯỚNG DẪN  

Công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp  

tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Đà Nẵng 

lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 
 

Căn cứ Hướng dẫn số 49/HD-ĐCT ngày 01/10/2020 của Đoàn Chủ tịch 

TW Hội LHPN Việt Nam v/v hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền về 

Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần 

thứ XIII;  

Căn cứ Kế hoạch số 274/KH-BTV ngày 24/8/2020 của Ban Thường vụ 

Hội LHPN thành phố về Hướng dẫn Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại 

hội đại biểu Phụ nữ thành phố Đà Nẵng, lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026;  

Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố Đà Nẵng xây dựng Hướng dẫn 

công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu 

Phụ nữ thành phố Đà Nẵng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Khẳng định sự quan tâm của Đảng, chính quyền đối với phụ nữ và tổ 

chức Hội, những đóng góp của các tầng lớp phụ nữ và tổ chức Hội, từ đó nâng 

cao nhận thức của xã hội về bình đẳng giới, về vai trò của phụ nữ Đà Nẵng trên 

các lĩnh vực; thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội đối với công tác phụ 

nữ.  

- Khơi dậy niềm tự hào của cán bộ, hội viên, phụ nữ về vị trí, vai trò của 

tổ chức Hội, động viên hội viên phụ nữ và các cấp Hội tích cực đổi mới nội 

dung, phương thức hoạt động, phát huy truyền thống tốt đẹp góp phần thực hiện 

thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội toàn quốc cũng như Đại 

hội đại biểu Phụ nữ thành phố lần thứ XIV. 

- Tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động sôi nổi, thiết thực, an toàn 

chào mừng Đại hội Phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội Phụ nữ thành phố lần thứ 

XIV gắn với tích cực đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh và hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, để Đại 

hội thực sự là sự kiện chính trị quan trọng của phụ nữ và nhân dân thành phố. 
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2. Yêu cầu 

- Công tác tuyên truyền về Đại hội phụ nữ các cấp được tổ chức trước, 

trong và sau Đại hội, cả bề rộng và chiều sâu để tạo sự quan tâm của các cấp, 

các ngành và quần chúng nhân dân đối với Đại hội. 

- Chủ động phối hợp để tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông 

tin đại chúng, tuyên truyền trực quan tại các địa điểm công cộng và chú trọng 

truyền thông trên nền tảng số. 

- Sử dụng đồng bộ, hiệu quả bộ nhận diện, các sản phẩm truyền thông của 

Hội trên tất cả các kênh và phương tiện truyền thông. 

- Các hoạt động được tổ chức hiệu quả và tiết kiệm, kịp thời, toàn diện, 

sáng tạo, tăng cường thực hiện phương châm xã hội hoá; phát huy tính chủ động 

của địa phương trong việc xác định nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp 

với các đối tượng hội viên, phụ nữ. 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Những quan điểm, chủ trương của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh và 

chính sách, luật pháp của Nhà nước đối với bình đẳng giới, sự tiến bộ của phụ 

nữ và công tác phụ nữ; đặc biệt là Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của 

Bộ Chính trị khóa X về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nước”, Chỉ thị 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về 

“Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”; Luật Bình đẳng giới, 

Luật Phòng chống bạo lực gia đình...  

2. Sự trưởng thành và đóng góp nổi bật của các cấp Hội qua các kỳ đại 

hội, đặc biệt trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế và cách mạng công nghiệp 

4.0; bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo và thực hiện hoạt động Hội và 

phong trào phụ nữ; những giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của Phụ nữ Việt 

Nam. 

3. Ý nghĩa, kết quả của Đại hội Phụ nữ các cấp hướng tới Đại hội đại biểu 

Phụ nữ thành phố lần thứ XIV, tập trung làm rõ định hướng đổi mới và đột phá 

trong nhiệm kỳ theo tinh thần Chỉ thị 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí 

thư về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”. 

4. Những ý kiến đóng góp của các cấp Hội và các tầng lớp phụ nữ vào dự 

thảo văn kiện đại hội phụ nữ các cấp và Đại hội Phụ nữ thành phố lần thứ XIV, 

Điều lệ Hội LHPN Việt Nam sửa đổi; phản ánh kịp thời và đầy đủ những nhu 

cầu, tâm tư, nguyện vọng chính đáng; những vấn đề quan tâm của cán bộ, hội 

viên, phụ nữ.  

5. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua, công trình, hoạt động thiết 

thực chào mừng đại hội Phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố 

lần thứ XIV. 
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6. Logo và khẩu hiệu tuyên truyền Đại hội:  

6.1. Logo nhận diện: sử dụng logo chuẩn và bộ nhận diện do Trung ương 

Hội LHPN Việt Nam thiết kế, được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Hội 

LHPN Việt Nam và trang web của Hội LHPN thành phố; khuyến khích các 

quận/huyện, đơn vị xây dựng thêm các thông điệp truyền thông và hình ảnh 

truyền thông phù hợp với đặc điểm địa phương. 

6.2. Giới thiệu nội dung các khẩu hiệu tuyên truyền để địa phương lựa 

chọn cho phù hợp trong công tác tuyên truyền (đính kèm Phụ lục 1). 

III. HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố  

- Xây dựng kế hoạch cụ thể tuyên truyền về Đại hội đại biểu phụ nữ thành 

phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong đó tập trung vào các hoạt động: 

+ Tổ chức Họp báo cung cấp thông tin, định hướng nội dung tuyên truyền 

trên các phương tiện thông tin đại chúng; cung cấp thông tin về điển hình phụ 

nữ và hoạt động Hội để báo chí khai thác thông tin tuyên truyền trước Đại hội.  

+ Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng: tuyên truyền về 

Đại hội Phụ nữ các cấp; giới thiệu các gương điển hình, các mô hình hay, cách 

làm sáng tạo của các cấp Hội; xây dựng phóng sự “Phụ nữ Đà Nẵng – Nhìn lại 

một nhiệm kỳ”; truyền hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội Phụ nữ thành phố 

lần thứ XIV. 

+ Phối hợp với Báo Đà Nẵng xây dựng các bài viết tuyên truyền các 

gương điển hình, các mô hình hay, cách làm sáng tạo của các cấp Hội; phát 

hành chuyên trang chào mừng Đại hội Phụ nữ thành phố lần thứ XIV;  

+ Phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố phát hành tập san 

số đặc biệt chào mừng Đại hội Phụ nữ thành phố lần thứ XIV.  

+ Tổ chức các hoạt động triển lãm, trưng bày pano hình ảnh, tuyên truyền 

cổ động, ... 

2. Hội LHPN cấp quận/huyện, đơn vị  

2.1. Trước và trong Đại hội 

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo cấp ủy cùng cấp xây dựng thông tin dành 

cho báo cáo viên về Đại hội phụ nữ cấp mình và một số vấn đề đặt ra cho phong 

trào phụ nữ và hoạt động Hội nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong dự thảo văn kiện Đại 

hội Phụ nữ cấp trên.  

- Tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ sử dụng khung ảnh đại diện 

chào mừng Đại hội, chia sẻ các tin, bài, hình ảnh hoạt động Hội và thông tin về 

Đại hội phụ nữ các cấp trên các trang cá nhân trên mạng xã hội.   
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- Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Đại hội Phụ nữ các cấp và Đại 

hội Phụ nữ thành phố lần thứ XIV trong thời gian diễn ra Đại hội. Những nơi có 

điều kiện, thực hiện in dòng chữ “Chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ 

…………………..” trên các ấn phẩm bì thư, túi đựng quà, các sản phẩm truyền 

thông phù hợp.  

- Tổ chức triển lãm và trưng bày pano hình ảnh, sách, báo và các sản 

phẩm sáng tạo của phụ nữ, của Hội tại địa điểm tổ chức Đại hội.  

Lưu ý: Đối với pano hình ảnh hoạt động Hội: Hội LHPN thành phố sẽ 

thiết kế mẫu để đồng nhất quy cách và kích cỡ.  

- Xuất bản sách về Hội, về phong trào phụ nữ các thời kỳ (nếu có) để 

chào mừng Đại hội.  

- Tổ chức các chương trình văn hóa văn nghệ chào mừng Đại hội.  

- Tuyên truyền bằng băng rôn, khẩu hiệu tại địa điểm tổ chức Đại hội, 

trên các trục đường chính xung quanh nơi diễn ra Đại hội và các trục đường phố 

lớn. 

- Khuyến khích các cấp Hội thiết kế các slide, infographic, các video clip 

về đại hội (tiến trình, đại biểu, các thành tích nổi bật…) 

- Chụp ảnh, ghi hình tư liệu quá trình chuẩn bị, các hoạt động trong và 

sau Đại hội phục vụ lưu trữ tư liệu hoạt động. 

2.2. Sau Đại hội  

- Báo cáo kết quả Đại hội với lãnh đạo cấp ủy, báo cáo viên các cấp và 

thông báo nhanh kết quả Đại hội tới cán bộ, hội viên, phụ nữ tại địa phương. 

- Xây dựng đề cương tuyên truyền, các sản phẩm truyền thông nghe nhìn 

(infographic, clip ngắn…) về kết quả Đại hội và nội dung chính của Nghị quyết. 

Tiếp tục tuyên truyền trong các cấp Hội và phối hợp với các cơ quan tuyên 

truyền của địa phương, đơn vị tuyên truyền về thành công của Đại hội; về kết 

quả Đại hội phụ nữ các cấp, các tham luận hoặc ý kiến tiêu biểu tại Đại hội, các 

điển hình cá nhân và tập thể dự Đại hội. 

- Tổ chức các hoạt động chào mừng thành công Đại hội phù hợp với tình 

hình thực tế (mít tinh, văn nghệ, diễn đàn, tọa đàm v.v) ngay sau khi Đại hội kết 

thúc.   

IV. TRANG TRÍ TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI 

Thống nhất sử dụng bộ nhận diện do TW Hội LHPN Việt Nam thiết kế 

(đính kèm phụ lục 2). 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố  
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- Giao cho Tiểu ban Tuyên truyền: chủ trì, tham mưu Ban Tổ chức Đại 

hội để chỉ đạo, điều phối thực hiện kế hoạch đảm bảo mục đích yêu cầu, tiến độ 

và chất lượng. Lập dự trù kinh phí thực hiện các hoạt động; tổ chức triển lãm tại 

Đại hội, ghi hình tư liệu toàn bộ quá trình Đại hội; biên soạn tài liệu tuyên 

truyền. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức các hoạt động 

tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế. 

- Giao Ban Tuyên giáo - Chính sách pháp luật, Hội LHPN thành phố: 

tham mưu cho Ban Thường vụ chỉ đạo các cấp Hội tổ chức thực hiện tốt kế 

hoạch tuyên truyền Đại hội. 

- Ban Xây dựng Tổ chức Hội và Văn phòng Hội LHPN thành phố: phối 

hợp chặt chẽ, đảm bảo kinh phí, phương tiện và các điều kiện phục vụ các hoạt 

động tuyên truyền kịp thời, hiệu quả. 

2. Hội LHPN các quận/huyện, đơn vị  

- Trên cơ sở kế hoạch của Hội LHPN thành phố, các quận/huyện, đơn vị 

chủ động và sáng tạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội phụ nữ các cấp 

tiến tới Đại hội Phụ nữ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 phù hợp 

với điều kiện của địa phương, đơn vị. 

- Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, 

hội viên phụ nữ về các nội dung tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội. 

- Triển khai các công trình, mô hình ý nghĩa, thiết thực với hội viên phụ 

nữ; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Phụ 

nữ các cấp. 

Trên dây là Hướng dẫn công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu phụ nữ các 

cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021 - 

2026; đề nghị Hội LHPN các quận/huyện, các đơn vị trực thuộc, đơn vị thành 

viên, Ban Tuyên giáo - Nữ công Liên đoàn lao động thành phố nghiên cứu, triển 

khai và tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo TW Hội LHPN Việt Nam; 

- Ban Tuyên giáo Thành ủy; 

- Thường trực, Thường vụ Hội LHPN TP; 
- Thành viên Tiểu ban TT ĐHPNTP XIV; 
- Hội LHPN các quận/huyện, đơn vị; 
- Lưu VT/TG. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH  

 
Hoàng Thị Thu Hương 
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Phụ lục 1: NỘI DUNG KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

 

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm. 

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. 

- Phụ nữ Đà Nẵng tích cực triển khai và thực hiện thắng lợi Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV và Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

- Phụ nữ Đà Nẵng giữ trọn niềm tin theo Đảng. 

- Phụ nữ Đà Nẵng thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh. 

- Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố lần thứ XIV, 

nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Phụ nữ Đà Nẵng thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Phụ 

nữ thành phố lần thứ XIV. 

- Phụ nữ Đà Nẵng đoàn kêt, sáng tạo, tiên phong, hành động vì một môi 

trường an toàn, thân thiện và hạnh phúc. 

- Phụ nữ Đà Nẵng hưởng ứng công trình thi đua “Mỗi hội viên một cử 

chỉ đẹp, mỗi tổ chức Hội một hành động ý nghĩa”.   

- Phụ nữ Đà Nẵng chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. 

- Phát huy tính tự chủ, sức sáng tạo, khát vọng vươn lên của phụ nữ Việt 

Nam. 

- Tự hào Phụ nữ Việt Nam 

- Thúc đẩy bình đẳng giới, tăng quyền và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em 

gái  

- Hành động vì bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng: Đoàn kết, Nhân văn, Sáng 

tạo, Khát vọng, Phát triển.  

- Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đồng hành chăm lo, bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ 
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Phụ lục 2: MAKET TRANG TRÍ TẠI ĐẠI HỘI 

 

1. Market sân khấu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Maket băng rôn treo trước cổng  
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Maket phướn  
 

 

 

 

 

ĐẠI HỘI 

ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ ........................... LẦN THỨ .............. 

NHIỆM KỲ 2021-2026 

 
 Đà Nẵng, ngày…tháng….. năm 2021 

 

Logo 

Hội 

Búa 

liềm 

Sao 

vàng 

 

Tượng 

Bác 

                             

                                  NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI BIỂU VỀ DỰ 

                       ĐẠI HỘI PHỤ NỮ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LẦN THỨ XIV  

                                                      NHIỆM KỲ 2021-2026 
 
 

Logo 

Hội 

                             

                         

 

 

 
 

PHỤ NỮ  

.................. 

TỰ TIN 

TỰ TRỌNG 

TRUNG HẬU 

ĐẢM ĐANG 

 
 

Logo 

Hội 
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