
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: 1437/BTV-TGCSPL                             Đà Nẵng, ngày 30 tháng 3 năm 2021 

  V/v giới thiệu tài liệu tuyên truyền  

  và cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật 

  về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

  đại biểu HĐND các cấp, NK 2021-2026 
                                    
 

 

Kính gửi:  

- Hội Liên hiệp Phụ nữ các quận/huyện; 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ các ĐVTT, ĐVTV; 

- Ban Tuyên giáo- Nữ công Liên đoàn lao động TP. 
     

  

 Thực hiện Kế hoạch số 301/KH-BTV, ngày 05/02/2021 của BTV Hội 

LHPN thành phố về  “Tuyên truyền và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp 

luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành 

phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026"; Công văn số 763/STP- PBGDPL, ngày 19 

tháng 3 năm 2021 của Sở Tư Pháp thành phố Đà Nẵng về việc tham gia Cuộc thi 

trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội 

đồng nhân dân", Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Đà Nẵng đề nghị Hội 

Liên hiệp Phụ nữ các quận/huyện và đơn vị triển khai thực hiện các nội dung 

như sau: 

1. Giới thiệu và tuyên truyền rộng rãi các tài liệu tuyên truyền cuộc bầu cử 

đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tài liệu gồm: 

(1) Hỏi đáp về Luật Bầu cử và vai trò của hội viên, phụ nữ trong tham gia 

bầu cử;  

(2) Điền từ vào chỗ trống và đố vui;  

(3) Một số tiểu phẩm truyền thông;  

(4) Trò chơi ô chữ.  

Các tài liệu trên đã được đăng tải trên trang web của Hội Liên hiệp Phụ nữ 

thành phố Đà Nẵng theo địa chỉ: https://www.phunudanang.org.vn/, mục Tư 

liệu  Tài liệu hoạt động Hội. 

2. Vận động, khuyến khích cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia Cuộc thi trực 

tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng 

nhân dân" do Bộ Tư Pháp tổ chức.  

- Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ website: 

https://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn hoặc truy cập Chuyên mục Cuộc thi trực 

tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng 

nhân dân” trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Trang thông tin điện tử của 

https://www.phunudanang.org.vn/


Hội đồng bầu cử Quốc gia; Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật; 

Trang thông tin điện tử Truyền hình Quốc hội Việt Nam; Báo Điện tử Đại biểu 

nhân dân và Báo Pháp luật Việt Nam điện tử.  

- Thời gian: Cuộc thi diễn ra trong 30 ngày (từ 0h00 ngày 01/4/2021 đến 

24h00 ngày 30/4/2021). 

Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Đà Nẵng đề nghị Hội Liên hiệp 

phụ nữ các quận/huyện, ĐVTT, ĐVTV nghiêm túc triển khai, giới thiệu rộng rãi 

và vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ sử dụng tài liệu tuyên truyền về bầu cử và 

tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và 

đại biểu Hội đồng nhân dân”./. 
 

 

     
  

 

                                                                                                                    
 
 

    

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 
                 Nguyễn Thị Huyền 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Thường trực, Thường vụ Hội LHPN TP; 

- Ban TG-CSPL Hội LHPN TP; 

- Cán bộ phong trào cơ quan; 

- Lưu: VT. 
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