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         Hà Nội, ngày  21   tháng  10  năm 2019 

Kính gửi: - Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ 63 tỉnh, thành phố 
      - Ban Nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam, Hội phụ nữ Công An,  
        Ban Phụ nữ Quân đội 

 
 Thực hiện chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, trong khuôn khổ 
kế hoạch triển khai Dự án ‘Vì một thế giới đảm bảo quyền trẻ em và bình đẳng 
cho trẻ em gái” năm 2019, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ 
Việt Nam tổ chức phát động Cuộc thi “Tìm ki ếm sáng kiến về phòng, chống 
đuối nước trẻ em” với mục đích tìm kiếm, thúc đẩy những ý tưởng, giải pháp 
có thể áp dụng vào thực tiễn, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, 
phòng ngừa đuối nước ở trẻ em tại Vi ệt Nam 

1. Đối tượng tham gia: Mọi tập thể, cá nhân đang sinh sống, làm việc 
tại Vi ệt Nam đều có quyền tham gia cuộc thi 

2. Địa bàn phát động: Cuộc thi được phát động trên phạm vi toàn quốc 
3. Nội dung Sáng kiến, tập trung vào những vấn đề sau: 
- Các ý tưởng, mô hình, giải pháp giảm thiểu, phòng ngừa nguy cơ đuối 

nước trẻ em tại gia đình, trường học và cộng đồng 
- Các sáng kiến, ý tưởng thực hiện truyền thông, các ấn phẩm truyền 

thông nâng cao nhận thức cho người dân về phòng ngừa đuối nước trẻ em  
- Các giải pháp, ý tưởng sáng tạo trong triển khai các chính sách góp 

phần giảm thiểu tình trạng đuối nước trẻ em ở Việt Nam 
4. Về thời gian phát động cuộc thi: Từ khi công bố Thể lệ cuộc thi đến 

hết ngày 30/11/2019 
 Hướng dẫn chi tiết về Cuộc thi theo Thể lệ cuộc thi đính kèm công văn 
này. 
 Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam đề nghị Ban Thường vụ 
Hội LHPN các tỉnh, thành phố, đơn vị triển khai phát động Cuộc thi đến các 
cấp Hội cơ sở, các cơ quan/ban/ngành tại địa phương và tuyên truyền, phổ biến 
rộng rãi đến hội viên, phụ nữ, người dân cộng đồng. 
 
Nơi gửi:   
- TT Đoàn Chủ Tịch  
- Cục Trẻ em    
- Hội LHPN 63 tỉnh/thành 
- Ban PN Quân Đội, Hội PN Bộ Công 
an, Ban Nữ công TLĐLĐViệt Nam 
- Các ban, đơn vị cơ quan TW Hội 
- Văn phòng (Phòng TH) 
- Lưu VT,Ban QLDA, GĐXH  
      

 

 

 



 
 
 
 
 

 


