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Phụ nữ cả nước tưng bừng hưởng ứng Tuần lễ Áo dài 

01/03/2022  

 

 

Hội LHPN tỉnh Đồng Nai hưởng ứng Tuần lễ Áo dài 

 

Tuần lễ Áo dài năm 2022 do Hội LHPN Việt Nam phát động diễn ra từ 1/3 đến 

8/3. Ngay trong ngày đầu tiên của tuần lễ, dù nhiều nơi đang chịu ảnh hưởng của dịch 

Covid-19, nhưng các chị em vẫn tưng bừng hưởng ứng, diện tà áo duyên dáng tại cơ 

quan, công sở và nhuộm sắc trên mạng xã hội. 

Tuần lễ Áo dài là một trong những hoạt động thường niên được Đoàn Chủ tịch 

TƯ Hội LHPN Việt Nam phát động trên toàn quốc nhằm tiếp tục tạo hiệu ứng lan tỏa 

rộng rãi trong cộng đồng về lịch sử, giá trị của Áo dài Việt Nam. 

Vào mỗi dịp tháng 3 hàng năm, Tuần lễ Áo dài được hội viên, phụ nữ cả nước 

hưởng ứng tích cực, tạo không khí vui tươi, phấn khởi; đồng thời góp phần nâng cao ý 

thức, trách nhiệm của mọi người, đặc biệt là cán bộ, hội viên, phụ nữ trong gìn giữ, 

phát huy sản phẩm văn hóa Việt Nam. 
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Hội LHPN huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, hưởng ứng Tuần lễ Áo dài năm 2022 

 

Tuần lễ Áo dài năm 2022 diễn ra từ ngày 1/3 đến 8/3/2022 và là một trong những 

hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm 

kỳ 2022 - 2027. Theo dự kiến, Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11/3/2022 tại Thủ 

đô Hà Nội. 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam, phát động 

các cấp Hội, cán bộ, hội viên, phụ nữ hưởng ứng sự kiện bằng các hoạt động cụ thể, 

thiết thực, phù hợp đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương, cơ 

quan, đơn vị, nơi công tác, sáng ngày 1/3/2022, hội viên, phụ nữ cả nước tưng bừng 

hưởng ứng Tuần lễ Áo dài. 

Một số hình ảnh đẹp hưởng ứng Tuần lễ Áo dài của phụ nữ trên cả nước: 
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Phụ nữ Ninh Bình tổ chức các hoạt động tôn vinh tà áo dài hưởng ứng Tuần lễ Áo dài: xây dựng tủ 

áo dài cho phụ nữ vùng khó khăn; tặng áo dài, trang phục áo dài đi làm, biểu diễn áo dài... 
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Phụ nữ Đồng Nai hưởng ứng Tuần lễ Áo dài 
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Cán bộ ội LHPN tỉnh Quảng Ngãi duyên dáng trong tà áo dài 
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Tà áo duyên dáng của phụ nữ Bến Tre nhuộm sắc trên mạng xã hội. 

 

Đồng thời, dịp này, Hội LHPN các cấp đã đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động 

của Tuần lễ Áo dài trên các phương tiện thông tin đại chúng và các kênh truyền thông 

xã hội. 

https://phunuvietnam.vn/ 
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