
UỶ BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG XUÂN HÀ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:        /UBND-VP 

 

Xuân Hà, ngày     tháng 10 năm 2021 
V/v triển khai cuộc thi viết về gương 

người tốt, việc tốt trong phong trào 

thi đua yêu nước trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng lần  thứ tư – năm 2022 

 

 

Kính gửi:  

- Đảng uỷ phường Xuân Hà; 

- UBMTTQVN phường và đoàn thể chính trị thuộc phường; 

- Các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp thuộc phường; 
- 58 Tổ trưởng tổ dân phố thuộc phường. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-HĐTĐKT ngày 20 tháng 9 năm 2021 của 

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức cuộc thi viết 

về gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng lần thứ tư – năm 2022 và Công văn số 1977/UBND-PNV ngày 

20/10/2021 của UBND quận Thanh Khê; UBND phường Xuân Hà triển khai thực 

hiện như sau: 

1. Để đảm bảo theo mục đích yêu cầu và thể lệ cuộc thi đề ra, UBND 

phường kính đề nghị Đảng uỷ, Mặt trận, hội đoàn thể phường, Ban điều hành tổ 

dân phố quan tâm chỉ đạo triển khai, thông báo rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, 

đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia thực hiện viết bài về gương người tốt, 

việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng lần 

thứ tư – năm 2022. Nội dung, thể lệ, thời gian viết và gửi bài, khen thưởng tại địa 

chỉ: https://bantdktdanang.wixsite.com/nguoitotviectot2022. 

2. Quy định về đặt tên file và gửi tác phẩm dự thi 

a) Cơ quan, đơn vị, tác giả gửi tác phẩm dự thi trực tuyến bằng cách truy 

cập vào địa chỉ Website của Cuộc thi: 

https://bantdktdanang.wixsite.com/nguoitotviectot2022. 

b) Đặt tên file tác phẩm dự thi bằng chữ in hoa, không dấu theo cấu trúc 

sau: TÊN TÁC PHẨM - TÊN TÁC GIẢ (ví dụ: MON QUA CUA THAY GIAO - 

NGUYEN THI BINH). 

c) Đối với các cơ quan, đơn vị, tác giả không gửi được tác phẩm theo 

hướng dẫn nêu trên, đề nghị các cơ quan, đơn vị, tác giả gửi tác phẩm kèm theo 

danh sách tác phẩm dự thi về UBND phường. Đồng thời gửi file danh sách, tác 

phẩm về địa chỉ email: lenh@danang.gov.vn (ông Nguyễn Hồng Lê, công chức 

Văn phòng - Thống kê) trước ngày 29 tháng 4 năm 2022 để tổng hợp, tham mưu 

UBND phường lập hồ sơ gửi UBND quận trước ngày 30 tháng 4 năm 2022 theo 

quy định. 

Trên đây là một số nội dung triển khai cuộc thi viết về gương người tốt, 

việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng lần 



 

 

thứ tư – năm 2022. UBND phường Xuân Hà đề nghị Đảng uỷ, Mặt trận, hội đoàn 

thể, tổ dân phố quan tâm triển khai thực hiện đảm bảo nội dung và thời gian quy 

định. Giao Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng phường theo dõi, đôn 

đốc thực hiện đạt hiệu quả./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                           
- Như trên; 

- Lưu: VT, VP. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

Nguyễn Minh Tâm 
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