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   HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TP ĐÀ NẴNG        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

                      BAN THƯỜNG VỤ                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
     

              Số: 1410/BTV-TG-CSPL                                   Đà Nẵng, ngày 12 tháng 3 năm 2021 

 V/v tham gia Cuộc thi viết về gương người tốt,  

     việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước 

      trên địa bàn TPĐN lần thứ ba, năm 2021 

 

 

Kính gửi:   

                                - Hội Liên hiệp Phụ nữ các quận/huyện; 

                       - Hội Phụ nữ các đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên; 

 - Ban Tuyên giáo - Nữ công, Liên đoàn lao động thành phố. 
        

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-HĐTĐKT ngày 04/3/2021 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 ba, năm 2021”, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà 

Nẵng triển khai Cuộc thi viết với các nội dung cụ thể như sau:  

1. Nội dung và đối tượng tham gia cuộc thi 

- Đối tượng tham gia: là mọi công dân Việt Nam đang cư trú, học tập, công 

tác và các cơ quan thông tấn báo chí, truyền hình đóng trên địa bàn TP Đà Nẵng.  

- Nội dung:  

+ Những tác phẩm báo chí (báo viết, báo nói, báo hình) của cá nhân hoặc 

nhóm tác giả viết về những gương sáng đời thường, người tốt, việc tốt, nhân tố 

mới, điển hình tiên tiến được đăng tải trên các báo, đài của Trung ương và thành 

phố Đà Nẵng kể từ ngày 11/6/2020 đến 19/5/2021. 

+ Những bài viết của cá nhân hoặc nhóm tác giả viết về những gương sáng 

đời thường, người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến, trong các lĩnh vực 

hoạt động công tác và đời sống xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

2. Tiếp nhận tác phẩm, bài viết dự thi 

Các tác phẩm, bài viết dự  thi gửi về email: Ban Tuyên giáo - Chính sách 

pháp luật Hội LHPN thành phố theo địa chỉ: tuyengiaopndn@gmail.com trước 

ngày 15/5/2021 để tổng hợp gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi, Ban Thi đua-Khen 

thưởng thành phố. 
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3. Thể lệ cuộc thi: 

Đăng tải trên trang Website http://www.phunudanang.org.vn, mục Tư liệu  

Tài liệu hoạt động Hội. 

Đề nghị Hội LHPN các quận/huyên, đơn vị: 

- 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 ba, năm 2021” trong các 

cấp Hội, cán bộ, HVPN;  

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, HVPN tích cực hưởng ứng và tham gia viết 

bài dự thi; 

- Mỗi quận/huyện, đơn vị có ít nhất 02 bài/1 đơn vị gửi về Hội LHPN thành 

phố (qua Ban Tuyên giáo - Chính sách pháp luật) để theo dõi, tổng hợp và gửi Ban 

Tổ chức Cuộc thi.  

Trên đây là Công văn 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 ba, 

năm 2021”, đề nghị Hội LHPN các quận/huyện, đơn vị nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Ban TG-CSPL, Hội LHPN TP; 

- Lưu: VT. 

 
 

 
 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

 PHÓ CHỦ TỊCH  

 
Nguyễn Thị Huyền 

http://www.phunudanang.org.vn/
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