
 

Kính gửi:  Các cơ quan, đơn vị thuộc khối thi đua UBND huyện. 

(Gọi chung là các cơ quan, đơn vị) 

 

Thực hiện Công văn số 1562/SNV-BTĐKT, ngày 08/7/2022 của Sở Nội 

vụ tỉnh Cao Bằng về đẩy mạnh tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước và giới 

thiệu gương điển hình tiên tiến. Nhằm tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua 

yêu nước, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm của đất 

nước, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan,đơn vị thực hiện một số nội 

dung sau: 

1. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong cơ quan, đơn 

vị, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng 

lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện năm 2022. 

2. Chú trọng công tác phát hiện, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến 

tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Quan tâm, đẩy mạnh việc nêu 

gương các điển hình tiên tiến là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có 

những đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích làm lợi về hiệu quả kinh tế, tăng năng 

suất lao động và tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng cuộc 

sống mới và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên các phương tiện thông 

tin đại chúng tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội;  

3. Tăng cường giới thiệu các gương người tốt, việc tốt, các mô hình hay, 

gương điển hình tiên tiến của các cơ quan, đơn vị (theo mẫu gửi kèm) về Ủy ban 

nhân dân huyện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 18 hàng tháng để xem xét, lựa 

chọn giới thiệu gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ và Trung tâm văn 

hóa và truyền thông huyện tuyên truyền. 

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, NV. 
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Nguyễn Phương Huy 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HẠ LANG 

 
Số:        /UBND-NV 

V/v đẩy mạnh tuyên truyền 

phong trào thi đua yêu 

nước và giới thiệu gương 

điển hình tiên tiến 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hạ Lang, ngày      tháng 7 năm 2022 
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