
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:           /SYT-TCCB 

V/v tuyên truyền tham gia cuộc 

thi viết gương điển hình tiên tiến 

người tốt việc tốt năm 2022 

Đồng Tháp, ngày     tháng 06 năm 2022 

 

 

Kính gửi: 

 

 

 

- Các đơn vị trực thuộc Sở  Y tế; 

- Bệnh viện Quân Dân Y. 

 

Tiếp nhận Công văn 1415/SNV-TĐKT ngày 17/06/2022 của Sở Nội vụ về 

việc tuyên truyền tham gia cuộc thi viết gương điển hình tiên tiến người tốt việc 

tốt năm 2022. 

Ngày 25/3/2022 Sở Y tế đã ban hành Công văn 1143/SYT-TCCB về triển 

khai cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong 

trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, đề nghị các đơn vị: 

1. Tăng cường hơn nữa tuyên truyền phổ biến Cuộc thi đến công chức, 

viên chức và người lao động biết và tham gia. Qua truy cập địa chỉ sau:  

- Cách 1: Truy cập vào trang Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tỉnh, nhấn 

vào Banner Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến người tốt, việc tốt tỉnh 

Đồng Tháp năm 2022.  

- Cách 2: Nhập trực tiếp địa chỉ trang fanpage Cuộc thi viết về gương điển 

hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2022. 

https://www.facebook.com/Cuocthivietvenguoitotviectot  

- Cách 3: Trên trang Facebook cá nhân gõ “Cuộc thi viết về gương điển 

hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2022” hoặc 

“Cuocthivietvenguoitotviectot”.  

- Hoặc truy cập vào mã QR Code đính kèm. 

 

https://www.facebook.com/Cuocthivietvenguoitotviectot


2. Mỗi đơn vị tham gia ít nhất một tác phẩm dự thi và báo cáo số lượng 

tác phẩm về Sở Y tế (qua phòng Tổ chức cán bộ). 

Đề nghị các đơn vị thực hiện tốt theo tinh thần công văn này./. 

 
Nơi nhận:                                                                              
- Như trên; 

- Các PGĐ SYT; 

- Công đoàn ngành Y tế; 

- Đoàn cơ sở SYT; 

- Các phòng thuộc Sở Y tế; 

- Lưu: VT, TCCB. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lâm Thái Thuận 
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