
UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO  

VÀ DU LỊCH 
 

Số:             /SVHTTDL-QLVHGĐ 

V/v tích cực tham gia cuộc thi viết 

về “Gương người tốt, việc tốt”   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Cần Thơ, ngày         tháng        năm 2022 

Kính gửi:  

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin quận, huyện; 

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh quận, huyện. 

Thực hiện Công văn số 2954/BTC và Công văn số 2955/BTC ngày 08 

tháng 9 năm 2022 của Ban Tổ chức cuộc thi về việc tích cực vận động tham 

gia cuộc thi viết về “Gương người tốt, việc tốt”.  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh 

quận, huyện tích cực vận động công chức, việc chức, người lao động, cộng tác 

viên tham gia viết bài theo nội dung và thể lệ cuộc thi được quy định tại Mục II 

Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 

thành phố và Thể lệ số 2564/TL-BTC ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Ban Tổ 

chức cuộc thi viết về “Gương người tốt, việc tốt”. 

Bài và ảnh tham gia dự thi gửi trực tiếp về Sở Tư pháp thành phố Cần 

Thơ, số 286, đường 30/4 phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 

Thơ hoặc gửi file về địa chỉ email:cuocthiguongnguoitotviectot@gmail.com. 

Nhận được Công văn này, đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; Phòng 

Văn hóa và Thông tin quận, huyện tích cực triển khai thực hiện./.   

 (Đính kèm Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân thành phố; Thể lệ số 2564/TL-BTC ngày 02 tháng 8 năm 2022 của 

Ban Tổ chức; Công văn số 2954/BTC và Công văn số 2955/BTC ngày 08 tháng 

9 năm 2022 của Ban Tổ chức). 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Tư pháp (để biết phối hợp); 

- Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, QLVHGĐ, ThuThúy. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

   

 

 

 

 

Đào Thị Thanh Thúy 
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