
ỦY BAN NHÂN DÂN 
THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /UBND-VX Hoài Nhơn, ngày       tháng 4 năm 2022 
V/v phát động viết bài, sưu tầm 

những sự kiện, câu chuyện 
đáng nhớ về phòng, chống  

dịch COVID-19 

 

  
Kính gửi:  

 - Các phòng, ban ngành, hội, đoàn thể thị xã; 
- Ban Chỉ huy Quân sự thị xã; 
- Công an thị xã; 
- Đồn Biên phòng Tam Quan Nam; 
- Các trường Trung học phổ thông; 
- Các cơ quan trung ương, tỉnh trên địa bàn thị xã; 
- UBND các xã, phường. 

 

 

UBND thị xã nhận Công văn số 1439/SYT-NVY 14/4/2022 của Sở Y tế 
tỉnh Bình Định về việc phát động viết bài, sưu tầm những sự kiện, câu chuyện 
đáng nhớ về phòng, chống dịch COVID-19. 

Để hưởng ứng và triển khai thực hiện; Chủ tịch UBND thị xã đề nghị Thủ 
trưởng các phòng, ban ngành, hội, đoàn thể thị xã, các cơ quan đơn vị tỉnh, trung 
ương trên địa bàn thị xã triển khai phát động đến tất cả cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động tại đơn vị biết và viết bài tham gia theo nội dung tại Công 
văn số 1439/SYT-NVY 14/4/2022 của Sở Y tế (gửi kèm). 

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường 
triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT. Thị ủy (báo cáo);  
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBMTTQVN thị xã; 

  - Lưu: VT.  

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

Trần Hữu Thảo 
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