
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ NINH HẢI

Số:         /CV-UBND
V/v tham gia Cuộc thi trực tuyến 
tìm hiểu kiến thức về biển, đảo 

Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” 
năm 2022

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

Ninh Hải, ngày      tháng 7 năm 2022

Kính gửi: 
- Các ban, ngành, đoàn thể xã; 
- Công đoàn cơ sở xã;
- Trường Mầm non, Tiểu học; Trung học cơ sở;
- Trưởng các thôn.

Thực hiện Công văn số 79/PVHTT, ngày 13/7/2022 của Phòng Văn hóa và 
Thông tin huyện Ninh Giang về việc tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến 
thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022.

Uỷ ban nhân dân xã Ninh Hải đề nghị Trưởng các ban, ngành, đoàn thể xã, 
các nhà trường, Trưởng các thôn thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức triển khai Cuộc thi trong đơn vị, đoàn thể, thôn mình; đồng thời 
đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù 
hợp chức năng, nhiệm vụ được giao đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động trong đơn vị, đoàn thể mình quản lý và nhân dân trên địa bàn xã 
tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam 
“Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022.

2. Tích cực triển khai thực hiện công tác tuyên truyền trên hệ thống thông tin 
đại chúng, hệ thống truyền thanh xã và bằng các hình thức tuyên truyền khác. (Ban 
hành kèm theo Công văn này là Kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương: Mã 
QR Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ 
sóng” năm 2022). 

UBND xã trân trọng đề nghị các các ban, ngành, đoàn thể xã, các nhà 
trường, Trưởng các thôn quan tâm phối hợp triển khai thực hiện để Cuộc thi trực 
tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022 
đạt kết quả./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Phòng VH-TT, (để báo cáo); 
- BTV Đảng uỷ, (để báo cáo); 
- Lãnh đạo UBND xã; 
- Trang thông tin điện tử xã (để đăng tải); 
- Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Văn Hải
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