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Kính gửi: Các phòng trực thuộc Bảo tàng Đà Nẵng 

 

Thực hiện Công văn số 745/SVHTT-VP ngày 15 tháng 3 năm 2018 của 

Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng về việc đăng ký thi đua năm 2018 

Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng yêu cầu: 

 

1. Các phòng trực thuộc Bảo tàng Đà Nẵng 

- Thực hiện việc đăng ký thi đua cho tập thể Phòng (mẫu số 01) và cán bộ, 

viên chức, người lao động thuộc Phòng (mẫu số 02). 

- Bản đăng ký thi đua của các tập thể Phòng và các cá nhân gửi về Phòng 

Tổ chức - Hành chính (thông qua đồng chí Vương) trước ngày 22/3/2018. Quá 

thời hạn nêu trên, Phòng nào không gửi Bản đăng ký thi đua thì Hội đồng Thi 

đua - Khen thưởng Bảo tàng Đà Nẵng sẽ không xét khen thưởng năm 2018 theo 

đúng quy định. 

2. Phòng Tổ chức - Hành chính 

Triển khai, hướng dẫn cho các Phòng chuyên môn Bảo tàng đăng ký thi 

đua năm 2018; tổng hợp, báo cáo kết quả đăng ký thi đua của Bảo tàng gửi Sở 

Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng đúng thời gian quy định. 

 

Nhận được công văn này, đề nghị các phòng trực thuộc Bảo tàng nghiêm 

túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:          
- Như trên; 

- Lưu: VT, TCHC. 
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