
UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /UBND-VHTT 

Về việc tham gia Cuộc thi 

“Người đẹp Hoa Lư” năm 2022 

Tam Điệp, ngày       tháng 02năm 2022 

          

Kính gửi:     ……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 21/01/2022 của UBND tỉnh Ninh 
Bình; Kế hoạch số 212/KH-SVHTT ngày 18/2/2022 của Sở Văn hóa và Thể thao về 
việc Tổ chức Cuộc thi “Người đẹp Hoa Lư” năm 2022, UBND thành phố đề nghị các 
cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:  

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về Cuộc thi “Người đẹp Hoa Lư” năm 
2022 trên Trang Thông tin điện tử thành phố. Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ thí sinh 
đang học tập, lao động, công tác tại thành phố Tam Điệp có đủ điều kiện tham gia 
gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi.  

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 15/3/2022 đến hết ngày 15/5/2022. 

2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thành phố 

Tăng cường thông tin, tuyên truyền rộng rãi tới nhân dân về Cuộc thi “Người 
đẹp Hoa Lư” năm 2022 trên Đài Truyền thanh thành phố; xây dựng tin, bài, phóng 
sự phản ánh về cuộc thi. 

3. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Thành đoàn Tam Điệp 

Tích cực thông tin, tuyên truyền cuộc thi “Người đẹp Hoa Lư” năm 2022 tới 
các nữ hội viên, đoàn viên trên địa bàn; vận động những hội viên, nữ đoàn viên có 
đủ điều kiện tham gia Cuộc thi “Người đẹp Hoa Lư” năm 2022. 

4. Trường THPT Nguyễn Huệ, Trường THPT Ngô Thì Nhậm 

Thông tin, tuyên truyền về cuộc thi “Người đẹp Hoa Lư” năm 2021 tới các nữ 
sinh độ tuổi từ 18 đang học tập tại trường, hoặc nữ sinh đã ra trường hiện đang học 
tập, sinh sống, làm việc tại  các tỉnh, thành phố trong nước. Mỗi trường vận động ít 
nhất 03 thí sinh đủ điều kiện tham gia Cuộc thi “Người đẹp Hoa Lư” năm 2022. 

5. Uỷ ban nhân dân các phường, xã 

Thực hiện thông tin, tuyên truyền rộng rãi tới nhân dân về Cuộc thi “Người 
đẹp Hoa Lư” năm 2022 trên hệ thống Đài Truyền thanh của đơn vị./. 

 (Gửi kèm theo Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi “Người đẹp Hoa Lư” năm 2022) 
 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Sở Văn hóa và Thể thao; 

- Lãnh đạo UBND thành phố; 

- Lưu: VT, VHTT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vũ Đình Chiến 
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