Sinh thi, Ch tch H Chí Minh c bit quan tâm vic khen thng, ng viên, ch o tuyên truyn c v, nhân rng
nhng tm gng "ngi tt, vic tt", trc tip tng huy hiu cho nhng tm gng có thành tích xut sc, hành ng dng
cm. Trong thi gian qua, công tác thi ua khen thng ca thành ph à Nng ã và ang dn i mi mnh m theo t
tng và phong cách ca Bác, áp ng c yêu cu ngày càng cao ca thc tin. Trong ó, khen thng t xut úng
ngi, úng vic, úng lúc và c tuyên truyn kp thi s là ng lc quan trng thúc y phong trào thi ua mi c quan,
n v, a phng. Có th nói, khen thng t xut là mt trong nhng hình thc khen thng có kh nng to s lan ta t
phá, sc hp dn, c v, ng viên ln nht trong bi cnh nhp p cuc sng ã ngày càng tr nên hi h hôm nay.

Nm 2018, UBND thành ph ã phát hin và kp thi khen thng nhng tm gng dng cm cu ngi, cu tài sn,
nhng tm lòng vì dân quên mình. Thành ph ã có nhiu hình thc khen thng nh tng Bng khen, Th khen
hay "thng nóng". Có th k ra rt nhiu câu chuyn hay, nhiu ngha c cao p.

Nh trng hp cu ngi ca i ng y bác s Bnh vin à Nng i vich Lê Th Tú Cm, xã Hành Dng, huyn Ngha
Hành, tnh Qung Ngãi b teo c ty sng nhp vin Bnh vin à Nngang giai on 3 tháng cui thai k. C th bnh
nhân gy gò m yu, không th t th, n c và phi th máy kéo dài. Chính nh quyt nh m gp cu cháu bé,
tránh suy thai, i ng y bác s bnh vin à Nng ã cu sng c c m và con , qua ó vit nên mt câu chuyn cu
ngi k diu. Kp thi ghi nhn n lc ca ekip bác s, y tá và nhân viên Bnh vin à Nng, ngày 22/8/2018, Ch
tch UBND thành ph ã tng Bng khen.

Hay câu chuyn, ngày 08/01/2019, ti èo Hi Vân phia ia phân tinh Tha Thiên Huê cach Lng Cô
khoang 2km, xy ra 01 v tai nn do lât xe khach ch oàn tham quan ca các em sinh viên tnh Kiên
Giang.Sau khi nhn c thông tin v v tai nn, vi s n lc hp tác ca các n v, công tác cp cu nn nhân ti hin
trng, công tác vn chuyn bnh nhân và tip nhn, iu tr, chm sóc ti các c s y t ã c t chc kp thi, m bo quy
ch chuyên môn. 23 bnh nhân ã vt qua nguy kch, ang hi phc dn, các bnh nhân c iu tr và chm sóc
chu áo ca i ng y, bác s, iu dng. c bit, Bnh vin à Nng ã bc u thc hin thành công ca phu thut ni t lìa
cánh tay ca 01 ca bnh t v tai nn này.Nhm ghi nhn nhng n lc và ng viên tinh thn cho các tp th, cá
nhân là nhng ngi trc tip, có nhiu óng góp tham gia cp cu, iu tr có kt qu tt các nn nhân tai nn giao
thông nói trên, Ch tch UBND thành ph ã tng Bng khen cho04 tp th và 12 cá nhân.

Bên cnh ó, còn có nhiu tm gng ã tham giabo v tính mng ca nhân dân, khng ch i tng nguy him em li
bình yên cho xã hi ca nhng chin s công an, b i biên phòng. Ngày 15/01/2019, Ch tch UBND thành
ph Hunh c Th ã n chúc mng và thng "nóng" 20 triu ng cho Ban chuyên án 67C vì thành tích c bit
xut sc khi nhanh chóng iu tra, làm rõ và bt i tng dùng súng, mìn uy hip cp tài sn ti ca hàng Viettel, ti
phng Hòa Hip Bc, qun Liên Chiu.

u nm 2019, trong 5 ngày ra quân, T công tác 911 ca Công an thành ph à Nngã dng, kim tra hn 470
lt ngi/phng tin phát hin 309 trng hp vi phm trong ó có 9 i tng có du hiu cho vay nng lãi, 2 i tng tàng
tr c M; 17 i tng tàng tr v khí, công c h tr; 5 i tng s dng trái phép ma túy, nhc nh 240 trng hp vi phm
trt t an toàn giao thông. Sáng ngày 10/1, Ch tch UBND thành ph à Nng ã ng viên, thng nóng các t
công tác 911.

Câu chuyn p v s dng cm, hi sinh cu ngi không ch c vit nên bên nhng ngi dân à Nng mà còn t nhng

ngi bn bè quc t n thm và du lch ti thành ph à Nng. ó là câu chuyn v hai du khách ngi Nga - ông
Valeria và Jean Christophe - ã kp thi tham gia cu cha ban u, và cu 2 em nh ang b nguy him trong
ám cháy ti a ch 398 Kinh Dng Vng, phng Hòa Minh, qun Liên Chiu. tri ân hành ng cao p, tinh thn
dng cm, không ngi nguy him tham gia cha cháy và cu ngi b nn, Ch tch UBND thành ph ã gi th khen
2 du khách trên.

Mt mùa xuân na li n - Xuân K Hi 2019 - mùa ca hi vng, yêu thng và nhng thin nguyn tt lành. Hi vng
s có thêm nhiu nhnggng tp th, cá nhân vi nhng ngha c cao p lan ta "s t t" trong cng ng. H nh nhng
bông hoa hng dng chiu sáng và lan ta sc sng cho xã hi, góp phn xây dng thành ph à Nng tr nên an
bình và ti p./.

