TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG – 0236 1022 kính gửi đến Quý anh/chị thông tin về danh nhân Huỳnh Ngọc
Đủ
Huỳnh Ngọc Đủ (1932 - 1995) quê ở thôn Trung Lương, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.
Ông tham gia cách mạng năm 1947, là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Năm 1954, ông tập kết ra Bắc và làm công nhân, Tổ trưởng Tổ sản xuất, rồi Quản đốc Phân xưởng nhiệt của
Nhà máy điện Vinh. Trong cuộc kháng chiến chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, tại khu vực Nhà
máy điện Vinh, ông đã lãnh đạo sản xuất trong suốt 1.825 ngày đêm liên tục, đảm bảo an toàn tuyệt đối và
lập kỷ lục sản xuất trong ngành điện toàn Miền Bắc. Trong một lần máy bay của địch bắn trúng tàu chở dầu
trên sông Lam, ông đã dũng cảm cứu các thủy thủ trên tàu, ngay sau đó ông được Chủ tịch nước và Thủ
tướng Chính phủ tặng Bằng khen.
Ông được Đảng và Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Chiến công hạng Nhất; Huân chương Kháng chiến
hạng Ba; Huân chương Lao động (1 hạng Nhất, 1 hạng Nhì); Bằng khen Chiến sĩ thi đua…Năm 1967, ông
được Chủ tịch Hồ Chí Minh ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.
Đà Nẵng đặt tên ông cho đoạn đường từ đường Vũ Đình Liên đến giáp đường Bùi Thiện Ngộ, chiều dài 520
m, quận Cẩm Lệ theo Nghị quyết số 193/2018/NQ-HĐND của HĐND thành phố Khóa IX, ngày 19/12/2018
về việc đặt, đổi tên một số đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2018.
TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG tiếp tục đăng tải thông tin về các danh nhân, địa danh, tên đường phố, mốc
son lịch sử khác trên địa bàn TP. Đà Nẵng.
Chi tiết các danh nhân, địa danh, tên đường phố, mốc son lịch sử khác, Quý anh/chị vui lòng liên hệ
đường dây nóng 0236 1022 để được cung cấp (cước gọi điện 200đ+/phút, KHÔNG THU PHÍ PHỤC VỤ).
TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc *1022 , miễn phí phục vụ
1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….)
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

