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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 107/Qð-UBND

Cần Thơ, ngày 14 tháng 01 năm 2009

QUYẾT ðỊNH
Về việc phê duyệt Chương trình xây dựng và phát triển văn hóa thành phố Cần Thơ
ñến năm 2010 và ñịnh hướng ñến năm 2020.
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 17 tháng 02 năm 2005 của Bộ Chính trị
về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện ñại hóa
ñất nước;
Căn cứ Nghị quyết ðại hội ðảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XI về việc thực hiện
10 chương trình và 4 ñề án phát triển kinh tế - xã hội của thành phố;
Căn cứ Kế hoạch số 10-KH/TU ngày 05 tháng 3 năm 2005 của Ban Thường vụ
Thành ủy lâm thời thành phố Cần Thơ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số
45-NQ/TW của Bộ Chính trị;
Theo ñề nghị tại Tờ trình số 1110/TTr-SVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2008
của Giám ñốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tờ trình số 698/TTr-SKHðT ngày 19
tháng 12 năm 2008 của Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt Chương trình xây dựng và phát triển văn hóa thành phố Cần Thơ
ñến năm 2010 và ñịnh hướng ñến năm 2020, với những nội dung chủ yếu như sau:
1. Mục tiêu chung:
Từ nay ñến năm 2010 và ñịnh hướng ñến năm 2020: xây dựng các thiết chế văn hóa
trung tâm; thu hút ñào tạo nhân tài, nhân lực cho ngành; nâng cao về chất lượng, quy mô
tổ chức hoạt ñộng văn hóa thông tin lên tầm phát triển mới nhằm mục tiêu: xây dựng ñời sống
văn hóa phát triển, tạo nên các công trình văn hóa, sản phẩm văn hóa tiêu biểu.
2. ðịnh hướng phát triển:
2.1. Xây dựng các thiết chế văn hóa thông tin:

