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CHỈ THỊ
Về việc tổ chức ñón Tết Nguyên ñán Canh Dần năm 2010
Tết Nguyên ñán Canh Dần năm 2010 ñến với ðảng bộ, Chính quyền và nhân dân
thành phố Cần Thơ trong không khí thi ñua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm
Ngày thành lập ðảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2010), ðại hội ðảng các
cấp, tiến tới ðại hội toàn quốc lần thứ XI của ðảng; phấn khởi, hân hoan ñược Chính phủ
công nhận là ñô thị loại I trực thuộc Trung ương, cùng với nhiều công trình trọng ñiểm
của Nhà nước sẽ hoàn thành trong năm 2010, mở ra bước phát triển mới cho thành phố
Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện ñại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.
Song, tác ñộng của suy giảm kinh tế ñã và ñang tiếp tục ảnh hưởng ñến sản xuất
kinh doanh và an sinh xã hội. Do ñó, ñể thúc ñẩy phát triển sản xuất, ổn ñịnh giá cả thị trường
và phục vụ nhân dân ñón Tết Canh Dần 2010, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu
Giám ñốc sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận,
huyện tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Tổ chức Tết Nguyên ñán Canh Dần năm 2010 theo phương châm: “ðoàn kết,
vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm”, bảo ñảm cho mỗi người, mỗi nhà ñều ñược
vui Xuân, ñón Tết:
a) Các sở, ban ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện rà soát, ñánh giá kết quả
việc chỉ ñạo thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2009, có kế hoạch và giải pháp tập
trung chỉ ñạo thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất ñể ñẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội năm 2010 ngay từ những tháng ñầu năm; xây dựng kế hoạch ñón Tết tạo ñược khí thế
vui tươi, lành mạnh, phấn khởi, bảo ñảm cho mỗi người, mỗi nhà ñều ñược vui Xuân, ñón Tết;
phối hợp với Mặt trận và các ñoàn thể vận ñộng các tổ chức, ñơn vị, ñoàn viên, hội viên… tổ
chức thăm hỏi, chăm lo các gia ñình chính sách, các lực lượng vũ trang, hộ nghèo, trẻ mồ côi,
người già neo ñơn,… tạo không khí ñón Tết ñầm ấm, nghĩa tình, phát huy ñược truyền
thống uống nước nhớ nguồn, tương thân, tương ái.
b) Giám ñốc sở, Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành, Mặt trận, ðoàn thể thành phố,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị thực hiện
nghiêm túc về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tổ chức Tết cho cán bộ, công nhân viên
với tinh thần vui tươi, tiết kiệm; không tổ chức chúc Tết lẫn nhau, dành thời gian nghỉ Tết
chủ yếu cho gia ñình, người thân, thăm hỏi họ hàng. Không lợi dụng lễ, tết, tổng kết cuối năm

