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CHỈ THỊ
Về việc tổ chức ñón Tết Nguyên ñán Canh Dần 2010

Năm 2009 huyện Thới Lai mới ñược thành lập theo Nghị ñịnh 12/Nð-CP và bắt ñầu
hoạt ñộng vào ñầu tháng 03 năm 2009; trước tình hình khủng hoảng tài chính và suy thoái
kinh tế thế giới, ñã làm ảnh hưởng ñến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của nước ta nói chung, của huyện Thới Lai nói riêng, là huyện mới thành lập nên
ñội ngũ cán bộ, công chức còn thiếu, chưa quen việc. Nhưng với sự hỗ trợ của thành phố
Cần Thơ, sự quan tâm lãnh ñạo của Huyện ủy, sự chỉ ñạo, ñiều hành của Ủy ban nhân dân
huyện, sự quyết tâm nỗ lực của các phòng, ban, xã, thị trấn, của các doanh nghiệp và nhân
dân. Huyện chúng ta ñã hoàn thành ñạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh thành phố giao.
Nhằm thúc ñẩy sản xuất kinh doanh, bình ổn thị trường và phục vụ tốt nhân dân vui
Xuân, ñón Tết Canh Dần năm 2010, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ
quan, ban, ngành huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt
các nội dung sau ñây:
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 phòng, ban, ngành, xã, thị trấn chủ ñộng rà soát, ñánh giá kết quả việc chỉ ñạo
ñiều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2009, ñồng thời tập trung chỉ ñạo thực hiện tốt
các chỉ tiêu kinh tế - xã hội ngay từ ñầu năm 2010; xây dựng kế hoạch ñón Tết và tạo ñược
khí thế vui tươi, lành mạnh, phấn khởi bảo ñảm cho mọi người, mọi 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) Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là

