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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cần Thơ, ngày 30 tháng 01 năm 2007

CHỈ THỊ
Về việc tiếp tục ñẩy mạnh phong trào thi ñua, phấn ñấu
hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,
quốc phòng, an ninh năm 2007
Năm 2006, công tác thi ñua khen thưởng có nhiều tiến bộ; nhận thức của cán bộ,
công chức và nhân dân ñối với công tác này ngày càng ñược nâng lên; việc xác
ñịnh mục tiêu, nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi
ñua có nhiều ñổi mới và phù hợp hơn. ðặc biệt, công tác thi ñua, khen thưởng
trong năm qua ñã ñược sự quan tâm lãnh ñạo của các cấp ủy ðảng, sự chỉ ñạo
và phối hợp hoạt ñộng của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ñoàn thể ñã
mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác khen thưởng có quan tâm ñến cơ sở, các
thành phần kinh tế, các lĩnh vực hoạt ñộng khoa học kỹ thuật, văn học nghệ
thuật, nhân dân, lao ñộng, khen tài năng trẻ,… ñã tạo ra khí thế mới, làm tiền
ñề cho phong trào thi ñua thời gian tới. Tuy nhiên, chỉ ñạo phong trào thi ñua
phát triển chưa ñều, chưa mạnh; một số nơi phong trào thi ñua tốt, tạo nhân tố
mới, nhưng chưa kịp thời phát hiện tổng kết rút kinh nghiệm, phổ biến và nhân
ñiển hình; một số nơi chưa xác ñịnh rõ mục tiêu, nội dung và biện pháp thi
ñua, còn khoán trắng cho cán bộ kiêm nhiệm; bộ máy, cán bộ chuyên trách thi
ñua khen thưởng ít, yếu, không ổn ñịnh chưa ñủ sức tham mưu cho cấp ủy,
chính quyền về công tác này.
ðể công tác thi ñua và khen thưởng ñi vào nề nếp, có chất lượng, thiết
thực phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm
2007, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị:
1- Các ngành, các cấp cần quán triệt sâu sắc, ñầy ñủ tinh thần các văn
bản chỉ ñạo của ðảng, Nhà nước, Chính phủ về công tác thi ñua khen thưởng;
ñặc biệt là ñổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi ñua khen thưởng trong

