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CHỈ THỊ
Về tổ chức ñón Tết ðinh Hợi năm 2007

Năm 2007 là năm thứ tư huyện Vĩnh Thạnh ñược thành lập, năm thứ hai thực
hiện Nghị quyết ðại hội ðảng toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết ðại hội ðảng bộ
Cần Thơ lần thứ XI, trong không khí phấn khởi trước những thành tựu của ñất
nước ñã ñạt ñược, với sự kiện nổi bật Việt Nam chính thức trở thành thành viên Tổ
chức Thương mại Thế giới (WTO). Thực hiện Nghị quyết ðại hội lần thứ IX
huyện ðảng bộ; năm 2006, ðảng bộ, Chính quyền và nhân dân huyện nhà tiếp tục
hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ KTXH, QPAN có ý nghĩa quan trọng tạo ñà cho
tăng trưởng và phát triển kinh tế cho những năm tiếp theo.
Việc tổ chức ñón Tết ðinh Hợi phải ñảm bảo cho mọi người, mọi nhà vui
Xuân, ñón Tết với tinh thần “Vui tươi, lành mạnh, an toàn, ñoàn kết, tiết kiệm” theo
tinh thần Chỉ thị số 02/2007/CT-UBND ngày 25/01/2007 của UBND thành phố Cần
Thơ nhằm tiếp tục giữ vững phát huy truyền thống bản sắc văn hóa dân tộc, tạo sự
chuyển biến về nhận thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc tổ chức ñón
Tết Nguyên ñán và ñẩy mạnh các phong trào thi ñua thực hiện các nhiệm vụ KTXH,
QPAN ngay từ những ngày ñầu năm 2007. Ủy ban nhân dân huyện Chỉ thị:
01. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành huyện, Chủ tịch UBND các xã thị
trấn phải thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT/TU ngày 30/12/2006 của Thành
ủy thành phố Cần Thơ về việc ñón Tết ðinh Hợi 2007, Quyết ñịnh số
06/2006/Qð-UBND ngày 15/6/2006 của UBND thành phố Cần Thơ về ban hành
Chương trình hành ñộng Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nghiêm cấm lợi
dụng Lễ, Tết ñể tổ chức liên hoan, ăn uống lãng phí hoặc tổ chức tham quan, du
lịch bằng ngân sách Nhà nước, không ñược sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước,
của tập thể ñể thưởng, biếu, tặng, cho các cá nhân không ñúng quy ñịnh Nhà nước.

