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CHỈ THỊ
Về việc phát ñộng thi ñua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và kế hoạch 05 năm (2011 - 2015)
theo Nghị quyết ðại hội ðảng bộ thành phố lần thứ XII

Trong những năm qua, phong trào thi ñua yêu nước và công tác thi ñua, khen thưởng
trên ñịa bàn thành phố ñã có bước chuyển biến tích cực. ðảng bộ, chính quyền và nhân dân
thành phố Cần Thơ ñã quán triệt thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 39/CT-TW ngày 21 tháng 5
năm 2004 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương ðảng về việc tiếp tục ñổi mới, ñẩy
mạnh phong trào thi ñua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng tổng kết và nhân ñiển hình tiên tiến và
Chỉ thị số 17/2006/CT-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát
ñộng thi ñua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 và kế hoạch 05
năm (2006 - 2010) theo Nghị quyết ðại hội ñại biểu toàn quốc lần thứ X của ðảng. Kết quả
của các phong trào thi ñua và công tác khen thưởng ñã góp phần quan trọng vào việc thực
hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2006 - 2010) của
thành phố.
Trên cơ sở Chỉ thị số 725/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về
việc phát ñộng phong trào thi ñua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã
hội năm 2011 và kế hoạch 05 năm (2011 - 2015) theo Nghị quyết ðại hội ñại biểu toàn quốc lần
thứ XI của ðảng; Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị ñẩy mạnh phong trào thi ñua yêu nước quyết
tâm hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội, an
ninh quốc phòng năm 2011 và kế hoạch 05 năm (2011- 2015) trên ñịa bàn thành phố với các
nội dung sau ñây:
I. Mục tiêu của phong trào thi ñua:
Phấn ñấu tăng trưởng kinh tế bình quân 16%/năm trở lên và bền vững theo hướng công
nghiệp - thương mại dịch vụ - nông nghiệp công nghệ cao có chất lượng, hiệu quả, cạnh
tranh; ñáp ứng nhu cầu thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế. Nâng cao chất lượng, hiệu quả
công tác quy hoạch xây dựng và phát triển ñô thị của thành phố trên các lĩnh vực. Bảo ñảm
an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục và ñào tạo, phát triển khoa học và công nghệ,
chăm lo sức khỏe nhân dân bảo vệ tài nguyên và môi trường; giữ vững ổn ñịnh chính trị, xã

