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thi ñua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng và nhân ñiển hình tiên tiến”. Quán triệt sâu 

sắc và vận dụng sáng tạo những quan ñiểm, tư tưởng chỉ ñạo của Chủ tịch Hồ Chí 

minh về thi ñua yêu nước, gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương ñạo ñức Hồ 

Chí Minh”; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo sự chuyển 

biến hơn nữa trong nhận thức, tư tưởng của các cấp ủy ðảng, chính quyền, trách 

nhiệm của người ñứng ñầu cơ quan, ñơn vị, tổ chức từ thành phố ñến cơ sở trong 

triển khai thực hiện công tác thi ñua, khen thưởng. 

2. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 725/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2011 

của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2011 của 

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về phát ñộng phong trào thi ñua thực hiện 

thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2011 - 2015. Triển khai các 

phong trào thi ñua gắn với việc tiếp tục thực hiện chủ ñề “ðồng thuận cao, thi ñua 

giỏi, về ñích sớm” của cả nước và chủ ñề năm của thành phố “Cải cách hành 

chính, huy ñộng mọi nguồn lực, hướng về cơ sở”. Chú trọng phát ñộng các phong 

trào thi ñua thường xuyên, thi ñua chuyên ñề, thi ñua theo ñợt một cách thiết thực, 

hiệu quả; chọn những phong trào mang tính trọng tâm, trọng ñiểm ñể phát ñộng và 

tránh tính hình thức, phô trương. Hoạt ñộng các cụm, khối thi ñua phải ñược ñổi 

mới, xây dựng qui chế và chương trình hoạt ñộng cụm, khối cụ thể và phù hợp. 

ðồng thời tiếp tục chỉ ñạo thực hiện phong trào “Cần Thơ chung sức xây dựng 

nông thôn mới”. 

3. ðẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện và nhân ñiển hình tiên tiến. Mỗi 

sở, ngành, ñịa phương, ñơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch, phát hiện, bồi 

dưỡng các nhân tố mới, ñiển hình mới trong các phong trào thi ñua yêu nước; ñảm 

bảo thực hiện ñồng bộ ở cả 4 khâu: Phát hiện - Bồi dưỡng - Tổng kết - Nhân ñiển 

hình tiên tiến. 

4. ðổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, khen thưởng phải 

bám sát phong trào thi ñua và trên cơ sở ñánh giá ñúng thành tích, ñúng tiêu chuẩn, 

ñúng ñối tượng, ñảm bảo việc tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân ñược 

chính xác, nhanh chóng, kịp thời, có tác dụng nêu gương, giáo dục, học tập và nhân 

rộng ñiển hình tiên tiến tạo sức lan tỏa rộng khắp trong ñịa phương, ñơn vị. 

5. Nâng cao chất lượng hoạt ñộng của Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng và vai 

trò tham mưu của cơ quan chuyên trách công tác thi ñua, khen thưởng các cấp; 

thông qua việc phân công, phân nhiệm các thành viên ñôn ñốc, kiểm tra, giám sát 


