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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 64/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 30 tháng 6 năm 2014

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội nghị ðiển hình tiên tiến các cấp và ðại hội thi ñua
yêu nước thành phố Cần Thơ lần thứ IV tiến tới ðại hội
thi ñua toàn quốc lần thứ IX năm 2015
Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị,
Công văn số 1302-CV/TU ngày 09 tháng 5 năm 2014 của Thường vụ Thành ủy về
tiếp tục ñổi mới công tác thi ñua, khen thưởng;
Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-HðTðKT-VI ngày 03 tháng 6 năm 2014 của
Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng Trung ương về việc tổ chức ðại hội thi ñua và Hội
nghị ñiển hình tiên tiến các cấp, tiến tới ðại hội thi ñua yêu nước toàn quốc lần thứ
IX, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai với các nội dung cụ thể
như sau:
I. MỤC ðÍCH, YÊU CẦU:
1. Tổng kết kết quả và tác dụng của phong trào thi ñua yêu nước từ sau ðại hội
thi ñua yêu nước thành phố Cần Thơ lần thứ III (năm 2010) ñến nay, ñánh giá những
mặt làm ñược và chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, ñồng thời ñề ra phương
hướng, nhiệm vụ biện pháp thực hiện nhằm góp phần ñẩy mạnh phong trào thi ñua
yêu nước trên các lĩnh vực và công tác khen thưởng ñạt kết quả ngày càng tốt hơn
trong thời gian tới.
2. Biểu dương thành quả chung các phong trào thi ñua yêu nước, các tập thể, cá
nhân Anh hùng, chiến sĩ thi ñua toàn quốc, các gương ñiển hình tiên tiến, tiêu biểu
trong các ngành, các cấp, các lĩnh vực, các tổ chức kinh tế, các tầng lớp nhân dân,
dân tộc…. Tiếp tục khơi dậy, cổ vũ sức mạnh to lớn của khối ñại ñoàn kết dân tộc,
phát huy mạnh mẽ nội lực, tạo ñộng lực cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát
triển kinh tế - xã hội ở từng ngành, từng cấp, từng ñịa phương theo tinh thần Nghị
Quyết ðại hội ðảng bộ thành phố lần thứ XII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5
năm tiếp theo.
3. Qua ðại hội, Hội nghị các cấp lần này, tiếp tục khẳng ñịnh các bài học kinh
nghiệm về tổ chức phong trào thi ñua và công tác khen thưởng, kinh nghiệm về xây

