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Cần Thơ, ngày 02 tháng 02 năm 2015

KẾ HOẠCH
Tổ chức ñợt thi ñua ñặc biệt, chào mừng ðại hội ðảng các cấp
tiến tới ðại hội ðảng toàn quốc lần thứ XII, ðại hội Thi ñua yêu nước
toàn quốc lần thứ IX và các ngày lễ lớn trong năm 2015
Thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng
Chính phủ về việc ñẩy mạnh phong trào thi ñua yêu nước chào mừng ðại hội ðảng
các cấp tiến tới ðại hội ðảng toàn quốc lần thứ XII, ðại hội Thi ñua yêu nước toàn
quốc lần thứ IX và các ngày lễ lớn trong năm 2015. ðây là năm có ý nghĩa ñặc biệt
quan trọng quyết ñịnh việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2015 và Kế
hoạch 5 năm 2011 - 2015. ðể thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết
ðại hội ðảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2015, thiết thực lập thành tích chào mừng
ðại hội Thi ñua yêu nước gắn với ðại hội ðảng bộ các cấp năm 2015. Ủy ban nhân
dân thành phố ban hành kế hoạch tổ chức ñợt thi ñua ñặc biệt với các nội dung sau:
I. MỤC ðÍCH YÊU CẦU
1. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo thành sức mạnh tổng hợp
với phương châm “ðồng thuận cao, thi ñua giỏi, về ñích sớm” và thực hiện tốt chủ ñề
của thành phố “Tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thi
ñua thực hiện thắng lợi Nghị quyết ðại hội ðảng bộ thành phố lần thứ XII”, gắn
các hoạt ñộng của phong trào thi ñua với phấn ñấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát
triển kinh tế - xã hội năm 2015, góp phần hoàn thành ñạt và vượt các chỉ tiêu Nghị
quyết ðại hội ðảng bộ thành phố lần thứ XII ñề ra.
2. Các cơ quan, ñơn vị và ñịa phương tập trung lãnh ñạo, chỉ ñạo nâng cao hơn
nữa vai trò, vị trí quan trọng và ý nghĩa của công tác thi ñua, khen thưởng; tổ chức
phát ñộng các phong trào thi ñua yêu nước năm 2015 theo tinh thần Chỉ thị số 21/CTUBND ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố.
3. Triển khai phong trào thi ñua sâu rộng từ thành phố ñến cơ sở với nội dung,
hình thức phong phú, thiết thực, không phô trương, hình thức, phù hợp với sự chỉ ñạo
của cấp ủy ðảng, chính quyền và thực tiễn ở từng ñơn vị, ñịa phương.

