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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 2016 và kế hoạch 05 năm (2016 - 2020)
theo Nghị quyết ðại hội ðảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII
Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị
về việc “Tiếp tục ñổi mới công tác thi ñua, khen thưởng” và Chỉ thị số 725/CT-TTg
ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phát ñộng thi ñua thực
hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và kế hoạch 5 năm 2011
- 2015 theo Nghị quyết ðại hội ñại biểu toàn quốc lần thứ XI của ðảng. Phong trào
thi ñua yêu nước và công tác thi ñua, khen thưởng của thành phố ñã có nhiều chuyển
biến tích cực, tạo ñộng lực cho việc thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế
- xã hội, quốc phòng, an ninh hàng năm và kế hoạch 05 năm (2011 - 2015), góp phần
thực hiện thắng lợi Nghị quyết ðại hội ðảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XII.
Trên cơ sở Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2016 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 2016 và kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết
ðại hội ñại biểu toàn quốc lần thứ XII của ðảng. Phát huy kết quả ñạt ñược, ñể thực
hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016 - 2020 ñã
ñược ðại hội ñại biểu ðảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII thông qua, Ủy ban
nhân dân thành phố yêu cầu Giám ñốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố
và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:
I. Mục tiêu thi ñua:
Tiếp tục ñẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển ñổi mô hình
tăng trưởng, phấn ñấu tăng trưởng kinh tế bình quân 7,5 - 8%/năm; nâng cao hiệu quả
và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, duy trì tốc ñộ tăng trưởng ổn ñịnh, kinh tế
phát triển bền vững. Khai thác có hiệu quả các nguồn lực cho ñầu tư phát triển, xây
dựng ñồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thành phố. Phát triển toàn diện
các lĩnh vực văn hóa - xã hội; thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, phúc lợi xã
hội, bảo vệ môi trường và cải thiện ñời sống nhân dân. Thực hiện có hiệu quả công
tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy quản lý nhà nước.

