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CHỈ THỊ
Về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII và kế
hoạch 5 năm (2016 - 2020). Trong năm qua phong trào thi đua yêu nước và công tác
khen thưởng trên địa bàn thành phố có bước chuyển biến tích cực, đã góp phần quan
trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,
quốc phòng, an ninh của thành phố; kinh tế tăng trưởng khá đạt 7,55%, vượt 0,05%;
GRDP bình quân đầu người đạt 65,3 triệu đồng; đời sống của nhân dân tiếp tục được
cải thiện; lĩnh vực y tế, giáo dục được nâng lên; an sinh xã hội đạt nhiều kết quả quan
trọng; công tác quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo
đảm. Quản lý xây dựng, phát triển đô thị, xử lý môi trường được tăng cường; Cầu đi
bộ Ninh Kiều được vinh danh "Cảnh quan đô thị Châu Á năm 2016".
Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thi đua là yêu nước, yêu nước
thì phải thi đua", phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2016, quyết tâm
thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Thành
ủy về mục tiêu nhiệm vụ năm 2017 và Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 09 tháng
12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về thực hiện nhiệm vụ kinh
tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2016 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017.
Ủy ban nhân dân thành phố Chỉ thị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ
chức kinh tế và các đơn vị thuộc thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện
tập trung thực hiện các công việc sau đây:
1. Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong chỉ đạo tổ chức các
phong trào thi đua. Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực
tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen
thưởng; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa tiêu cực trong công
tác thi đua, khen thưởng, tránh tình trạng khen thưởng tràn lan, không thực chất.
2. Các ngành, các cấp, các địa phương tổ chức các phong trào thi đua gắn với
kế hoạch, chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và của từng
ngành, từng cấp, từng địa phương trong năm 2017; đồng thời tiếp tục nâng chất tiêu

