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CHỈ THỊ
Về việc tổ chức phong trào thi ñua yêu nước năm 2013, lập thành tích
Chào mừng kỷ niệm 10 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và
65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi ñua ái quốc
Năm 2012, tiếp tục thực hiện 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 về việc
phát ñộng thi ñua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và
kế hoạch 05 năm (2011 - 2015) theo Nghị quyết ðại hội ðảng bộ thành phố lần thứ XII ñã
ñề ra. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, chúng ta gặp không ít khó khăn thách thức,
nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng ñồng
doanh nghiệp và nhân dân, phong trào thi ñua yêu nước trên các lĩnh vực tiếp tục
ñược ñẩy mạnh. ðặc biệt, phong trào thi ñua “Xây dựng nông thôn mới”, “Năm an toàn
giao thông” ñược triển khai rộng rãi trong toàn thành phố, ñã góp phần ñem lại hiệu quả
thiết thực, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố có những chuyển biến khá tích cực,
kinh tế phát triển ổn ñịnh và duy trì ñược tốc ñộ tăng trưởng; ñời sống nhân dân tiếp tục
ñược cải thiện; lĩnh vực y tế, giáo dục, giải quyết việc làm, an sinh xã hội có nhiều
tiến bộ; công tác quốc phòng, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ñược ñảm bảo.
Năm 2013, là năm vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, năm có ý nghĩa hết sức
quan trọng, ñánh dấu sự phát triển của thành phố Cần Thơ sau 10 năm trực thuộc
Trung ương (02/01/2004 - 02/01/2014) và kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh
ra lời kêu gọi thi ñua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2013). Ủy ban nhân dân thành phố
yêu cầu chính quyền các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc,
ñoàn thể chính trị trong thành phố tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển
kinh tế - xã hội ñã ñược Thành ủy, Hội ñồng nhân dân thành phố ñề ra trong năm 2013,
cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tiếp tục ñẩy mạnh
việc “Học tập và làm theo tấm gương ñạo ñức Hồ Chí Minh” gắn với công tác
tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về thi ñua yêu nước cho cán bộ, công chức,

