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viên chức và các tầng lớp nhân dân trên ñịa bàn thành phố, cụ thể là nghiên cứu, học tập,
quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua các tài liệu sau:
- Lời kêu gọi thi ñua ái quốc ngày 11 tháng 6 năm 1948 của Chủ tịch Hồ Chí Minh;
- Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21 tháng 5 năm 2004 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục
ñổi mới, ñẩy mạnh phong trào thi ñua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và
nhân ñiển hình tiên tiến.
2. Các ñơn vị, ñịa phương tổ chức tổng kết phong trào thi ñua yêu nước năm 2012.
Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 ñể xây dựng
kế hoạch và tổ chức phát ñộng phong trào thi ñua một cách thiết thực, ñặc biệt tập trung
thực hiện chủ ñề năm thi ñua của cả nước “ðồng thuận cao, thi ñua giỏi, về ñích sớm”,
gắn với chủ ñề năm của thành phố “Cải cách hành chính, huy ñộng nguồn lực,
hướng về cơ sở”, nhằm thực hiện ñồng bộ các giải pháp ñể ổn ñịnh kinh tế, tập trung
kiềm chế lạm phát, ổn ñịnh giá cả thị trường, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý gắn với
ñổi mới cơ cấu ñầu tư, nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh; ñảm bảo
an sinh xã hội, cải thiện ñời sống nhân dân gắn với sơ kết giữa nhiệm kỳ ñể quyết tâm
hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết ðại hội XII của ðảng bộ thành phố.
3. Tăng cường công tác lãnh ñạo, chỉ ñạo và sự phối hợp giữa các ñơn vị,
ñịa phương trong việc triển khai Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2011
của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phát ñộng phong trào thi ñua “Cần Thơ
chung sức xây dựng nông thôn mới” giai ñoạn 2011 - 2015 ñạt hiệu quả, nhất là các xã
ñược chọn ñể chỉ ñạo ñiểm; tiến hành tổ chức sơ kết, ñánh giá rút kinh nghiệm,
ñộng viên khen thưởng và nhân rộng ñiển hình cho những năm tiếp theo.
4. Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng các ñơn vị, ñịa phương cần chuẩn bị tốt
việc bình xét ñề nghị khen thưởng cuối năm theo tinh thần chỉ ñạo của Thủ tướng
Chính phủ về việc nâng cao chất lượng khen thưởng và xét tặng các danh hiệu thi ñua
hàng năm. ðồng thời quan tâm khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích ñột xuất,
ñơn vị cơ sở, người lao ñộng trực tiếp (công nhân, nông dân, …) bằng các hình thức
khen thưởng của cấp mình; trường hợp ñặc biệt tiêu biểu xuất sắc có thể ñề nghị
khen thưởng cấp cao hơn ñể ñộng viên kịp thời. Chú trọng việc phát hiện các nhân tố mới
trong các phong trào thi ñua yêu nước ñể khen thưởng hoặc ñề nghị cấp trên khen thưởng.
5. Các Cụm, khối thi ñua tổ chức tốt việc ký kết giao ước thi ñua và nâng cao
chất lượng hoạt ñộng sinh hoạt chuyên ñề, giới thiệu các mô hình, sáng kiến, ñiển hình
tiên tiến ñể giao lưu trao ñổi, thảo luận và học tập kinh nghiệm lẫn nhau, ñồng thời

