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CHỈ THỊ
Về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ

phát triển kinh tế-xã hội năm 2006 và kế hoạch 5 năm (2006-2010)
theo Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng

và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng
____________________

Năm 2006 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của thành phố, là 
năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 5 năm (2006-2010) theo Nghị quyết Đại hội lần thứ 
XIX Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng; năm 
triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 18 tháng 01 năm 2006 của Ban 
Thường vụ Thành ủy về "Năm công tác cán bộ và cải cách thủ tục hành chính" và là 
năm triển khai các hoạt động chuẩn bị Kỷ niệm 10 năm thành phố Đà Nẵng trở thành 
đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương.

Để triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 17/2006/CT-TTg ngày 08 tháng 5 năm 
2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm 
vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2006 và kế hoạch 5 năm (2006-2010) theo Nghị 
quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng; Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX của 
Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 18 tháng 01 năm 2006 của 
Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố chỉ thị: 

I. PHÁT ĐỘNG THI ĐUA
1. Phát động thi đua năm 2006 với khẩu hiệu chung là: “Phấn đấu hoàn thành 

vượt mức các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2006, Kế hoạch 
"Năm công tác cán bộ và cải cách thủ tục hành chính" làm tiền đề và cơ sở vững 
chắc thực hiện thắng lợi Kế hoạch 5 năm (2006-2010), lập thành tích thiết thực 
chào mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và Kỷ niệm 10 năm 
Ngày thành phố Đà Nẵng trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương".

2. Các đợt thi đua:

a) Đợt 1: Từ nay đến ngày 02 tháng 9 năm 2006: Thi đua lập thành tích chào 
mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X; phấn đấu hoàn thành cơ bản 
3 nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2006, 
những nội dung về công tác cán bộ và cải cách thủ tục hành chính.

b) Đợt 2: Từ ngày 02 tháng 9 năm 2006 đến cuối năm 2006: Thi đua nước rút, 
phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và 3 
nhiệm vụ trọng tâm năm 2006, lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 10 năm Ngày 
thành phố Đà Nẵng trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương.



II. NỘI DUNG THI ĐUA
1. Các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể thành phố; các quận, huyện; các khối thi 

đua và các cơ quan, đơn vị trung ương đóng trên địa bàn thành phố, dưới sự lãnh đạo 
của các cấp ủy Đảng, trên cơ sở Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an 
ninh, Kế hoạch thực hiện "Năm công tác cán bộ và cải cách thủ tục hành chính" và 
Chương trình công tác năm 2006 của UBND thành phố, căn cứ nhiệm vụ được giao 
của bộ, ngành, đoàn thể trung ương và Kế hoạch năm 2006 của địa phương, đơn vị 
mình, cần đề ra các chỉ tiêu cụ thể cho từng giai đoạn để tổ chức thực hiện. Phát động 
thi đua và cam kết giao ước thi đua trong địa phương, đơn vị. Tổ chức sơ kết, tổng 
kết, biểu dương, khen thưởng cá nhân, tập thể lập thành tích xuất sắc trong phong 
trào thi đua theo đợt và cuối năm. Hướng phong trào thi đua vào việc thực hiện có 
hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2006, tạo đà vững chắc để thực hiện thắng 
lợi Kế hoạch 5 năm 2006-2010 và các chủ trương quan trọng của thành phố.

2. Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Luật Thi đua, Khen thưởng, Luật sửa đổi 
bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi 
hành, Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21 tháng 5 năm 2004 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 
16-CT/TU ngày 30 tháng 7 năm 2004 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tiếp 
tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và 
nhân điển hình tiên tiến.

3. Để thiết thực lập thành tích chào mừng thành công của Đại hội Đảng toàn 
quốc lần thứ X và Kỷ niệm 10 năm Ngày thành phố Đà Nẵng trở thành đơn vị hành 
chính trực thuộc Trung ương, các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể thành phố; các quận, 
huyện; các khối thi đua và các đơn vị thuộc Trung ương trên địa bàn thành phố đăng 
ký với UBND thành phố thực hiện:

- 01 công trình chào mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, 
hoàn thành trước ngày 10 tháng 8 năm 2006.

- 01 công trình chào mừng Kỷ niệm 10 năm Ngày thành phố Đà Nẵng trở thành 
đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương, hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 năm 
2006.

UBND thành phố sẽ kiểm tra, đánh giá công nhận các công trình và tổ chức sơ 
kết, tổng kết phong trào thi đua, biểu dương khen thưởng trong 2 đợt:

- Đợt 1: Ngày 02 tháng 9 năm 2006, sơ kết phong trào thi đua giai đoạn 1.

- Đợt 2: Ngày 25 tháng 12 năm 2006: Tổng kết phong trào thi đua năm 2006.

Các địa phương, đơn vị có thể phát động các đơn vị trực thuộc, cộng đồng dân 
cư đăng ký thực hiện công trình chào mừng với ngành, địa phương, đoàn thể mình 
theo từng cấp quản lý. Tổ chức sơ kết, tổng kết và biểu dương khen thưỏng.

4. Phát động phong trào thi đua thực hiện có hiệu quả Luật Phòng chống tham 
nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-
CT/TU ngày 20 tháng 10 năm 2003 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường 



giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống; kiên quyết chống các hành vi quan liêu, tham 
nhũng, tiêu cực, thiếu trách nhiệm, cửa quyền, nhũng nhiễu, hách dịch đối với nhân 
dân của cán bộ, công chức các cấp; Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 18 tháng 01 năm 
2006 của Ban Thường vụ Thành ủy và Quyết định số 848/QĐ-UB ngày 03 tháng 02 
năm 2006 của UBND thành phố ban hành kế hoạch triển khai "Năm công tác cán bộ 
và cải cách thủ tục hành chính".

5. Phát huy kết quả đã đạt được trong 5 năm qua về việc chỉ đạo, tổ chức thực 
hiện Chương trình "Thành phố 5 không", các địa phương, đơn vị phát động phong 
trào thi đua sâu rộng tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng kết quả Chương trình 
"Thành phố 5 không" và triển khai thực hiện Chương trình "Thành phố 3 có",  với 
các chỉ tiêu, thời gian hoàn thành và những giải pháp cụ thể. Đồng thời, lồng ghép 
cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, với 
phong trào xoá đói giảm nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, phong trào 
quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, 
phòng chống ma tuý, phòng chống tệ nạn xã hội, mại dâm và HIV/AIDS…

6. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức phong trào thi đua yêu nước 
và công tác khen thưởng từ cơ sở đến thành phố. Có kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng, 
tổng kết và nhân điển hình tiên tiến nhằm tạo chuyển biến cơ bản về chất của công 
tác thi đua, khen thưởng. Phát động và tổ chức thật tốt các phong trào thi đua trong 
từng giai đoạn, lưu ý các mặt yếu, khâu yếu, tập trung những mục tiêu quan trọng, 
những nhiệm vụ trọng tâm phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của 
thành phố. Phải coi trọng việc tổ chức đăng ký giao ước giữa các cá nhân với cá 
nhân, tập thể với tập thể. Thực hiện tốt Quyết định số 98/2006/QĐ-TTg ngày 05 
tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc khen thưởng các đối tượng có 
thành tích kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 

7. Tăng cường công tác vận động quần chúng, tập hợp lực lượng để xây dựng, 
duy trì và phát huy hiệu quả phong trào thi đua yêu nước ở các cấp, các ngành, hội 
đoàn thể và địa phương. Chú trọng tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, gương 
điển hình tiên tiến, những nhân tố mới và kết quả phong trào thi đua, công tác khen 
thưởng trên các lĩnh vực với nhiều hình thức phong phú, tạo được khí thế thi đua sôi 
nổi ở các ngành, địa phương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đề nghị UBMTTQVN thành phố, các Hội, Đoàn thể phối hợp tổ chức đợt vận 

động trong cán bộ, công nhân, người lao động và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng 
tham gia phong trào thi đua.

 2. Sở Văn hóa Thông tin triển khai công tác tuyên truyền cổ động, tạo khí thế 
thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ trong năm, đặc biệt là 
chào mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và Kỷ niệm 10 năm 
Ngày thành phố Đà Nẵng trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương.

3. Đề nghị các cơ quan Báo, Đài Trung ương, địa phương mở chuyên mục 
thường xuyên tuyên truyền nội dung thi đua, phản ánh kịp thời những gương điển 



hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những mô hình mới hoạt động có hiệu quả 
trong phong trào thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh...

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.
Nhận được Chỉ thị này, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng thành phố, Giám đốc 

các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường, các đơn 
vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Kết quả thực hiện và những 
khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, đề nghị phản ảnh về 
Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng thành phố để tổng hợp báo cáo UBND 
thành phố./. 
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