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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 2006 và kế hoạch 5 năm (2006-2010)
theo Nghị quyết ðại hội toàn quốc lần thứ X của ðảng
và Nghị quyết ðại hội lần thứ XIX của ðảng bộ thành phố ðà Nẵng
____________________

Năm 2006 là năm có ý nghĩa quan trọng ñối với sự phát triển của thành phố, là
năm ñầu tiên thực hiện kế hoạch 5 năm (2006-2010) theo Nghị quyết ðại hội lần thứ
XIX ðảng bộ thành phố và Nghị quyết ðại hội toàn quốc lần thứ X của ðảng; 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 ñộng chuẩn bị Kỷ niệm 10 năm thành phố ðà Nẵng trở thành
ñơn vị hành chính trực thuộc Trung ương.
ðể 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 ñộng thi ñua thực hiện thắng lợi nhiệm
vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2006 và kế hoạch 5 năm (2006-2010) theo Nghị
quyết ðại hội toàn quốc lần thứ X của ðảng; Nghị quyết ðại hội lần thứ XIX của
ðảng bộ thành phố ðà 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 ðỘNG THI ðUA
1. Phát ñộng thi ñua năm 2006 với khẩu hiệu chung là: “Phấn ñấu 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 ñề 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 ðại hội ðảng toàn quốc lần thứ X và Kỷ niệm 10 năm
Ngày thành phố ðà Nẵng trở thành ñơn vị hành chính trực thuộc Trung ương".
2. Các ñợt thi ñua:
a) ðợt 1: Từ nay ñến ngày 02 tháng 9 năm 2006: Thi ñua lập thành tích chào
mừng thành công của ðại hội ðảng toàn quốc lần thứ X; phấn ñấu 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) ðợt 2: Từ ngày 02 tháng 9 năm 2006 ñến cuối năm 2006: Thi ñua nước rút,
phấn ñấu 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 ðà Nẵng trở thành ñơn vị hành chính trực thuộc Trung ương.

