Các n v ký kt giao c thi ua thc hin và hoàn thành tt nhim v chính tr ca n v, ng thi tp trung vào mt s nhim v trng tâm: Thc hin tt 3 nhim
v trng tâm mà UBND thành ph ã giao cho mi n v; y mnh ci cách hành chính và phong trào "Dân vn khéo"; tham gia thc hin Chng
trình xây dng nông thôn mi; xây dng c quan vn hóa; tip tc thc hin vic "Hc tp và làm theo tm gng o c H Chí Minh" gn vi thc hin Ngh
quyt Trung ng 4 (Khóa XI); cng c, nâng cao cht lng phong trào thi ua, phát ng phong trào thi ua lp thành tích k nim 65 Ngày Ch tch
H Chí Minh ra li kêu gi thi ua ái quc (11-6).
Phát biu ch o ti l ký kt giao c thi ua, ng chí Võ Duy Khng yêu cu các c quan, n v t chc phong trào thi ua phi thc cht, gim bt hình thc.
Phi làm cho phong trào thi ua ngm vào vic làm mi ngày ca cán b, công chc, viên chc. Bu chn thi ua khen thng nên tp trung u tiên
cho cán b, công chc, viên chc là nhng ngi trc tip làm nhim v, gim bu thi ua cho lãnh o.

Đồng chí Võ Duy Khương tặng cờ Đơn vị thi Đua xuất sắc năm 2012 cho 11 Đơn vị
Ti l ký kt, Hi ng thi ua Khi ã công b các quyt nh ca Ch tch UBND thành ph tng c n v thi ua xut sc nm 2012 cho 11 n v (S Thông tin và
Truyn thông, S Vn hóa, Th thao và Du lch, S Giao thông vn ti, S Công Thng, S Ni v, S Ngoi v, BQL các Khu công nghip và ch xut à
Nng, Liên minh HTX à Nng, Công an thành ph, B i biên phòng thành ph) trong ó S Giao thông Vn ti là n v dn u; tng bng khen cho
24 cá nhân có thành tích xut sc trong phong trào thi ua./.
(Báo à Nng)

