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Phần thứ nhất
KẾT QUẢ 10 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 45-NQ/TW
CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (KHÓA IX) VỀ “XÂY DỰNG
VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ TRONG THỜI KỲ
CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƢỚC”
Câu hỏi 1: Bối cảnh ra đời và ý nghĩa ban hành Nghị quyết số 45NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về “xây dựng và phát triển thành
phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc” ?
Trả lời:
Ngay sau khi thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, Thành ủy lâm
thời thành phố Cần Thơ chủ động đăng ký làm việc với Bộ Chính trị để báo
cáo 03 năm (2001 - 2003) thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ
tỉnh Cần Thơ lần thứ X; điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp 02 năm còn
lại (2003 - 2005) trong nhiệm kỳ 05 năm (2001 - 2005); đề nghị Bộ Chính trị
ban hành riêng một nghị quyết về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ
từ năm 2005 đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050.
Ngày 17/02/2005, Bộ Chính trị (khóa IX) đã ban hành Nghị quyết số
45-NQ/TW “về xây dựng và phát triển thành phố Cần thơ trong thời kỳ công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; đề ra những phương hướng, mục tiêu
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chiến lược và những giải pháp lớn đặc biệt quan trọng, mở ra cơ hội mới cho
thành phố Cần Thơ.
Sự ra đời Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), ngày
17/02/2005 “về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước
ngoặt mới trong lịch sử phát triển của thành phố Cần Thơ. Mặc dù vẫn còn
nhiều khó khăn ở phía trước, nhưng những thành tựu đạt được đã khẳng định
bước trưởng thành quan trọng làm thay đổi bộ mặt của thành phố, tạo được
dấu ấn, ấn tượng tốt.
Ngày 28/9/2016, Bộ Chính trị (khóa XII) ban hành Kết luận số 07KL/TW “về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị
khóa IX về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Nhận thức được vai trò, ý nghĩa to lớn
của việc thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, phát huy tất cả các nguồn lực,
Đảng bộ, dân và quân thành phố quyết tâm thực hiện Nghị quyết số 45NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX một cách tích cực, chủ động, sáng tạo,
quyết liệt và hiệu quả cao hơn nữa; phấn đấu xứng đáng với vị thế là đô thị
loại I trực thuộc Trung ương - một trong năm thành phố lớn của cả nước.
Câu hỏi 2. Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của
Bộ Chính trị (khóa IX) về “xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ
trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc” đƣợc đánh giá
nhƣ thế nào?
Trả lời: Những thành quả quan trọng thành phố đạt được sau 10 năm
thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) được thể
hiện trên các mặt sau đây:
- Công tác quy hoạch xây dựng thành phố theo hướng văn minh, hiện
đại.
- Tận dụng mọi cơ hội, khai thác, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế
để phát triển kinh tế với tốc độ nhanh, bền vững, có hiệu quả và có sức cạnh
tranh cao trên thị trường trong nước và quốc tế; chuyển dịch nhanh cơ cấu
kinh tế theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp công nghệ cao.
- Huy động các nguồn lực, trong đó đầu tư từ ngân sách được ưu tiên
để phát triển nhanh kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và kiến thiết đô thị. Xây
dựng đồng bộ hệ thống giao thông thông suốt; chú trọng phát triển mạng lưới
giao thông đường bộ, đường thủy; nâng cấp mạng lưới điện, thông tin liên
lạc, hạ tầng đô thị gắn với bảo vệ môi trường, đạt tiêu chuẩn thành phố văn
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minh, hiện đại, mang đặc trưng của vùng sông nước đồng bằng sông Cửu
Long.
- Lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế có nhiều
tiến bộ; xây dựng đời sống văn hóa và môi trường văn hóa đạt nhiều kết quả
tích cực; công tác chăm lo phát triển con người, chính sách an sinh xã hội được
đảm bảo.
- Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng an ninh, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong
mọi tình huống.
- Tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động
của hệ thống chính trị, nhất là hệ thống chính trị ở cơ sở. Làm tốt công tác
xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của
Đảng bộ thành phố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.
Câu hỏi 3. Những khó khăn, hạn chế, khuyết điểm trong 10 năm
thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về “xây
dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nƣớc” là gì?
Trả lời:
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế tuy đạt mức cao, nhưng chất lượng tăng
trưởng và năng lực cạnh tranh chưa cao. Môi trường đầu tư chưa thật sự hấp
dẫn, thu hút đầu tư nước ngoài và huy động các nguồn lực cho đầu tư phát
triển kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn; nguồn thu ngân sách chưa đáp
ứng yêu cầu xây dựng cơ bản. Công tác quản lý và tổ chức thực hiện quy
hoạch có mặt chưa tốt.
- Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ; việc tổ chức thực hiện
các dự án, công trình mang tính chất vùng theo Nghị quyết số 45-NQ/TW
của Bộ Chính trị, Quyết định số 42/2006/QĐ-TTg và Quyết định số
366/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ còn nhiều khó khăn, vướng mắc,
đặc biệt là thiếu vốn đầu tư, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.
- Nguồn nhân lực tuy đáp ứng được yêu cầu, nhưng chưa tương xứng
với đô thị loại I trực thuộc Trung ương. Quản lý nhà nước một số mặt còn
hạn chế, đặc biệt trong các lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, đô thị, đất đai,
môi trường…
Câu hỏi 4. Hãy nêu nguyên nhân khó khăn, hạn chế trong 10 năm
thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX)?
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Trả lời:
- Về khách quan: tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy
thoái kinh tế toàn cầu, những thách thức khi đất nước hội nhập quốc tế đã
ảnh hưởng đến sự phát triển của thành phố. Việc đầu tư của các bộ, ngành
Trung ương có mặt chưa tương xứng với vai trò, vị trí của thành phố; trong
khi đó, thành phố có điểm xuất phát thấp, quy mô kinh tế nhỏ, công nghiệp
hóa chưa cao, cơ sở hạ tầng còn nhiều yếu kém, nguồn lực của thành phố và
huy động từ nguồn lực bên ngoài để đầu tư phát triển còn hạn chế.
- Về chủ quan: thành phố chưa tận dụng, khai thác đúng mức tiềm
năng, nội lực của địa phương, nhất là khai thác quỹ đất để tạo vốn đầu tư
phát triển; thực hiện xã hội hóa một số lĩnh vực còn ít và nguồn lực từ
Trung ương hỗ trợ cho thành phố còn rất hạn chế. Môi trường đầu tư chưa
thật sự hấp dẫn do kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, chưa có cơ chế, chính sách
đặc thù trong thu hút đầu tư để tạo bước phát triển đột phá. Sự lãnh đạo,
quản lý, điều hành của các cấp, các ngành và một bộ phận cán bộ chưa theo
kịp với yêu cầu phát triển; công tác thẩm định, tư vấn, dự báo tình hình
thiếu sâu sát, nhạy bén; tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc chưa quyết
liệt.
Câu hỏi 5. Mục tiêu thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ
Chính trị (khóa IX) trong thời gian tới đƣợc thành phố Cần Thơ xác
định nhƣ thế nào?
Trả lời:
Phát triển kinh tế với tốc độ cao hơn; xây dựng và phát triển đô thị
ngày càng văn minh, hiện đại; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với
thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao
chất lượng cuộc sống người dân; bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, trật
tự an toàn xã hội; phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường
đoàn kết trong đảng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao năng
lực lãnh đạo và sức chiến đấu toàn Đảng bộ, xây dựng và phát triển thành
phố Cần Thơ văn minh, hiện đại, xứng tầm với vai trò trung tâm vùng đồng
bằng sông Cửu Long.
Câu hỏi 6. Phƣơng hƣớng và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị
quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) trong thời gian tới là gì?
Trả lời:
* Phƣơng hƣớng
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Bám sát và vận dụng sáng tạo Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của
Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, Nghị quyết Đại
hội lần thứ XIII của Đảng bộ thành phố, phát huy đồng bộ các yếu tố tiềm
năng, lợi thế và huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế với tốc độ tăng
trưởng cao; thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế phù hợp với điều kiện, lợi
thế của thành phố; nâng cao quy mô, chất lượng và sức cạnh tranh nền kinh
tế. Tạo bước đột phá trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc
biệt là những công trình tạo điểm nhấn cho sự phát triển đô thị, bảo vệ tài
nguyên thiên nhiên, bảo vệ mội trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập
trung phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế chuyên
sâu, văn hóa, thể dục thể thao, du lịch ngang tầm với vị thế thành phố. Thực
hiện đồng bộ, có hiệu quả chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững,
tăng phúc lợi xã hội, từng bước thu hẹp khoảng cách trình độ phát triển giữa
nội thành và ngoại thành. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng
phát triển toàn diện con người, từng bước xây dựng hoàn thiện người Cần
Thơ “Trí tuệ - năng động - nhân ái - hào hiệp - thanh lịch”. Tăng cường
củng cố quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; giữ vững sự
ổn định về chính trị để phát triển kinh tế - xã hội. Không ngừng đổi mới và
nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trong sạch,
vững mạnh, bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết
quả cao nhất.
* Nhiệm vụ, giải pháp
- Tiếp tục quán triệt, nhận thức đúng, đầy đủ về mục tiêu, nhiệm vụ
và tầm quan trọng của Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị, làm cho
cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thấy rõ xây dựng thành phố Cần Thơ
trở thành trung tâm là trách nhiệm và quyền lợi của Đảng bộ, chính quyền
và nhân dân thành phố. Phát huy hơn nữa sức mạnh tổng hợp của cả hệ
thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc tổ chức thực hiện Nghị
quyết số 45-NQ/TW; Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và
Kết luận số 07-KL/TW ngày 28/9/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực
hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về xây dựng và
phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa
đất nước.
- Rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch xây dựng và phát
triển kinh tế - xã hội phù hợp với vị trí, vai trò là thành phố trung tâm, động
lực của vùng, gắn với quy hoạch, kế hoạch phát triển chung của vùng theo
tinh thần Nghị quyết 45-NQ/TW, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Thông
báo số 90-TB/VPTW ngày 22/8/2014 của Văn phòng Trung ương Đảng về
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kết quả chuyến thăm và làm việc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng tại thành phố Cần Thơ và các nghị quyết Trung ương có liên quan. Đi
đôi đó, là đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù, phù hợp; đề ra giải pháp đồng
bộ, có tính chất đột phá…
- Điều chỉnh, bổ sung thực hiện có hiệu quả các chính sách thu hút
nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp,
chính sách xã hội hóa, chính sách phát triển khoa học công nghệ… phát huy
tối đa các nguồn lực, đồng thời đa dạng hóa các hình thức đầu tư phát triển
kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tiến tới chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo
hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp.
- Tăng cường phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương tranh thủ sự
chỉ đạo, hướng dẫn để ban hành, thực hiện các chính sách đặc thù cho thành
phố Cần Thơ; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công trình thuộc danh
mục các dự án ưu tiên đầu tư do Trung ương làm chủ đầu tư.
- Thường xuyên rà soát, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ hiện có,
nhất là cán bộ đầu ngành cho phù hợp, phát huy, sử dụng tốt đội ngũ cán bộ
có học vị, học hàm, đội ngũ trí thức mới có tâm, có tầm… thay thế những
người yếu kém. Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, công
nhân có tay nghề giỏi, đội ngũ lãnh đạo, quản lý có năng lực tham mưu,
quản lý, điều hành trên các lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện
đại hóa và hội nhập quốc tế của thành phố, gắn với xây dựng người Cần Thơ
“trí tuệ - năng động - nhân ái, hào hiệp, thanh lịch”.
- Tăng cường hơn nữa hiệu quả liên kết hợp tác với thành phố Hồ
Chí Minh và các địa phương trong cả nước, đặc biệt là các địa phương trong
vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long, vùng kinh tế trọng
điểm phía Nam, nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và
du lịch.
- Đẩy mạnh công tác đối ngoại nhà nước và đối ngoại nhân dân. Chủ
động hội nhập quốc tế bằng các hoạt động đối ngoại về kinh tế, văn hóa,
khoa học công nghệ; chủ động, tích cực tham gia các hợp tác trong khuôn
khổ tiểu vùng Mê Kông; vận động, tranh thủ sự trợ giúp của các nước, tổ
chức quốc tế trên mọi lĩnh vực để xây dựng, phát triển thành phố.
- Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, xây
dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Tăng cường công tác giáo
dục quốc phòng - an ninh trong hệ thống chính trị và toàn dân. Đẩy mạnh
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn kết các cuộc vận động, các
phong trào cách mạng của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang thực hiện có
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hiệu quả công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động
phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “Diễn biến hòa bình” của
các thế lực thù địch. Thực hiện nghiêm Quy chế kết hợp kinh tế - xã hội với
quốc phòng trong khu vực phòng thủ.
- Lãnh đạo thực hiện tốt các văn bản của Trung ương về công tác
phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm, nhất là Chỉ thị
số 50-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) “về tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Chỉ thị
số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ “Về tăng cường
công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; coi công tác đấu tranh
phòng chống tham nhũng lãng phí và thực hành tiết kiệm là nhiệm vụ chính
trị thường xuyên, quan trọng, xử lý nghiêm, đúng quy định các trường hợp
tham nhũng, lãng phí; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị
trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm.
- Quan tâm xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch,
vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng,
của cán bộ, đảng viên; tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4
(khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “đẩy mạnh học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhằm xây
dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tiên phong, gương
mẫu trong công tác, đạo đức. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi
dưỡng, luân chuyển cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm
tra, giám sát. Xây dựng bộ máy chính quyền các cấp tinh gọn, hoạt động
hiệu quả. Đặc biệt quan tâm công tác cải cách hành chính, đề cao đạo đức
công vụ Nhà nước; chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của
Dân vận, Mặt trận, các đoàn thể, bám sát cơ sở, tích cực tham gia các phong
trào thi đua yêu nước, tăng cường thực hiện công tác dân vận chính quyền,
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phát huy vai trò giám sát,
phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể. Đẩy mạnh
các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ,
mục tiêu đã đề ra.
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Phần thứ hai

TIÊU CHUẨN NGƢỜI CẦN THƠ TRÍ TUỆ - NĂNG ĐỘNG
NHÂN ÁI - HÀO HIỆP - THANH LỊCH
Câu hỏi 1. Việc thực hiện tiêu chuẩn ngƣời Cần Thơ trí tuệ - năng
động - nhân ái - hào hiệp - thanh lịch (sau đây gọi tắt là Tiêu chuẩn ngƣời
Cần Thơ) có ý nghĩa gì đối với sự phát triển thành phố Cần Thơ trong
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nƣớc?
Trả lời:
- Thực hiện tiêu chuẩn người Cần Thơ để tiếp tục phát huy nhân tố
người Cần Thơ truyền thống và hiện đại; nâng cao năng lực và phẩm chất đáp
ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng thành phố Cần Thơ văn minh, hiện đại.
- Thực hiện tiêu chuẩn người Cần Thơ là khâu đột phá quan trọng để
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; góp phần xây dựng và phát triển văn
hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).
Câu hỏi 2. Quan niệm ngƣời Cần Thơ hiện nay nhƣ thế nào?
Trả lời:
Quan niệm người Cần Thơ có tính mở, thông thoáng, phù hợp với
điều kiện kinh tế - xã hội của nước ta và của thành phố Cần Thơ hiện nay.
Có thể quan niệm người Cần Thơ là người có một trong các tiêu chí sau:
(1) Là người có quê quán/sinh ra ở Cần Thơ đang sinh sống, học tập,
công tác, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
(2) Là người từ nơi khác đến Cần Thơ sinh sống, học tập, công tác, sản
xuất, kinh doanh.
(3) Là người có quê quán ở Cần Thơ đang sinh sống, học tập, công tác,
sản xuất, kinh doanh ở nơi khác trong và ngoài nước.
Người ở nơi khác, có công trình khoa học, sáng kiến, đóng góp có giá
trị vào sự phát triển thành phố Cần Thơ là: “Người Cần Thơ danh dự”.
Câu hỏi 3. Nhƣ thế nào là ngƣời Cần Thơ trí tuệ - năng động nhân ái - hào hiệp - thanh lịch? Tiêu chuẩn chung của ngƣời Cần Thơ là
gì?
Trả lời:
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Người Cần Thơ trí tuệ - năng động - nhân ái - hào hiệp - thanh lịch là
người có năng lực và phẩm chất đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển
thành phố Cần Thơ văn minh, hiện đại.
* Tiêu chuẩn chung của ngƣời Cần Thơ
(1) Yêu quê hương, đất nước; góp sức cùng cộng đồng xây dựng thành
phố Cần Thơ văn minh, hiện đại.
(2) Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật; tôn trọng, bảo vệ danh dự, nhân
phẩm, tính mạng, tài sản của người khác.
(3) Chuyên cần học tập đạt chuẩn về chuyên môn, nghề nghiệp; làm tốt
chức trách, đạo đức, lương tâm nghề nghiệp.
(4) Lao động có kỹ thuật, kỷ luật, năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng
cao.
(5) Tự trọng, tự tin, khiêm tốn, vui vẻ, hòa nhã trong giao tiếp, ứng xử
với mọi người.
(6) Có thái độ thành kính nơi tôn nghiêm, thờ tự, di tích lịch sử, văn
hóa - nghệ thuật.
(7) Thờ kính Tổ tiên; hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; xây dựng gia đình
hạnh phúc.
(8) Kính trọng thầy giáo, cô giáo; sống có nghĩa có tình; tương trợ giúp
đỡ đồng bào, anh em, bạn bè, đồng nghiệp, đồng đội, đồng chí; thân thiện với
du khách.
(9) Sản xuất, kinh doanh hàng hóa đảm bảo chất lượng, an toàn; bảo vệ
môi trường.
(10) Không có hành vi bạo lực trong gia đình, trong trường học; không
có hành vi bạo hành trong xã hội.
Câu hỏi 4. Tiêu chuẩn ngƣời Cần Thơ trí tuệ đƣợc hiểu nhƣ thế
nào?
Trả lời:
Người Cần Thơ trí tuệ là người có nhận thức sâu sắc, suy xét thấu đáo
các vấn đề về tự nhiên, xã hội có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến lĩnh
vực chuyên môn, nghề nghiệp và đời sống. Cụ thể là:
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- Có kiến thức, năng lực tiếp nhận, phân tích, đánh giá, lựa chọn phương
án khả thi để giải quyết những vấn đề liên quan đến kinh tế, xã hội và đời
sống.
- Có tinh thần say mê học tập, học suốt đời vì bản thân, gia đình vì sự
tiến bộ xã hội, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
- Có kỹ năng hoàn thành tốt hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, nghề
nghiệp mình đang làm.
- Lao động có kỹ thuật, kỷ luật, năng suất, chất lượng, giá trị tăng cao;
- Mặt bằng học vấn chung đạt trình độ trung học phổ thông; trình độ
chuyên môn, nghề nghiệp, lý luận chính trị đạt chuẩn chức danh, vị trí công
tác, nghề nghiệp đang làm.
Câu hỏi 5. Tiêu chuẩn ngƣời Cần Thơ năng động đƣợc hiểu nhƣ
thế nào?
Trả lời:
Người Cần Thơ năng động là người có tính linh hoạt, sáng tạo và chủ
động, có khả năng cùng cộng đồng góp phần xây dựng và phát triển thành
phố Cần Thơ văn minh, hiện đại. Cụ thể là:
- Đoàn kết, liên kết, góp sức cùng cộng đồng xây dựng thành phố văn
minh, hiện đại.
- Chủ động, nhiệt tình, sáng tạo để giải quyết công việc được nhanh
chóng, đạt hiệu quả cao.
- Biết tổng kết thực tiễn, đúc kết kinh nghiệm hay; tìm ra các giải pháp
khả thi, đạt hiệu quả cao về kinh tế - xã hội.
- Hăng hái đi đầu trong mọi hoạt động; không chủ quan, cảm tính, bảo
đảm tính khoa học và thực tiễn.
- Kiên định quan điểm, lập trường, hành vi phù hợp với định hướng
chuẩn mực xã hội Xã hội chủ nghĩa.
Câu hỏi 6. Tiêu chuẩn ngƣời Cần Thơ nhân ái đƣợc hiểu nhƣ thế
nào?
Trả lời:
Người Cần Thơ nhân ái là người biết yêu thương, tôn trọng con người,
có lòng vị tha, giúp đỡ người gặp khó khăn, hoạn nạn; biết bảo vệ chân lý.
Cụ thể là:
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- Tôn trọng, bảo vệ danh dự, nhân phẩm, tính mạng, tài sản của người
khác.
- Thờ kính Tổ tiên; hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; xây dựng gia đình hạnh phúc.
- Kính trọng thầy, cô giáo; sống có nghĩa có tình, tương trợ giúp đỡ đồng
bào, anh em, bạn bè, đồng nghiệp, đồng đội, đồng chí.
- Chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; bồi dưỡng thế hệ trẻ có phẩm
chất tốt, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và Tổ quốc.
- Giúp đỡ, chăm sóc người cao tuổi, gia đình chính sách; tích cực tham
gia phong trào đền ơn, đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo.
Câu hỏi 7. Tiêu chuẩn ngƣời Cần Thơ hào hiệp đƣợc hiểu nhƣ thế
nào?
Trả lời:
Người Cần Thơ hào hiệp là người có tinh thần cao thượng, vị tha, dũng
cảm, quên mình vì việc nghĩa, hết lòng vì người khác không toan tính thiệt
hơn. Cụ thể là:
- Trọng danh dự, sống có nghĩa tình, làm việc tốt, sống có ích, có trách
nhiệm với cộng đồng; tuân thủ Hiến pháp, pháp luật.
- Coi trọng chữ tín trong quan hệ hợp tác, trong sản xuất, kinh doanh.
- Sản xuất, kinh doanh hàng hóa đảm bảo chất lượng, an toàn cho người
tiêu dùng; bảo vệ môi trường.
- Sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm cho cộng đồng.
- Không có hành vi bạo lực trong gia đình, trong trường học; không có
hành vi bạo hành trong xã hội.
Câu hỏi 8. Tiêu chuẩn ngƣời Cần Thơ thanh lịch đƣợc hiểu nhƣ
thế nào?
Trả lời:
Người Cần Thơ thanh lịch là người có cuộc sống trong sáng, lịch thiệp,
ứng xử thân thiện, văn minh phù hợp với thuần phong, mỹ tục, quy ước của
cộng đồng. Cụ thể là:
- Có thái độ thành kính nơi tôn nghiêm, thờ tự, di tích lịch sử, văn hóa nghệ thuật.
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- Tôn trọng, lễ phép với người lớn tuổi hơn mình, phụ nữ, người tàn tật,
yêu thương trẻ em, thân thiện với du khách.
- Trang phục gọn gàng, sạch, đẹp phù hợp với thuần phong mỹ tục, quy
ước của cộng đồng.
- Tự trọng, tự tin, khiêm tốn, văn minh lịch sự trong giao tiếp, ứng xử
với mọi người xung quanh.
- Tuân thủ quy định về trật tự, kỷ cương đô thị; giữ gìn và bảo vệ môi
trường.
Câu hỏi 9. Tiêu chuẩn công nhân Cần Thơ trí tuệ, năng động, nhân
ái, hào hiệp, thanh lịch đƣợc hiểu nhƣ thế nào?
Trả lời: Công nhân Cần Thơ là những người làm công và được huởng
lương tại các công ty, xí nghiệp, nhà máy trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
* Công nhân Cần Thơ trí tuệ là người có trình độ chuyên môn, kỹ
thuật, nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu sử dụng lao động của xã hội, của doanh
nghiệp. Cụ thể là:
- Lao động có kỹ thuật, kỷ luật, an toàn và có năng suất cao.
- Có trình độ học vấn và được đào tạo nghề phù hợp với công việc đang
làm.
- Tích cực, chủ động học tập thường xuyên để nâng cao trình độ chuyên
môn, kỹ thuật và kỹ năng nghề nghiệp.
* Công nhân Cần Thơ năng động là người nhanh nhạy, nhiệt tình,
hăng say làm việc có năng suất, chất lượng cao. Cụ thể là:
- Có tính sáng tạo, nhạy bén tiếp thu tri thức khoa học - kỹ thuật, kỹ
năng nghề nghiệp phù hợp với công việc của mình.
- Không ngừng đổi mới, sáng tạo để đạt chất lượng cao trong nghề
nghiệp.
- Thích nghi với môi trường, điều kiện của việc làm, nơi làm việc hoặc
hoàn cảnh mới.
- Coi trọng lời hứa, những cam kết với nơi làm việc, với người khác.
* Công nhân Cần Thơ nhân ái là người có lòng thương yêu, tôn trọng
con người; sẵn sàng giúp đỡ người khó khăn, hoạn nạn. Cụ thể là:
- Có lòng yêu thương, tôn trọng con người; kính trên nhường dưới;
trọng nghĩa tình.
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- Có tấm lòng vị tha, độ lượng với người có lỗi lầm, giúp họ trở về với
đời thường.
- Tích cực tham gia phong trào đền ơn, đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo.
* Công nhân Cần Thơ hào hiệp là người có tinh thần cao thượng, trọng
chữ tín; thấy việc nghĩa thì làm. Cụ thể là:
- Có trách nhiệm, uy tín trong công việc.
- Chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng nghề nghiệp cho đồng nghiệp, cho cộng
đồng.
- Có tấm lòng vị tha, trọng nghĩa, hiếu khách; sống có nghĩa có tình.
* Công nhân Cần Thơ thanh lịch là người có cuộc sống hài hòa giản
dị, ứng xử văn minh, lịch sự, giữ gìn thuần phong, mỹ tục của dân tộc. Cụ thể
là:
- Có cuộc sống hài hòa, giản dị; tham gia xây dựng và đấu tranh bảo vệ
môi trường xanh, sạch, đẹp.
- Ứng xử văn minh, lịch sự, biết tự trọng và khiêm tốn với mọi người;
giữ gìn phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc và địa phương.
- Trang phục gọn gàng, kín đáo, phù hợp với mọi người xung quanh.
Câu hỏi 10. Tiêu chuẩn nông dân Cần Thơ trí tuệ, năng động, nhân
ái, hào hiệp, thanh lịch đƣợc hiểu nhƣ thế nào?
Trả lời: Nông dân Cần Thơ là những người làm nghề sản xuất nông
nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
* Người nông dân Cần Thơ trí tuệ là người có những hiểu biết cần thiết
về đất đai, mùa màng, cây trồng, vật nuôi, kỹ thuật canh tác có hiệu quả. Cụ
thể là:
- Lao động có kỹ thuật, năng suất, chất lượng, an toàn.
- Có trình độ học vấn, hiểu biết và ứng dụng khoa học - kỹ thuật phù
hợp hoàn cảnh, điều kiện và yêu cầu sản xuất nông nghiệp của bản thân và
nhu cầu xã hội.
* Người nông dân Cần Thơ năng động là người có khả năng nhận thức
và thích ứng nhanh trước mọi hoàn cảnh dù khó khăn hay thuận lợi. Cụ thể
là:
- Chủ động, sáng tạo, nhạy bén ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản
xuất và đời sống.
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- Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, dịch bệnh trên cây trồng, vật
nuôi; bảo vệ môi trường.
- Nắm bắt nhu cầu của thị truờng để định hướng sản xuất nông nghiệp
phù hợp, đạt hiệu quả kinh tế cao.
* Người nông dân Cần Thơ nhân ái là người có tấm lòng yêu thương,
tôn trọng con người, sẵn sàng giúp đỡ người gặp khó khăn, hoạn nạn. Cụ thể
là:
- Sản xuất sản phẩm nông nghiệp có chất lượng, bảo đảm an toàn cho
người tiêu dùng.
- Sẵn sàng giúp đỡ bà con nông dân sản xuất giỏi, xóa đói giảm nghèo.
- Tích cực tham gia phong trào đền ơn, đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo.
* Người nông dân Cần Thơ hào hiệp là người có tinh thần cao thượng,
trọng chữ tín; không thờ ơ trước những khó khăn của người khác. Cụ thể là:
- Không vì lợi ích riêng của mình mà làm ảnh hưởng đến lợi ích của
người khác.
- Dũng cảm bảo vệ lẽ phải.
- Chia sẻ kinh nghiệm cho cộng đồng; hiếu khách, sống có nghĩa, có
tình.
* Người nông dân Cần Thơ thanh lịch là người có cuộc sống hài hòa
giản dị, ứng xử văn minh, lịch sự, giữ gìn thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cụ thể là:
- Có cuộc sống hài hòa, giản dị; trang phục kín đáo, gọn gàng.
- Tích cực xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại.
- Ứng xử văn minh, lịch sự, biết tự trọng và khiêm tốn với mọi người;
tích cực tham gia bảo vệ môi trường.
Câu hỏi 11. Tiêu chuẩn trí thức Cần Thơ trí tuệ, năng động, nhân
ái, hào hiệp, thanh lịch đƣợc hiểu nhƣ thế nào?
Trả lời: Trí thức Cần Thơ là những người lao động trí óc, có trình độ
chuyên môn sâu rộng, đang sinh sống, làm việc trên địa bàn thành phố Cần
Thơ. Cụ thể là:
- Có năng lực, phẩm chất trí tuệ, năng động, nhân ái, hào hiệp và thanh
lịch.
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- Phát huy tài năng, trí tuệ, có ý chí vươn lên, nỗ lực trong học tập nâng
cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp và vận dụng phù hợp với điều kiện
thực tế.
- Có công trình nghiên cứu khoa học, công nghệ, có tác phẩm báo chí,
văn học, nghệ thuật có giá trị phục vụ thiết thực cho sự phát triển thành phố
Cần Thơ.
- Thể hiện hành vi ứng xử văn hóa, văn minh trong quan hệ ứng xử với
mọi người.
Câu hỏi 12. Tiêu chuẩn cán bộ, công chức, viên chức Cần Thơ trí
tuệ, năng động, nhân ái, hào hiệp, thanh lịch đƣợc hiểu nhƣ thế nào?
Trả lời: Cán bộ, công chức, viên chức Cần Thơ là những người làm
việc tại các tổ chức, cơ quan, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố Cần
Thơ
* Cán bộ, công chức, viên chức Cần Thơ trí tuệ là người có nhận thức
sâu sắc, suy xét thấu đáo về các vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn liên quan
đến lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội và công việc của mình đang đảm
nhiệm. Cụ thể là:
- Thực hiện có hiệu quả đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước.
- Biết chọn lọc cái hay, cái đúng, cái đẹp phù hợp với nền văn hóa và
truyền thống dân tộc.
- Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị theo quy định
của Đảng, Nhà nước về tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức.
* Cán bộ, công chức, viên chức Cần Thơ năng động là người nhanh
nhạy, chủ động và sáng tạo thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào điều kiện cụ thể của địa
phương, cơ quan, đơn vị mình công tác. Cụ thể là:
- Chủ động, nhạy bén tiếp thu trí thức mới vận dụng vào thực tiễn công
tác.
- Có tinh thần trách nhiệm cao trong việc thực thi chức trách nhiệm vụ
của mình theo quy định pháp luật của Nhà nước và của địa phương.
- Kiên định quan điểm, lập trường, hành vi phù hợp với định hướng,
chuẩn mực xã hội Xã hội chủ nghĩa.
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* Cán bộ, công chức, viên chức Cần Thơ nhân ái là người có lòng yêu
thương, tôn trọng con người; sẵn sàng giúp đỡ người gặp khó khăn, hoạn
nạn. Cụ thể là:
- Có lòng thương yêu, độ lượng với mọi người; không vô cảm trước
những khó khăn của người khác.
- Giải quyết kịp thời quyền lợi chính đáng của Nhân dân theo quy định
của pháp luật.
- Tích cực tham gia phong trào đền ơn, đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo.
* Cán bộ, công chức, viên chức Cần Thơ hào hiệp là người có tinh thần
trách nhiệm với chức trách nhiệm vụ của mình; có tinh thần cao thượng,
quên mình vì việc nghĩa không toan tính thiệt hơn. Cụ thể là:
- Hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân không tính toán thiệt
hơn.
- Bảo vệ lẽ phải, chủ động phòng chống hành vi vi phạm Hiến pháp,
pháp luật, tham nhũng, lãng phí của công.
* Cán bộ, công chức, viên chức Cần Thơ thanh lịch là người có cuộc
sống trong sáng, lịch thiệp vừa nhã nhặn, tự trọng và khiêm tốn. Cụ thể là:
- Có cuộc sống hài hòa, giản dị; đồng phục nơi công sở.
- Hiếu khách, hòa nhã, vui vẻ trong giao tiếp, ứng xử với mọi người.
- Có tinh thần trách nhiệm, bảo đảm giờ làm việc, công tâm trong thi
hành công vụ.
- Tích cực tham gia bảo vệ môi trường.
Câu hỏi 13. Tiêu chuẩn doanh nhân Cần Thơ trí tuệ, năng động,
nhân ái, hào hiệp, thanh lịch đƣợc hiểu nhƣ thế nào?
Trả lời: Doanh nhân Cần Thơ người làm nghề sản xuất, kinh doanh và
dịch vụ trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
* Doanh nhân Cần Thơ trí tuệ là người biết chọn cái hay, đúng, đẹp
trong văn hóa kinh doanh vừa phù hợp với thời đại vừa giữ gìn bản sắc văn
hóa và truyền thống dân tộc. Cụ thể là:
- Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tương ứng với công việc; hiểu
biết pháp luật, có năng lực, kỹ năng quản lý, điều hành doanh nghiệp.
- Biết xây dựng chiến lược sản xuất, kinh doanh hợp lý, đúng pháp luật
và có hiệu quả cao.
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- Xây dựng hình ảnh doanh nhân có bản sắc Việt Nam.
* Doanh nhân Cần Thơ năng động là người luôn tích cực, chủ động,
nhạy bén trong việc tìm hiểu thị trường. Cụ thể là:
- Có ý thức tuân thủ pháp luật; có khát vọng vươn lên làm giàu cho bản
thân, cho đất nước.
- Thích nghi với cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
và hội nhập quốc tế.
- Có khả năng dự báo chính xác, kịp thời tình hình thị trường trong và
ngoài nước để xây dựng chiến lược sản xuất, kinh doanh.
* Doanh nhân Cần Thơ nhân ái là người có lòng thương yêu, tôn trọng
con người, sẵn sàng giúp đỡ người khó khăn, hoạn nạn. Cụ thể là:
- Có lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, có trách nhiệm với cộng đồng.
- Sản xuất, kinh doanh hàng hóa bảo đảm chất lượng, an toàn cho
người tiêu dùng.
- Từ điều kiện của mình, tạo việc làm, thu nhập cho người khác.
- Tích cực tham gia phong trào đền ơn, đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo.
* Doanh nhân Cần Thơ hào hiệp là người có tinh thần cao thượng, vị
tha, sẵn lòng giúp đỡ người khó khăn, hoạn nạn; thấy việc nghĩa thì làm. Cụ
thể là:
- Giữ uy tín trong sản xuất, kinh doanh.
- Chia sẻ kinh nghiệm thành công, mô hình sản xuất, kinh doanh có
hiệu quả cho cộng đồng.
- Giải quyết hài hòa quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp với người
lao động.
* Doanh nhân Cần Thơ thanh lịch là người có cuộc sống hài hòa giữa
vật chất và tinh thần; không chạy theo lợi nhuận mà sản xuất, kinh doanh phi
pháp. Cụ thể là:
- Biết xây dựng cho mình một căn bản văn hóa trong kinh doanh.
- Ứng xử, giao tiếp văn minh, lịch thiệp; tự trọng và khiêm tốn với mọi
người.
- Giữ uy tín về chất lượng và an toàn của sản phẩm.
- Tích cực tham gia bảo vệ môi trường.
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Câu hỏi 14. Tiêu chuẩn lực lƣợng vũ trang Cần Thơ trí tuệ, năng
động, nhân ái, hào hiệp, thanh lịch đƣợc hiểu nhƣ thế nào?
Trả lời: Lực lượng vũ trang Cần Thơ bao gồm lực lượng quân sự, công
an, dân quân tự vệ đóng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
* Lực lượng vũ trang Cần Thơ trí tuệ là biết rõ và vận dụng tốt nhất
năng lực, khả năng của mình; nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của lực
lượng vũ trang trong bảo vệ Tổ quốc, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Cụ thể
là:
- Tích cực học tập nâng cao trình độ văn hóa và khoa học, kỹ thuật để
làm chủ, sử dụng thành thạo, bảo quản thật tốt những vũ khí và trang thiết bị
hiện đại.
- Có lý tưởng cao đẹp, có sức khoẻ tốt.
- Có trình độ nghiệp vụ công an, quân sự; không ngừng nâng cao kỹ
thuật quân sự.
* Lực lượng vũ trang Cần Thơ năng động là biết xây dựng các phương
án phù hợp để giải quyết có hiệu quả các tình huống quốc phòng, an ninh. Cụ
thể là:
- Chủ động, sáng tạo trong giải quyết các tình huống liên quan đến an
ninh, quốc phòng; kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế
lực thù địch chống phá nước ta.
- Vừa sẵn sàng chiến đấu, vừa tích cực lao động sản xuất, góp phần xây
dựng kinh tế.
- Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm với mọi nhiệm vụ được tổ
chức giao.
* Lực lượng vũ trang Cần Thơ nhân ái là có lòng thương yêu, tôn trọng
con người; sẵn sàng giúp đỡ người khó khăn, hoạn nạn. Cụ thể là:
- Bảo vệ cuộc sống bình yên, trật tự an toàn cho Nhân dân.
- Đoàn kết, giúp đỡ đồng đội, giúp đỡ Nhân dân.
- Kiên quyết với kẻ thù, phòng chống tội phạm; độ lượng với người có
lỗi lầm, giúp họ hoàn lương.
- Tích cực tham gia phong trào đền ơn, đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo.
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* Lực lượng vũ trang Cần Thơ hào hiệp là có tinh thần sẵn sàng xả
thân vì Tổ quốc; dũng cảm bênh vực lẽ phải, người hoạn nạn, khó khăn. Cụ
thể là:
- Sẵn sàng xả thân bảo vệ Tổ quốc.
- Tôn trọng danh dự, nhân phẩm, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân
dân.
- Có tinh thần kỷ luật, xây dựng những quan hệ đúng đắn giữa người và
người.
- Dũng cảm bênh vực lẽ phải, người bị nạn, cô đơn, người yếu thế; thấy
việc nghĩa nên làm, hết lòng vì mọi người, không tính toán thiệt hơn.
* Lực lượng vũ trang Cần Thơ thanh lịch có cuộc sống trong sáng, hài
hòa, giản dị; tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, kỷ luật, kỷ cương của đơn vị. Cụ
thể là:
- Quân phục gọn gàng, tác phong nhanh nhẹn, tuân thủ kỷ luật.
- Ứng xử văn minh, lịch sự, biết tự trọng và khiêm tốn với mọi người.
- Tích cực tham gia bảo vệ môi trường.
Câu hỏi 15. Tiêu chuẩn sinh viên, học sinh Cần Thơ trí tuệ, năng
động, nhân ái, hào hiệp, thanh lịch đƣợc hiểu nhƣ thế nào?
Trả lời: Sinh viên, học sinh Cần Thơ là những người đang học tập và
rèn luyện tại trường học và cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn thành phố
Cần Thơ.
* Sinh viên, học sinh Cần Thơ trí tuệ là người có nhận thức sâu sắc,
suy xét thấu đáo về các vấn đề thuộc lĩnh vực đang học tập, nghiên cứu và
đời sống xã hội. Cụ thể là:
- Biết tiếp thu kiến thức khoa học, tinh hoa văn hóa một cách sáng tạo
để nâng cao năng lực của chính mình.
- Có mục đích, động cơ học tập đúng đắn.
- Có ý chí vươn lên lập thân, lập nghiệp vì quê hương phồn vinh, hạnh
phúc.
* Sinh viên, học sinh Cần Thơ năng động là người có sự nhanh nhạy,
chủ động, sáng tạo tiếp thu kiến thức về tự nhiên, xã hội, văn hóa đã học, đã
nghiên cứu trở thành năng lực, phẩm chất của bản thân. Cụ thể là:
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- Chủ động, nhiệt tình, sáng tạo trong học tập, nghiên cứu, tiếp thu tri
thức mới vận dụng vào thực tiễn.
- Có phương pháp học tập khoa học, đạt kết quả cao và đồng đều ở các
môn học.
- Tích cực, gương mẫu trong các hoạt động đoàn thể, tham gia xây
dựng nhà trường.
* Sinh viên, học sinh Cần Thơ nhân ái là người có tình yêu thương, tôn
trọng con người, sẵn sàng giúp đỡ bạn học, giúp đỡ người khó khăn, hoạn
nạn. Cụ thể là:
- Động viên, khích lệ bạn đồng học khi bạn gặp khó khăn.
- Tích cực tham gia phong trào đền ơn, đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo.
* Sinh viên, học sinh Cần Thơ hào hiệp là người có tinh thần cao
thượng, vị tha, giúp đỡ người khác, không toan tính thiệt hơn. Cụ thể là:
- Tích cực đấu tranh với các biểu hiện không lành mạnh và phòng
chống các tệ nạn xã hội.
- Tự trọng, khiêm tốn với mọi người.
- Trung thực trong học tập và kiểm tra, thi cử; chia sẻ kinh nghiệm học
tập cho bạn.
- Dũng cảm bảo vệ, bênh vực lẽ phải; không có hành vi bạo lực trong
trường học.
* Sinh viên, học sinh Cần Thơ thanh lịch là người có lối sống giản dị,
trong sáng, lịch thiệp và nhã nhặn. Cụ thể là:
- Kính trọng, lễ phép với thầy cô giáo, người lớn tuổi; hòa nhã với bạn
học.
- Mặc đồng phục khi đến trường; trang phục gọn gàng, kín đáo ở nơi
tôn nghiêm, thờ tự, di tích lịch sử, văn hóa - nghệ thuật và nơi công cộng.
- Tích cực tham gia xây dựng trường lớp sạch đẹp; tham gia bảo vệ môi
trường.
Câu hỏi 16. Giải pháp nào thực hiện tiêu chuẩn ngƣời Cần Thơ
trong thời gian tới?
Trả lời: Để thực hiện tiêu chuẩn người Cần Thơ cần tiến hành đồng bộ
các giải pháp sau:
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(1) Xác định quan điểm, nhận thức dung hòa giữa giá trị truyền thống và
hiện đại trong xây dựng người Cần Thơ với việc phát huy những chuẩn mực
người Việt Nam trong thời kỳ mới. Gắn việc xây dựng người Cần Thơ với
tiêu chuẩn danh hiệu “Người tốt việc tốt”, “Gia đình văn hóa” trong Phong
trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
(2) Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng; tăng cường hiệu lực, hiệu
quả hoạt động của chính quyền; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các
đoàn thể nhân dân. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị
trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc xây dựng người Cần
Thơ.
(3) Tạo sự đồng thuận xã hội giữa các thành phần dân cư sinh sống trên
địa bàn thành phố, giữa các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội,… để
tập hợp được các lực lượng xã hội trong xây dựng người Cần Thơ. Gắn các
tiêu chuẩn xây dựng người Cần Thơ vào các hoạt động giao lưu, sinh hoạt
văn hóa với các địa phương trong nước và các tổ chức nước ngoài để quảng
bá.
(4) Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động xây dựng người Cần
Thơ thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, sinh hoạt chuyên đề, ấn
phẩm văn hóa, cổ động trực quan, họp dân; tuyên truyền thông qua hoạt động
của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên; tuyên truyền thông qua các
cuộc họp, hội nghị, tập huấn cán bộ chủ chốt,…
(5) Đào tạo nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn người Cần Thơ. Nâng cao
chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo
đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng thực hành; vận dụng
kiến thức vào thực tiễn; phát triển khả năng sáng tạo, tự học; khuyến khích
học tập suốt đời.
(6) Tuyên tuyền, vận động xây dựng người Cần Thơ trước hết là các giai
tầng xã hội có số lượng đông đảo; có vị trí, vai trò quan trọng trong sự phát
triển về chính trị, kinh tế và xã hội của thành phố như: Công nhân, nông dân,
đội ngũ trí thức; cán bộ, công chức, viên chức; doanh nhân, lực lượng vũ
trang; học sinh, sinh viên và các tầng lớp dân cư trên địa bàn thành phố Cần
Thơ.
Câu hỏi 17. Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân
thành phố Cần Thơ phải làm gì để thực hiện tiêu chuẩn ngƣời Cần Thơ
trong thời gian tới?
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Trả lời:
Để thực hiện tiêu chuẩn người Cần Thơ cán bộ, đảng viên, đoàn viên,
hội viên và Nhân dân thành phố Cần Thơ cần phải:
Một là, phát huy tinh thần cần cù, sáng tạo, không ngừng tìm tòi học
hỏi tích lũy kinh nghiệm, nâng cao năng lực công tác, sản xuất, kinh doanh
góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội của thành
phố đến năm 2020.
Hai là, từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, phải luôn gương
mẫu trong thực hiện tiêu chuẩn người Cần Thơ; có ý thức thực hiện nếp sống
văn hóa, văn minh đô thị; tích cực tham gia các phong trào hoạt động xã hội;
nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, hướng đến môi trường sống hài hoà, thân
thiện.
Ba là, Nhân dân thành phố có ý thức chấp hành các chủ trương, chính
sách, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của địa phương. Mỗi
người dân phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, quyết
tâm xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ văn minh, hiện đại, góp phần
tích cực vào sự phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.
BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY CẦN THƠ
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