
 

       TỈNH ỦY HÀ TĨNH 

                       * 

            Số 48-KH/TU 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

  Hà Tĩnh, ngày 07 tháng 10 năm 2021 

              
 

KẾ HOẠCH 
Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 07/12/2017  

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng  

về phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo 

 
Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2021, Ban Thường vụ 

Tỉnh uỷ ban hành Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 06-

NQ/TU, ngày 07/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng về phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm 

tiếp theo, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Đánh giá toàn diện, sâu sắc quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực 

hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU; thực trạng, tình hình, kết quả đạt được; những 

hạn chế khuyết điểm; nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm; rút ra bài học 

kinh nghiệm; từ đó, đề ra các giải pháp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung Nghị quyết số 06-NQ/TU về 

phát triển du lịch trong thời gian tiếp theo. 

- Thông qua sơ kết nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy 

đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vai trò và 

tầm quan trọng của du lịch đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh.  

- Việc tổ chức sơ kết được tiến hành từ cơ sở đến cấp tỉnh, đảm bảo 

đúng nội dung, thời gian quy định, gắn với kế hoạch, chương trình hành động 

của địa phương, đơn vị thiết thực, hiệu quả. 

II. NỘI DUNG, PHƢƠNG THỨC, THỜI GIAN SƠ KẾT 

1. Nội dung 

Bám sát các quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu 

trong Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 07/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh, Kế hoạch số 131-KH/UBND ngày 19/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
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thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ; chương 

trình hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đơn vị và Đề 

cương xây dựng báo cáo sơ kết (gửi kèm). Trong đó, tập trung đánh giá vai trò 

của cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, 

quán triệt, học tập, tuyên truyền, thực hiện; những kết quả đạt được; những 

tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện 

Nghị quyết số 06-NQ/TU; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và kiến 

nghị của cấp ủy các cấp đối với tỉnh về tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết 

số 06-NQ/TU gắn với thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 

của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.  

2. Hình thức và thời gian thực hiện 

- Đối với cấp tỉnh: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết vào 

cuối tháng 11/2021. (Tùy tình hình dịch bệnh Covid-19 và các điều kiện cụ thể) 

- Đối với các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc; các sở, 

ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh: Căn 

cứ tình hình, điều kiện thực tiễn, theo chức năng, nhiệm vụ được giao xây 

dựng báo cáo hoặc tổ chức sơ kết, gửi báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trƣớc 

ngày 05/11/2021.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan 

hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc sơ kết ở các địa phương, cơ quan, đơn vị, 

báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

2. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn 

vị liên quan xây dựng dự thảo Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 

06-NQ/TU, gửi về Văn phòng Tỉnh ủy trước ngày 10/11/2021. 

3. Văn phòng Tỉnh ủy thẩm định, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, gửi về Thường 

trực Tỉnh ủy trước ngày 20/11/2021; tham mưu tổ chức Hội nghị sơ kết 05 

năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ở cấp tỉnh. 

4. Các ban, sở, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính 

trị - xã hội cấp tỉnh; các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc theo 

chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng báo cáo, căn cứ tình hình, điều kiện 

thực tiễn xây dựng kế hoạch tổ chức sơ kết bảo đảm mục đích, yêu cầu đề ra.  
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5. Các cơ quan báo chí của tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, tiếp tục 

tổ chức thực hiện; tuyền truyền công tác sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết, 

chú trọng tuyên truyền những kết quả đạt được, những bài học kinh nghiệm, 

biểu dương kịp thời những tập thể cá nhân có thành tích trong việc thực hiện 

Nghị quyết.  

Đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, bảo 

đảm đúng thời gian quy định theo Kế hoạch.  
 

 

 

Nơi nhận: 

- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng,  

- Các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, VPTU, 

- Các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, 

- Các huyện, thành, thị ủy, đảng uỷ trực thuộc, 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M BAN THƢỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

                        

 

 

Trần Thế Dũng 
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