
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:     620    /SVHTTDL-DL 

V/v đôn đốc thực hiện các nội dung Nghị 

quyết số 06-NQ/TU, ngày 07/12/2017 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và nhiệm vụ 

được giao tại Kế hoạch số 131/KH-UBND 

ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh. 

      Hà Tĩnh, ngày   03  tháng  6  năm 2021    

Kính gửi: 

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

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các Ban Quản lý: Dự án Đầu tư xây dựng công trình công 

nghiệp và dân dụng tỉnh, KDL Thiên Cầm, KDL Xuân Thành; 

- Công ty Điện lực Hà Tĩnh; 

- Công ty cấp nước Hà Tĩnh; 

- Ngân hàng nhà nước, chi nhánh Hà Tĩnh; 

- Trung tâm Hỗ trợ phát triển DN và Xúc tiến đầu tư tỉnh; 

- Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh.                             
 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung của 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 và Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh về 

thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ và Nghị 

quyết số 06-NQ/TU ngày 07/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; chuẩn 

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

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương, 

các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, soát xét lại các 

nội dung, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 07/12/2017 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 19/4/2018 của 

UBND tỉnh để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện kịp thời; đặc biệt, quan tâm 

tập trung chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện các nội dung được giao 

tại Phụ lục: Nhiệm vụ phát triển du lịch Hà Tĩnh giai đoạn 2018-2025 (Ban hành 

kèm theo Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh).  

Báo cáo kết quả thực hiện nội dung và các khó khăn, vướng mắc phát 

sinh, nguyên nhân chưa thực hiện được và phương hướng thực hiện, kiến nghị 

đề xuất gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 18/6/2021 (bản mềm 

qua email: hahoadulichhatinh@gmail.com) để Sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh 

và chuẩn bị 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 vào quý IV, năm 

2021./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 
- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Chánh, Phó Văn phòng; 

- Lưu: VT, QLDL; 

- Gửi: Bản giấy + điện tử. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

                      

                     Lê Trần Sáng 
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