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TỈNH UỶ BÌNH THUẬN
*
Số 368 -KL/TU

Phan Thiết, ngày 29 tháng 5 năm 2017

KẾT LUẬN
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của
Bộ Chính trị và Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 25/10/2016 của Tỉnh ủy
về phát triển du lịch đến năm 2020
----Tại phiên họp ngày 24/5/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) đã
nghe và cho ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của
Bộ Chính trị (khóa XII) về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
và Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) về
phát triển du lịch đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch); sau khi nghe Sở
Văn hóa – Thể thao và Du lịch trình bày, ý kiến tham gia của các thành viên dự
họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất kết luận giao Ủy ban nhân dân
tỉnh chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên dự họp để
bổ sung, hoàn chỉnh Kế hoạch, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày
15/6/2017. Quá trình đó, cần lưu ý một số vấn đề sau:
1- Về bố cục: Thống nhất với bố cục Kế hoạch gồm 3 phần: Mục đích,
yêu cầu; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu; tổ chức thực hiện.
2 - Một số nội dung cụ thể:
- Về mục đích, yêu cầu: Cơ bản thống nhất như dự thảo, trong đó phải thể
hiện rõ: Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể tỉnh, các sở, ban, ngành theo
chức năng nhiệm vụ của mình phải xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các
nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra để đạt mục tiêu đến năm 2020 du lịch Bình Thuận
trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ
biến, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của du lịch, đổi mới tư duy phát triển du
lịch theo quy luật kinh tế thị trường trong cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và
trong toàn xã hội, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực để xây dựng thương hiệu du
lịch Bình Thuận ngày càng hấp dẫn và có khả năng cạnh tranh cao. Phân công
trách nhiệm cụ thể cho cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt các quan điểm,
mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra, đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử
lý kịp thời các vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện.
- Về nhiệm vụ và giải pháp: Thống nhất với 8 nhóm nhiệm vụ và giải
pháp đã đề ra trong dự thảo. Tuy nhiên, cần diễn đạt ngắn gọn, súc tích hơn và
bám sát vào những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, chủ yếu đã đề ra trong
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Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 09-NQ/TU của
Tỉnh ủy để cụ thể hóa trong Kế hoạch này. Trong đó, các nhiệm vụ và giải pháp
phải được giao cụ thể trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức
thực hiện; thời gian triển khai, mốc thời gian hoàn thành…
3- Về tổ chức thực hiện, cần nêu rõ:
- Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể, các sở, ban, ngành phải tổ
chức phổ biến, quán triệt sâu kỹ Nghị quyết 08-NQ/TW và Nghị quyết 09NQ/TU về phát triển du lịch; theo chức năng, nhiệm vụ của mình, chậm nhất
đến ngày 20/7/2017 hoàn thành việc xây dựng kế hoạch tại địa phương, đơn vị
mình để tổ chức thực hiện.
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền
thông, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh, các cơ quan thông tin đại chúng có kế
hoạch tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật về phát triển du lịch,
gắn với tăng cường vai trò giám sát, vận động đoàn viên, hội viên và nhân
dân tích cực tham gia hoạt động du lịch.
- Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh
xây dựng Kế hoạch (hoàn thành trước ngày 15/7/2017) và tổ chức triển khai
thực hiện trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc
triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ 6 tháng, hàng năm sơ kết báo cáo
kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy để theo dõi, chỉ đạo.
Căn cứ Thông báo Kết luận này, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo hoàn chỉnh
Kế hoạch, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy để ban hành, triển khai thực hiện trên địa
bàn tỉnh./.
Nơi nhận
- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Mặt trận và các đoàn thể tỉnh, các sở, ngành có liên quan;
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ
(đã ký và đóng dấu)

Dương Văn An
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