
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 
 

Số:         /UBND-VXNV 

V/v tổng kết Nghị quyết 07 và 

kết quả thực hiện Chương trình 

134 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Ninh Thuận, ngày        tháng 4 năm 2021 

                         
Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành; 

- Hiệp hội Du lịch tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 
 
 

Căn cứ Kế hoạch số 27-KH/TU ngày 01/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về tổng kết Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 10/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về phát triển du lịch Ninh Thuận đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (viết tắt là 

Nghị quyết 07); kết quả thực hiện Chương trình hành động số 134-CTr/TU ngày 

21/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 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 (viết tắt là Chương trình 134); 

Thực hiện Công văn số ………-CV/BCSĐ ngày ………/4/2021 của Ban 

Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổng kết Nghị quyết 07 và kết quả thực 

hiện Chương trình 134 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến sau: 

1. Yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn 

trương báo cáo tổng kết Nghị quyết 07 và kết quả thực hiện Chương trình 134 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Đề cương kèm theo Kế hoạch số 27-KH/TU ngày 

01/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chậm nhất đến ngày 10/4/2021.  

2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm: 

a) Tham mưu Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết 07 và kết quả thực hiện Chương 

trình 134, gồm các tài liệu sau: Dự thảo báo cáo tổng kết Nghị quyết 07 và kết quả 

thực hiện Chương trình 134 (trên cơ sở tổng hợp chung báo cáo của các sở, ban, 

ngành, đoàn thể, địa phương,…); Dự thảo nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về phát triển du lịch Ninh Thuận trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2021-

2025 và tầm nhìn đến năm 2030; Đề xuất thành phần tham dự Hội nghị; thời gian 

hoàn thành trước ngày 15/4/2021. 



 

b) Tham mưu Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy thành lập 01 Tổ khảo sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch để tiến 

hành khảo sát thực tế về các nội dung: phát triển du lịch cộng đồng, phát triển du 

lịch trọng điểm có đẳng cấp cao, cơ cấu lại ngành du lịch đảm bảo tính chuyên 

nghiệp, hiện đại và phát triển bền vững; thời gian hoàn thành trước ngày 

08/4/2021./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Tỉnh ủy (báo cáo); 

- CT và PCT UBND tỉnh N.L.B; 

- Văn phòng tỉnh ủy; 

- VPUB: LĐ; 

- Lưu: VT, VXNV. ĐNĐ. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Long Biên 
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