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       Kính gửi:  

       - Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục; 

       - Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố.  
 
  

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 16/6/2021 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh khóa XVII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan 

trọng của tỉnh, Cục Thi hành án dân sự yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc 

Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố thực hiện 

một số nhiệm vụ sau:  

1. Phổ biến, quán triệt, triển khai sâu rộng nội dung Nghị quyết số 29-

NQ/TU ngày 16/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về phát 

triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh tới đảng viên, công 

chức, đoàn viên, hội viên trong cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao nhận thức về vai 

trò, ý nghĩa, lợi ích và trách nhiệm về phát triển du lịch và kinh tế du lịch, qua 

đó góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TU của Tỉnh ủy.  

(Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 16/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh được đăng tại trên Trang thông tin điện tử của Cục tại mục Thông báo) 

2. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền để đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên, doanh 

nghiệp và nhân dân nắm vững chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước, mục tiêu, định hướng của tỉnh, trách nhiệm của hệ thống chính trị, 

của doanh nghiệp và cộng đồng xã hội về phát triển du lịch; nâng cao ý thức của 

người dân về phát triển du lịch bền vững, phát triển du lịch phải gắn với bảo tồn 

di sản văn hóa của cộng đồng, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh 

thái, nếp sống văn minh, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng hình ảnh, thương hiệu 

du lịch Tuyên Quang “Vẻ đẹp hội tụ, điểm đến an toàn, thân thiện, mến khách”.  

3. Thủ trưởng đơn vị căn cứ tình hình, điều kiện thực tế của đơn vị, bố trí, 

tổ chức cho công chức, người lao động tham quan các khu, điểm du lịch của tỉnh 

(Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân trào; Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim 

Bình; Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm; Khu danh lam thắng cảnh Quốc gia đặc 

biệt Na Hang - Lâm Bình; Điểm du lịch xã Hồng Thái, huyện Na Hang; thác 

Bản Ba, xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa; các điểm du lịch cộng đồng các huyện, 

thành phố), tham gia Lễ hội Thành Tuyên... tạo động lực cho công chức, người 

lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời tham gia 
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hưởng ứng các chương trình kích cầu du lịch, tuyên truyền, giới thiệu tới tỉnh 

bạn các điểm du lịch của Tuyên Quang nhằm quảng bá du lịch Tuyên Quang. 

Nhận được Công văn này, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
  

 
Nơi nhận:                                                                                           
- Như trên (để thực hiện);     

- Lãnh đạo Cục;  

- Trang Thông tin điện tử Cục (để đăng tải);                                                                                 
- Lưu: VT, VP (Huyền). 

 

 CỤC TRƯỞNG 
 

 
 

 

 

 

Nguyễn Tuyên 
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