
UBND TỈNH NGHỆ AN 

SỞ DU LỊCH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:           /NQ/SDL   Nghệ An, ngày       tháng     năm 2023 

 

NGHỊ QUYẾT 

Hội nghị cán bộ công chức Cơ quan Sở Du lịch năm 2023 

 

 Thực hiện Chương trình, kế hoạch công tác của ngành năm 2022, ngày 29 

tháng 12 năm 2022, Cơ quan Sở Du lịch tỉnh Nghệ An tiến hành Hội nghị Cán bộ 

công chức, người lao động năm 2023.  

Tham dự Hội nghị có 22 cán bộ, công chức, hợp đồng lao động theo Nghị 

định 68/2000/NĐ-CP. (vắng: 0 ) 

Hội nghị vinh dự được: 

- Đồng chí Nguyễn Công Danh - Chủ tịch Công đoàn viên chức; 

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Du lịch, 

tham dự và chỉ đạo Hội nghị. 

Sau khi nghe:  

 1. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các Quy chế Cơ quan năm 2022, 

Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức 2022 và tổng hợp các ý kiến góp ý vào dự 

thảo các Quy chế năm 2023; 

  2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 

2023 của Ban Thanh tra nhân dân. 

  Hội nghị đã tham gia thảo luận dân chủ, sôi nổi và nghe ý kiến phát biểu, chỉ 

đạo của đồng chí Nguyễn Công Danh - Chủ tịch Công đoàn viên chức; đồng chí 

Nguyễn Mạnh Cường - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở, Hội nghị nhất trí: 

QUYẾT NGHỊ: 

1. Tán thành và nhất trí thông qua nội dung các báo cáo và tiếp thu ý kiến 

thảo luận, góp ý bổ sung đã trình bày tại Hội nghị của đại diện các phòng, nhất là 

ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Công Danh - Chủ tịch Công đoàn 

viên chức; đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở. Giao 

cho Thủ trưởng cơ quan và Chủ tịch công đoàn cơ quan Sở tiếp thu chỉnh lý 

thành văn bản chính thức để triển khai trong năm 2023. 

2. Về những nội dung và chỉ tiêu phấn đấu cụ thể 

 - Có 100% cán bộ, công chức, người lao động đăng ký thi đua, hoàn thành 

tốt các nhiệm vụ công tác năm 2023.  

- Có 100% cán bộ, công chức, người lao động đạt danh hiệu lao động tiên 

tiến, trong đó có 15% cán bộ, công chức, người lao động đạt danh hiệu chiến sỹ 

thi đua cấp cơ sở, có cán bộ, công chức đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; 
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đơn vị đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc, có bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh 

hoặc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

- 100% Cán bộ, công chức, người lao động thực hiện nghiêm chỉnh chỉ thị 

17-CT/TU ngày 03/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tăng cường 

kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

- 100% cam kết thực hiện nghiêm chính sách Kế hoạch hóa gia đình, thực 

hiện văn hoá giao thông. Thi đua thực hiện tốt nội quy, quy chế cơ quan; thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí. 100% gia đình cán bộ, công chức đạt gia đình văn 

hóa; 100% các gia đình không vi phạm tệ nạn xã hội. 

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Tổ chức học tập quán triệt các Nghị 

quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các văn bản pháp luật khác. 

      - Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động, có cán bộ 

CBCC được tham gia học tập qua các hình thức đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ. 

     - Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện do UBND 

tỉnh, Sở Du lịch, Công đoàn Viên chức phát động. 

           - Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh; Công đoàn đạt danh hiệu 

vững mạnh. 

           - Xây dựng cơ quan luôn luôn xanh - sạch - đẹp. 

Nghị quyết này đã được thông qua tại Hội nghị lúc 11 giờ 30 phút cùng 

ngày./. 

 
TM. HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC 

 

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN             THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 

 

 

 

 

 

   Trần Mai Dương                    Nguyễn Mạnh Lợi 
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