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KẾ HOẠCH 

Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 07/12/2017 của Ban 

chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, 

bảo vệ, phát triển và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế rừng và đất lâm 

nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo 

Thực hiện Kế hoạch số 757/KH-UBND ngày 20/5/2022 của UBND tỉnh 

về sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 07/12/2017 của Ban 

chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo 

vệ, phát triển và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế rừng và đất lâm nghiệp 

đến năm 2025 và những năm tiếp theo (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 04-

NQ/TU), UBND xã Kỳ Phong ban hành kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đánh giá toàn diện, sâu sắc quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực 

hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU; thực trạng, tình hình, kết quả đạt được; những 

hạn chế khuyết điểm; nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm; rút ra bài học kinh 

nghiệm; từ đó, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tăng cường công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung Nghị quyết số 04-

NQ/TU trong thời gian tiếp theo. 

- Thông qua sơ kết nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy 

đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vai trò và tầm 

quan trọng của công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng đối với nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội của xã. 

2. Yêu cầu 

- Việc sơ kết phải bám sát kế hoạch và đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. 

- Nội dung sơ kết thiết thực, phản ánh đúng thực tế triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 04-NQ/TU. 

- Việc sơ kết đảm bảo thực hiện nghiêm túc, khách quan, toàn diện trên 

phạm vi toàn xã, đúng mục đích, nội dung, tiến độ đã đề ra; đảm bảo thực chất, 

tránh hình thức. 

- Việc sơ kết phải đưa ra được phương hướng mục tiêu, nội dung, biện 

pháp cụ thể chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 07/12/2017 trong 

thời gian tới. 

II. THỜI GIAN VÀ NỘI DUNG 

1. Thời gian: 

UBND xã căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương để tổ chức sơ kết 

bằng hình thức hội nghị, hoàn thành tổ chức sơ kết trước ngày 30/6/2022 

2. Nội dung: 



Bám sát các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong 

Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 07/12/2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 

Kế hoạch hành động số 690/KH-UBND ngày 03/7/2018 của UBND huyện, Kế 

hoạch số 31- KH/HU ngày 10/9/2018 của Huyện ủy Kỳ Anh thực hiện Nghị 

quyết số 04-NQ/TU; chương trình, kế hoạch của cấp ủy đảng, chính quyền địa 

phương, đơn vị và Đề cương xây dựng báo cáo sơ kết (gửi kèm) để đánh giá kết 

quả thực hiện Nghị quyết, trong đó, chú trọng đánh giá vai trò của cấp ủy, chính 

quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, quán triệt, học tập, tuyên 

truyền, tổ chức thực hiện; đánh giá kết quả đạt được của mục tiêu chung và các 

mục tiêu cụ thể của nghị quyết; việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp 

đề ra; những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; bài học kinh nghiệm trong quá trình 

thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU; đề xuất bổ sung, điều chỉnh các nhiệm vụ, 

giải pháp đột phá mới để tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 

04-NQ/TU trong thời gian tới. 

III. KINH PHÍ TỔ CHỨC  

Kinh phí thực hiện bố trí trong dự toán chi thường xuyên và quy định 

hiện hành. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Lâm nghiệp 

Căn cứ tình hình thực tiễn, tổ chức Hội nghị Sơ kết thực hiện Nghị quyết 

số 04-NQ/TU; tổng hợp kết quả sơ kết, báo cáo kết quả thực hiện theo Đề cương 

gửi về Văn phòng HĐND-UBND trước ngày 20/6/2022. 

- Chủ trì, phối hợp Văn phòng HĐND-UBND xã tham mưu UBND xã 

triển khai các nội dung sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, báo 

cáo kết quả về Hạt kiểm lâm trước ngày 30/6/2022. 

2. Văn phòng HĐND-UBND 

- Đôn đốc, hướng dẫn, theo dõi các ban, ngành liên quan tổ chức thực 

hiện Kế hoạch này đảm bảo đúng mục đích, nội dung, tiến độ đề ra. 

Trên đây là kế hoạch Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU 
ngày 07/12/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường lãnh đạo, chỉ 
đạo công tác quản lý, bảo vệ, phát triển và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế 
rừng và đất lâm nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Yêu cầu các ban, 
ngành, đoàn thể cấp xã nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này.  

Nơi nhận:  
- Thường trực  Đảng ủy, HĐND xã; 

- Chủ tịch,  PCT UBND xã; 

- UBMTTQ, Các ban ngành, đoàn thể; 

- Cấp ủy –BCH Các thôn; 

- Lưu: VP./. 
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