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BÁO CÁO 

Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/Th.U của BCH Đảng bộ   

Thành phố về tăng cƣờng lãnh đạo phát triển thƣơng mại, dịch vụ và du 

lịch đến năm 2021 và những năm tiếp theo. 

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:   

Xã Thạch Hạ nằm phía Bắc Thành phố Hà Tĩnh  là một địa bàn rộng, diện tích 

tự nhiên là 769,16 ha, dân cư được bố trí trên 11 Thôn gồm: 1.834 hộ 6.962 nhân 

khẩu, với 72 tổ liên gia an toàn, trong đó 6 Thôn có đồng bào theo đạo Thiên chúa 

giáo: 1039 hộ 4302 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ xấp xỉ 61% dân số toàn xã, đảng bộ gồm 

254 đảng viên, có 12 chi bộ, 3 chi bộ Trường học còn lại 9 chi bộ nông thôn. Mức 

sồng còn có nhiều chênh lệc giữa các hộ. người dân chưa mạnh dạn đầu tư cho sản 

xuất, kinh doanh phần nào đã làm ảnh hưởng  đến việc thực hiện Nghị quyết của các 

cấp trong đó việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/Th.U của BCH Đảng bộ 

Thành phố về tăng cường lãnh đạo phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch đến năm 

2020 và những năm tiếp theo. Tuy nhiên nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thành 

uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQ, và các Ban, Ngành cấp Thành phố, sự vào cuộc 

của Cấp uỷ đảng chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, sự đoàn kết 

nhất trí của cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân trong việc thực hiện Nghị 

quyết trong những năm qua đã đạt được những kết quả nhất định: 

II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC.  

1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo: 

1.1. Việc triển khai học tập:     

Tiếp thu Nghị quyết số 01-NQ/Th.U của BCH Đảng bộ Thành phố triển khai. 

BCH Đảng bộ đã thành lập Ban chỉ đạo, các tổ công tác, tổ chức học tập và quán triệt 

đến tận cán bộ đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân. Đợt một tại đảng bộ, thành phần 

mời toàn thể đảng viên và cán bộ cốt cán ở các thôn tham dự, giao cho UBND xã xây 

dựng chương trình hành động, kế hoạch, giao cho các tổ công tác về tận các thôn 

triển khai, vận động nhân dân tực hiện. Ngoài ra BCH lập kế hoạch chỉ đạo Ban Văn 

hóa tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, bên cạnh đó chỉ đạo các Ngành, Đoàn 

thể, các chi bộ, các thôn tổ chức để quán triệt và tuyên truyền đến tận đoàn viên, hội 

viên quần chúng nhân dân thông qua các cuộc họp dân và sinh hoạt chi đoàn, chi hội. 

1.2.  Cấp ủy Đảng chính quyền địa phương đã ban hành các văn bản.   

Quyết định số  16/QĐ/UBND ngày 22/02/2013 của UBND xã Thạch Hạ về 

việc thành lập Ban chỉ đạo của xã, tổ công tác phụ trách các thôn. 

Chỉ thị số 08 CT/Đ.U ngày 20/01/2013 của Đảng ủy xã Thạch Hạ về tăng 

cường lãnh đạo phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch đến năm 2020 và những 

năm tiếp theo.  



2 

 

Ban hành chương trình hành động kèm theo Quyết định số: 09 /2014/QĐ-

UBND ngày 20 /02/2014 của UBND xã Thạch Hạ thực hiện Nghị quyết số 01 của 

BCH Đảng bộ thành phố về tăng cường lãnh đạo phát triển thương mại, dịch vụ và du 

lịch đến năm 2020 và những năm tiếp theo. 

2. Công tác tuyên truyền, phối hợp học tập và triển khai thực hiện Nghị 

quyết giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể, các chi bộ, các thôn: 

-  Đối với HĐND xã:  

- Đã có nghị quyết sát đúng với tinh thần của Nghị quyết 01/ NQ-Th.U sát thực 

với tình hình thực tế của địa phương để UBND xã có cơ sở, căn cứ các quyết định hỗ 

trợ của các cấp và NQ HĐND xã về việc hỗ trợ cho công tác phát triển thương mại, 

dịch vụ trên địa bàn toàn xã.  

- Đối với Mặt trận tổ quốc xã:   

- Lập kế hoạch chỉ đạo các tổ chức thành viên triển khai học tập nghị quyết đến 

tận cán bộ hội viên, đoàn viên. Kế hoạch kiểm tra đôn đốc, tuyên truyền vận động 

nhân dân các doanh nghiệp, HTX, THT vận dụng những tiềm năng, lợi thế sẵn có của 

địa phương để phát triển ngành nghề kinh doanh buôn bán. Thường xuyên có đôn đốc 

kiểm tra công tác tổ chức thực hiện Nghị quyết của các đoàn thể, các chi bộ, Ban 

công tác mặt trận các thôn.  

- Đối với UBND xã: 

- Chỉ đạo các ban, ngành, các thành viên uỷ ban nhân dân, thôn trưởng các 

thôn xây dựng kế hoạch công tác của ngành, của thôn, phối hợp chặt chẻ với các 

đoàn thể,  thực hiện công tác theo chương trình hành động của UBND xã một cách 

nghiêm túc. Tạo điều kiện như cho thuê mặt bằng để các tập thể, cá nhân, các hộ sản 

xuất các mặt hàng, xây dựng các nhà hàng, dịch vụ, kinh doanh, buôn bán.  

- Đối với các thôn: 

- Căn cứ kế hoạch của xã, chi ủy chi bộ họp ra Nghị quyết, chỉ đạo thôn xây 

dựng kế hoạch sát đúng với tình hình thực tế của thôn mình, phát động phong trào thi 

đua đến tận quần chúng nhân dân, phổ biến rộng rãi các chủ trương, chính sách về 

phát triển thương mại dịch vụ, vận động nhân dân, doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư 

kinh doanh, buôn bán để phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho hộ gia đình. 

3. Kết quả phát triển thƣơng mại, dịch vụ và du lịch: 

3.1. Về công tác điều tra, khảo sát, xây dựng quy hoạch và bổ sung điều chỉnh 

quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội, quy hoạch chi tiết của từng ngành, từng 

vùng, của địa phương. 

- Quy hoạch vùng sản xuất chuyên canh, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ tập 

trung theo quy hoạch NTM. Tập trung cao cho công tác kêu gọi đầu tư; tổ chức họp 

mặt giới thiệu tiềm năng các chính sách ưu đãi kêu gọi các nhà doanh nghiệp và con 

em địa phương, đầu tư vào phát triển ngành nghề nông thôn.  

 Khu tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại: diện tích quy hoạch 14,61 ha. 

Trong đó: 

 Đất QH tiểu thủ công nghiệp với diện tích 3,6 ha. Khu ẩm thực, du lịch sinh thái 

Đồng Ghè. Chợ đầu mối dịch vụ hải sản. 
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 + Khu nuôi trồng thủy sản với diện tích 143,53 ha. Tập trung ở phía bắc xã Thạch 

Hạ, dọc theo sông Hộ Độ ha (gồm vùng Hồng Hà và vùng Đồng Ghè). Song song với 

việc đầu tư mở khu ẩm thực về Hải sản tươi sống được sản xuất từ các ao, đầm nuôi 

tại chổ phục vụ khách thập phương khi qua Thạch Hạ.  

 -  Các công trình văn hóa tâm linh để phục vụ tham quan du lịch: 

 Đài tưởng niệm liệt sỹ. Khu di tích lịch sử Miếu Quan Quân: được quy hoạch với 

diện tích 1,2 ha trên nền di tích cũ tại thôn Liên Nhật....... 

3.2. Kết quả trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ: 

Phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, sau khi có Nghị quyết 01/ NQ-

Th.U ra đời, Đảng bộ, chính quyền xã Thạch Hạ đã ban hành các nghị quyết, chương 

trình hành động, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện chuyên đề về phát triển kinh 

tế  - xã hội theo hướng đô thị, phát triển các vùng nuôi trồng thủy hải sản, nuôi cá 

lồng bè, nuôi hàu đại dương, mô hình cá lúa của HTX nông nghiệp; kết hợp chế biến 

thủy hải sản; phát triển du lịch dịch vụ ăn uống… phù hợp với điều kiện thực tế của 

địa phương. Mặt khác quan tâm, chú trọng tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành 

chính, mặt bằng kinh doanh để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân mở rộng đầu tư 

phát triển thương mại, dịch vụ. Trên địa bàn xã hiện có 617 hộ, cơ sở sản xuất, kinh 

doanh các ngành nghề như quán ăn, nhà hàng, karaoke, bi da, vật liệu xây dựng, hàng 

tạp hóa, chế biến thủy hải sản…Ngoài các điểm kinh doanh dịch vụ tại hộ gia đình, 

năm 2015 chợ Thạch Hạ được chuyển đổi cho HTX Trường Tân quản lý, nâng cấp 

quy hoạch hợ lý các gian hàng khang trang hợp lý, đây là nơi kinh doanh của hơn 200 

hộ, phục vụ đời sống người dân, giúp trao đổi, thông thương hàng hóa thuận lợi. Bình 

quân hằng năm số hộ kinh doanh trên địa bàn tăng từ 5 đến 10 %. Tổng mức bán lẻ 

hàng hóa năm 2020 đạt 15 tỷ đồng. Các hoạt động kinh doanh, buôn bán đã đóng góp 

tích cực vào tăng thu ngân sách của địa phương. Cụ thể, thu ngân sách hàng năm tăng 

từ 5 đến 7,2%, năm 2012 thu ngân sách đạt 10.250 triệu đồng, thu nhập bình quân đạt 

19 triệu đồng/người, đến năm 2020 đạt 45.230 triệu, thu nhập bình quân đầu người 

đạt 48.250 triệu đồng/người/năm. Sự phát triển phong phú, đa dạng các ngành nghề 

kinh doanh, dịch vụ đã làm cho bộ mặt xã Thạch Hạ ngày càng khởi sắc, đồng thời 

góp phần giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho nhiều lao động tại địa 

phương. Góp phần đạt các tiêu chí trong xây dựng “Nông thôn mới” 

3.3. Hình thức TCSX: 

- Tổng số: Có 33 DN, 5, tổ hợp tác mô hình dưa lưới, tổ hợp tác trồng nấm, 

nuôi trồng thủy sản, mô hình hàu Đại dương, Rượu sim Tùng Việt, chăn nuôi gà, mô 

hình trồng bưởi da xanh, tích tụ ruộng đất, trang trại nuôi vịt, 05 HTX,  

- Đánh giá chất lượng HTX cơ bản các Doanh nghiệp, HTX, THT làm ăn có 

hiệu quả và đã chuyển đổi theo luật HTX năm 2012. 

3.4. Tuy rằng trong quá trình thực hiện có những thuận lợi trên song vẫn có 

những khó khăn tồn tại như sau: 

- Tồn tại hạn chế và các nguyên nhân: 
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+ Trước hết phải nói đến sự phối hợp trong công tác tuyên truyền vận động của 

một số ban, ngành, đoàn thể chưa được thường xuyên, cá biệt có một số ban ngành 

đang coi đây là công việc và trách nhiệm của Ban chỉ đạo, của UBND xã. Trình độ 

năng lực của một số cán bộ ở xã, ở thôn còn hạn chế, thiếu kinh nghiệm trong việc 

thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, kể cả kinh 

nghiệm trong kinh doanh, buôn bán, trong đầu tư phát triển ngành nghề. 

+ Cơ sở hạ tầng thương mại, dịch vụ còn nhiều hạnh chế, chưa được đầu tư 

đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu để khai thác tiểm năng lợi thế của một xã biển cửa có 

địa hình ven đô. Chủ trương phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch là khâu đột phá 

nhưng chưa đạt được mục tiêu, yêu cầu, chất lượng dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch 

chưa thực hiện được, chưa tạo được môi trường đầu tư thật sự hấp dẫn để thu hút các 

mạnh thường quân, các nguồn lực trong xã hội về đầu tư, chỉ mới có một ít nhà hàng 

ăn ưống nhỏ lẻ. Việc phát triển một số ngành hàng trên các tuyến đường, một số vùng 

trọng điểm vẫn còn nhỏ lẻ chưa rõ nét, chưa đáp ứng được nhu cầu của người tiêu 

dùng, do đó chưa tạo thành được các khu kinh doanh đặc trưng. 

+ Việc thực hiện các giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp, các cá nhân để đầu tư 

mở mang ngành nghề, các dịch vụ còn hạn chế, các doanh nghiệp đầu tư chưa có, 

chưa có giải pháp để khuyến khích đầu tư. Chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho 

hoạt động thương mại, dịch vụ tại địa phương còn ở mức thấp. Vì trên địa bàn chưa 

có các khu thương mại, dịch vụ và du lich đạt yêu cầu.   

+ Các hộ kinh doanh chưa mạnh dạn đầu tư để phát triển trong đó có công tác 

xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường: Hỗ trợ thúc đẩy liên kết, hợp tác giữa các 

doanh nghiệp TM-DV-DL và hộ nông dân với người tiêu dùng; đẩy mạnh giao lưu 

buôn bán thương mại giữa địa phương với các đơn vị trong và ngoài tỉnh, công tác 

cạnh tranh thương hiệu, sản xuất hàng hóa để phục vụ thị trường còn manh mún, nhỏ 

lẻ. 

+ Việc xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật và hạ tấng cho phát triển TM-DV-DL 

trên cơ sở các quy hoạch đã có để đầu tư và thu hút, hình thành một số cửa hàng, các 

cơ sở sản xuất chuyên doanh hàng tươi sống, khu ẩm thực tập trung, khu sinh thái 

nghỉ dưỡng, các loại hình dịch vụ chất lượng cao hiện tại địa phương chưa thực hiện 

được. Bên cạn đó chưa mạnh dạn hát huy các giá trị văn hóa Xứ Nghệ, ẩm thực đặc 

sắc Hà Tĩnh, di tích lịch sử văn hóa Miếu Quan Quận, Đền, Chùa Phổ Độ để phối 

hợp du lịch biển và du lịch tâm linh... Chưa có ngân sách để đầu tư nâng cấp, cải tạo 

lại chợ hiện có đúng tầm với khu thương mại, dịch vụ để cạnh tranh các chợ trung 

tâm trên thành phố; chưa xây dựng được chợ đầu mối theo quy hoạch NTM.  

II. NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI, DỊCH VỤ 

VÀ DU LỊCH CẦN TẬP TRUNG TRONG THỜI GIAN TỚI: 

1. Phát triển thƣơng mại, dịch vụ tổng hợp: 

1.1. Xây dựng các khu cụm thương mại, nhà hàng, khách sạn : 

- Năm 2021 tiếp tục thực hiện quy hoạch và kêu gọi đầu tư xây dựng các khu 

thương mại và dịch vụ tổng hợp. Hình thành khu kinh doanh ẩm thực dọc sông Hộ 

Độ, khu ẳm thực đồng ghè, mô hình nuôi hàu Đại dương, nuôi vẹm, mô hình cá lúa, 
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trồng sen, vùng rau hoa tập trung tại vườn Hùng, quản lý dự án trồng rừng ngập mặn, 

cấm đánh bắt chim trời, tạo môi trường sinh thái cho cảnh quan du lịch; xây dựng các 

hu thể thao, vui chơi giải trí vùng ghè, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư xây dựng khách 

sạn các khu nghỉ dưỡng trên địa bàn. 

1.2. Hệ thống chợ: 

- Đầu tư xây dựng mới chợ đầu mối theo quy hoạch, đề nghị thành phố đầu tư  

xã xây dựng xong chợ đầu mối với diện tích đất khoảng 10.000 m
2
. Thực hiện cải tạo 

mở rộng, nâng cấp chợ trung tâm Thạch Hạ.  

1.3. Hệ thống cửa hàng thương mại: 

- Phát triển và nâng cao chất lượng của hệ thống cửa hàng thương mại, định 

hướng dọc 2 bên tuyến đường Quang Trung sắp xếp bố trí buôn bán các mặt hàng 

chủ lực của địa phương; Dọc triền đê buôn bán các mặt hàng đặc sản biển cho khách 

hàng sau khi ẩm thực xong mang về …. Các điểm này bán các loại sản phẩm truyền 

thống có thương hiệu tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng vãng lai và khách du 

lịch và nhân dân trong việc mua bán hàng hóa.  

- Quy hoạch để hình thành khu kinh doanh đặc sản biển cả ban đêm tập trung 

phía bắc của xã nhằm kích thích tiêu dùng và đáp ứng nhu cầu của nhân dân cũng 

như khách vãng lai, du khách khi đến Hà Tĩnh.  

- Khuyến khích các doanh nghiệp mở các cửa hàng, kho hàng làm đại lý cho 

các hãng sản xuất lớn ở trong nước như sữa Vinamilk, các hãng xe máy, xe đạp, xi 

măng, sắt thép...để góp phần đưa địa phương trở thành trung tâm bán buôn sầm uất. 

1.4. Phát triển xuất khẩu: 

- Tăng năng lực và giới thiệu đối với những sản phẩm đã có ổn định như: Tôm 

thẻ Chân trắng, Tôm sú, Hến, Hàu, Cua, Cá; Nấm các loại… 

2. Phát triển hệ thống dịch vụ trên địa bàn 

2.1. Dịch vụ tài chính - Tín dụng: 

- Phát huy Quỹ tín dụng nhân dân phục vụ vốn cho nhân dân phát triển sản 

xuất và xuất khẩu lao động, cần phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tín dụng trên địa 

bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tài chính, tín dụng mở chi nhánh và hoạt 

động để đảm bảo có đủ nguồn vốn cho nhu cầu phát triển.  

2.2. Dịch vụ khách sạn, nhà hàng, quán hàng: 

- Kêu gọi các mạnh thường quân, các doanh nghiệp đầu tư phát triển thêm 

nhiều nhà hàng, khách sạn trên địa bàn thu hút du khách, xây dựng các khu dịch vụ tổ 

hợp dọc bờ sông Hộ Độ, dịch vụ gắn với các du lịch sinh thái, nâng cao chất lượng 

các nhà hàng hải sản tại khu vực đã được quy hoạch. 

- Phối hợp cấp phép kinh doanh và quản lý tốt các loại hình dịch vụ như cà 

phê, Internet, kinh doanh Bida, các loại quán hàng phục vụ ăn uống giải trí trên địa 

bàn xã tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh phục vụ đông đảo người dân thành 

phố và khách vãng lai. 

2.3. Dịch vụ lao động, việc làm: 

- Phối hợp với các trường nghề, để phát triển dịch vụ đào tạo ngành nghề thích 

hợp cho người lao động nhằm đáp ứng yêu cầu lao động các nghành CN-TTCN và 
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các ngành ngề nông thôn phù hợp với tình hình mới, hàng năm UBND xã phối hợp 

với các trung tâm dịch vụ việc làm, các trường dạy nghề để mở các lớp dạy nghề, mở 

các lớp đào tạo nghề nhằm đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế  của địa phương  

2.4. Phát triển các dịch vụ văn hóa – thể thao. 

Xã quan tâm phát triển các dịch vụ văn hóa vật thể và phi vật thể, nâng cấp các 

đền chùa, miếu, đình làng, khu dich tích lịch sử cấp tĩnh nhà thờ họ Võ và Miếu Quan 

Quận xây dựng nơi đây thực sự là địa chỉ văn hóa tâm linh số một của Thành phố.   

Kêu gọi đầu tư và khuyến khích đầu tư vào dịch vụ thể thao, dịch vụ thẩm mỹ 

để nâng cao thể chất và sức khỏe của nhân dân bằng việc đầu tư các nhà thi đấu đa 

năng hoặc đơn năng và các sân thể thao bóng đá mini, bóng chuyền sân cầu lông, sân 

quần vợt…. để đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe của nhân dân. 

III. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT: 

+ Thành phố nên phát huy lợi thế của con Sông Rào Cái từ sông cày đến Sông 

Phủ để kêu gọi đầu tư các khu du lịch sinh thái, khu nghỉ dưỡng. 

+ Làm cầu nối với các doanh nghiệp để bao tiêu, giới thiệu sản phẩm hải sản 

của các hộ nuôi trông, sản xuất, chế biến kinh doanh tại địa phương ra thị trường 

trong và ngoài tỉnh, để tạo đà cho lĩnh vực thương mại dịch vụ phát triển một cách 

bền vững. 

Trên đây là kết quả trongquá trình thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/Th.U ngày 

14/12/2012 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố và một số nhiệm vụ trọng tâm tiếp 

tục thực hiện Nghị quyết về tăng cường lãnh đạo phát triển thương mại, dịch vụ và du 

lịch trong những năm tiếp theo của xã Thạch Hạ. 

 

Nơi nhân: 
- TT Th.U - UBND Thành phố; (Để BC) 

-  Phòng Kinh tế; 

- TT Đảng uỷ - TT  HĐND xã; 

- UBMTTQ xã; 

- Đảng ủy viên 

- Chủ tịch, phó Chủ tịch UBND; 

- 12 Chi uỷ; 11 thôn 

- Lưu VP. 

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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