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BẢN KIỂM ĐIỂM
CỦA BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI DU LỊCH VĨNH LONG
Hoạt động sau một nhiệm kỳ (03/2011 – 09/2014), Ban Chấp hành Hiệp Hội Du
lịch Vĩnh Long xin kiểm điểm thấy có những ưu khuyết điểm sau:
Về ưu điểm:
Mặc dù có biến động về tổ chức (đầu khóa Đại hội bầu 13 vị, nhưng vì lý do sức
khỏe, vì lý do công tác nên rút khỏi Ban Chấp hành 5 vị. Hiện nay chỉ còn 8 vị) và hầu
hết là kiêm nhiệm. Không có cán bộ chuyên trách. Những với tinh thần trách nhiệm Đại
hội tín nhiệm giao cho hầu hết các vị trong Ban Chấp hành ý thức được trách nhiệm của
mình, tâm huyết với Hiệp Hội, với sự phát triển của ngành Du lịch tỉnh nhà, nhiệt tình
đóng góp công sức trí tuệ cho hoạt động của Hiệp Hội. Nhiều vị đã tham gia đầy đủ các
kỳ họp của Ban Chấp hành, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết với Hiệp Hội, luôn gương
mẫu trong đóng hội phí, đăng cai, đóng góp công và ủng hộ kinh phí cho các cuộc Hội
nghị, Hội thảo quan trọng của Hiệp Hội như: cơ sở anh Vinh Sang đã đăng cai cuộc Hội
thảo “Liên kết, hợp tác phát triển của các Doanh nghiệp ở các xã cù Lao Long Hồ” và
anh đã ủng hộ cho cuộc Hội thảo gần 5 triệu đồng, anh Hồng, anh Đức cơ sở Phú Nhuận
ở Trường An cũng đã tài trợ cho các cuộc Hội nghị của Hiệp Hội.
Các vị trong Ban Chấp hành đã gương mẫu trong liên kết, hợp tác, hỗ trợ nhau
cùng phát triển, gương mẫu chấp hành các qui định quản lý của cơ quan quản lý Nhà
nước, và chính quyền địa phương và pháp luật của Nhà nước.
Các vị trong Thường trực, trong Ban Chấp hành đoàn kết, hợp tác, cộng đồng
trách nhiệm trong xây dựng và thực hiện Chương trình công tác 6 tháng năm của Ban
Chấp hành đề ra.
Thường trực thực hiện tốt qui chế làm việc, thường xuyên hội ý công việc giữa 2
kỳ hợp Ban Chấp hành. Chuẩn bị tài liệu và gởi trước cho các vị trong Ban Chấp hành
nghiên cứu chuẩn bị ý kiến góp ý trước khi hợp ít nhất 3 ngày.
Quản lý tài chính chặt chẻ, thu chi được đều báo cáo đầy đủ với Ban Chấp hành.

Khuyết điểm:
Bên cạnh những ưu điểm, Ban Chấp hành và tập thể Thường trực Hiệp Hội
nghiêm khắc kiểm điểm lại thấy có những khuyết điểm sau:
- Ban Chấp hành hoạt động chưa đều tay. Vì hầu hết là kiêm nhiệm, có một số vị
vì quá bận công việc kinh doanh, vì sức khỏe nên không thường xuyên dự họp Ban Chấp
hành, ít ý kiến đóng góp xây dựng Hiệp Hội – mái nhà chung của các Doanh nghiệp, mà
thường có ý kiến những khó khăn, bức xúc của cơ sở mình.
- Có nhiều vấn đề bức xúc của cơ sở, của Doanh nghiệp, của ngành Du lịch kéo
dài nhiều năm nhưng Hiệp Hội chưa tập trung nghiên cứu đề xuất cơ chế, chánh sách để
cơ quan thẩm quyền giải quyết như: Bến đò, khu phố bán hàng, nhà vệ sinh đạt chuẩn,
nạo vét kinh Mương Lộ, Cái Muối, độ thông thuyền các cầu,… Hoạt động nhiệm kỳ qua
chưa đáp ứng mong đợi của Hội viên.
- Hiệp Hội chưa đầu tư xây dựng được tuyến mới, chưa định hướng cho các
Doanh nghiệp hoạt động, chưa tìm ra sản phẩm chiến lược, chủ lực của Tỉnh, định hướng
cho ngành Du lịch tỉnh nhà phát triển.
- Đầu nhiệm kỳ có phân công các vị trong Ban Chấp hành phụ trách các Ban
Chuyên môn của Hiệp Hội như: Ban Tuyên truyền, phát tiển Hội viên; Ban Đào tạo, tập
huấn; Ban Tài chánh. Nhưng các Ban không xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động
nên không phát huy được hiệu quả kể cả Ban Kiểm tra nhưng Thường trực của Hiệp Hội
không kiên trì nhắc nhở, động viên.
- Cái khó khăn lớn nhất là tài chánh không đủ để hoạt động chỉ có các vị trong
Ban Chấp hành đóng hội phí, những Hội viên còn lại chưa nhiệt tình đóng góp hội phí
cho Hiệp Hội hoạt động.
- Vì không có tài chánh nên không có cán bộ văn phòng chuyên trách, không có
cán bộ chuyên trách thì công việc của Hiệp Hội bị đình trệ nhiều mặt.
Nếu nhiệm kỳ II (2014-2019) giải quyết được 2 cái khó về tài chánh và nhân sự thì
hoạt động của Hiệp Hội sẽ khởi sắc. Công tác phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du
lịch, với các ngành chức năng, sự liên kết hợp tác với các địa phương khu vực và cả nước
chặt chẽ thì hoạt động của Hiệp Hội sẽ đạt kết quả cao, góp phần quan trọng cho sự phát
triển ngành Du lịch tỉnh nhà.
Trân trọng kính chào./

