
 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 
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Số:         /KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tam Điệp, ngày       tháng 5 năm 2021 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội 

trên lĩnh vực du lịch trong tình hình mới 
 

Thực hiện Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh về 

thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về công 

tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên lĩnh vực du lịch 

trong tình hình mới, UBND thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Nhằm thống nhất về nhận thức, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, 

chính quyền các cấp và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố trong công tác 

lãnh đạo, chỉ đạo. Trong đó xác định, công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật 

tự an toàn xã hội để phục vụ phát triển du lịch là nhiệm vụ quan trọng, vừa mang 

tính thường xuyên, liên tục, vừa mang tính lâu dài. 

Triển khai đồng bộ các biện pháp giữ vững sự ổn định về an ninh chính trị, 

duy trì trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, tạo điều kiện thuận lợi thúc 

đẩy phát triển ngành du lịch trở thành nền kinh tế mũi nhọn. Đồng thời, chủ động 

nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các giải 

pháp phát triển du lịch, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển du lịch với bảo đảm an 

ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. 

II. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM  

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TW 

ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi 

nhọn; Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược 

bảo vệ an ninh quốc gia; Kết luận số 72-KL/TW ngày 19/5/2020 của Bộ Chính trị 

về tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới; Chỉ thị 

số 12-CT/TW ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế; chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý người nước ngoài nhập cảnh, 

xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động tại Việt Nam; Nghị quyết Đại hội Đảng 

bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chỉ thị số 05/2014/CT-UBND ngày 

27/11/2014 của UBND tỉnh về “Tăng cường công tác quản lý môi trường, văn hóa, 

đảm bảo an ninh, an toàn các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh”… 
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2. Chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu 

hóa âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng du lịch để 

xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường đấu tranh phòng, 

chống tội phạm, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, giữ gìn trật tự an toàn xã 

hội tại các khu, điểm du lịch; phòng, chống gian lận thương mại, chống thất thu 

thuế, rửa tiền, ô nhiễm môi trường; kiên quyết xử lý các vụ việc phức tạp về trật tự 

xã hội tại các địa bàn trọng điểm về du lịch, tạo môi trường lành mạnh, an toàn, 

góp phần phát triển du lịch bền vững. 

3. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, 

phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, đề cao vai trò của cấp ủy, chính 

quyền các cấp trong triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh du lịch ngay từ khâu 

lập quy hoạch phát triển du lịch, coi trọng nguyên tắc phát triển du lịch bền vững. 

4. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước; chủ 

động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn hoạt động của nước ngoài tác động vào nội 

bộ ta qua đường du lịch; phòng, chống tình trạng tham nhũng chính sách, lợi ích 

nhóm trong lĩnh vực du lịch. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 

và xây dựng điển hình tiên tiến trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường 

học về du lịch. Thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác 

của người dân về âm mưu, phương thức, thủ đoạn chống phá của thế lực thù địch, 

phản động, các loại tội phạm trong lĩnh vực du lịch, tạo thế trận an ninh nhân dân 

vững chắc. 

5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch. Chủ 

động phát hiện, kịp thời giải quyết, khắc phục những tồn tại, hạn chế, thiếu sót và 

xử lý nghiêm sai phạm gây cản trở sự phát triển của ngành Du lịch. Bảo hộ quyền 

và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam, trong đó có người Việt Nam ra nước 

ngoài du lịch. Tăng cường hợp tác quốc tế, trao đổi kinh nghiệm trong công tác 

quản lý hoạt động du lịch; đồng thời, thu hút các nguồn vốn đầu tư vào du lịch. 

6. Thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật trên lĩnh vực du lịch theo hướng 

vừa tạo điều kiện thông thoáng, thuận lợi thu hút đầu tư và khách nước ngoài vào 

địa bàn, vừa bảo đảm không để các thế lực thù địch, phản động và các loại tội 

phạm lợi dụng du lịch hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. 

7. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch, nhất là đội 

ngũ lãnh đạo, cán bộ tham mưu xây dựng chính sách, pháp luật về du lịch. Làm tốt 

công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ an ninh quốc 

gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội đối với các cá nhân, tổ chức hoạt động trên lĩnh 

vực du lịch và với số cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý nhà nước về du lịch. 

8. Nâng cao năng lực dự báo, chủ động đề ra các phương án, giải pháp 

phòng ngừa, ứng phó với các thách thức về an ninh phi truyền thống, tạo điều kiện 

cho du lịch phục hồi và phát triển, thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch. Thực 

hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực du 

lịch. Quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; bảo vệ, 

phát huy giá trị di tích, di sản văn hóa; quản lý và tổ chức lễ hội theo quy định 

pháp luật. 

- Phối hợp với các ngành chức năng: tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi 

phạm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các sai phạm 

trong hoạt động văn hóa, thể thao, quảng cáo tại các khu, điểm du lịch; tổ chức các 

lớp tập huấn về du lịch để nâng cao nhận thức chính trị, ý thức chấp hành pháp luật 

của lực lượng lao động trong lĩnh vực du lịch. 

2. Công an thành phố 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quản lý nhà nước 

về an ninh trật tự trong lĩnh vực du lịch; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm 

lợi dụng du lịch hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Tăng 

cường công tác quản lý xuất, nhập cảnh, trong đó chú trọng quản lý cư trú, hoạt 

động của người nước ngoài; quản lý các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về an ninh trật tự hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Tổ chức đấu tranh, ngăn 

chặn các vụ việc phức tạp, tội phạm mới phát sinh trên lĩnh vực du lịch. Xây dựng 

và triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh trật 

tự tại các khu, điểm du lịch và các sự kiện du lịch, lễ hội quan trọng của thành phố. 

- Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại các khu, điểm du 

lịch. Trong đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cho cán bộ và nhân 

dân về các quy định của pháp luật trong lĩnh vực du lịch và tổ chức lễ hội, chú ý 

phát triển du lịch và tổ chức lễ hội phải gắn với nhiệm vụ bảo đảm môi trường văn 

minh, văn hóa, an toàn tại các khu, điểm du lịch; xây dựng, phát huy và giữ gìn nền 

văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc. 

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, 

giám sát, xử lý những hành vi gây ô nhiễm môi trường trong hoạt động kinh doanh 

dịch vụ du lịch. 

- Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, tài nguyên du lịch; tuyên truyền 

việc ưu tiên phát triển kinh tế tuần hoàn, sử dụng vật liệu tái chế, góp phần phát 

triển du lịch xanh, bền vững. Chủ động đánh giá, kiên quyết xử lý đối với các dự 

án đầu tư du lịch có nguy cơ cao phá vỡ cảnh quan thiên nhiên, gây ô nhiễm môi 

trường, ảnh hưởng lớn đến tài nguyên du lịch và đời sống xã hội. 

4. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể của thành phố và UBND các phường, xã: 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình phối hợp với các cơ quan, đơn 

vị liên quan thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ có trong Kế hoạch. 
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Giao phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc 

thực hiện nội dung Kế hoạch này, thường xuyên tổng hợp, báo cáo kết quả về 

UBND thành phố theo quy định./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo UBND thành phố; 

- Các cơ quan, phòng, ban, ngành, đoàn thể TP; 

- UBND các phường, xã; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vũ Đình Chiến 
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