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SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

Số: 2893/KH-SKH&ĐT        Nam Định, ngày 22 tháng  12 năm 2022 

 

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 103/KH-UBND ngày 06/9/2021 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 trên địa bàn tỉnh Nam Định, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây 

dựng Kế hoạch thực hiện như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

Quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ nhằm thống nhất về nhận thức, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán 

bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị, 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.  

Chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hoá mọi âm 

mưu hoạt động của các thế lực thù địch, tội phạm khác, lợi dụng du lịch để xâm 

phạm ANQG, TTATXH góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an 

ninh, an toàn, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu hút 

đầu tư nước ngoài và khách du lịch quốc tế. 

Tăng cường sự phối hợp với các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành 

phố trong giải quyết hài hoà các mối quan hệ giữa phát triển kinh tế du lịch với 

bảo đảm ANQG, TTATXH trong tình hình mới theo Chỉ thị của Thủ tướng 

Chính phủ. 

Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho UBND tỉnh trong việc xây dựng, 

hoàn thiện các cơ chế chính sách của tỉnh về du lịch.  

Việc triển khai thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ phải thường 

xuyên, đồng bộ, bám sát các yêu cầu chính trị, nghiệp vụ, pháp luật và đối 

ngoại. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN  

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; 
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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; Kế 

hoạch số 103/KH-UBND ngày 06/9/2021 của UBND tỉnh về việc 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 trong lĩnh vực du lịch trong tình 

hình mới trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

2. Lồng ghép việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch số 103/KH-UBND 

ngày 06/9/2021 của UBND tỉnh vào công tác chuyên môn của Sở như: tham 

mưu xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công trung 

hạn, hàng năm về phát triển ngành du lịch, rà soát, tham gia góp ý dự thảo các 

chính sách, pháp luật liên quan trong lĩnh vực du lịch theo hướng tạo điều kiện 

thuận lợi, thu hút đầu tư và khách du lịch nước ngoài tới Nam Định;  đồng thời 

nâng cao tinh thần cảnh giác, phát hiện ý đồ của thế lực thù địch, phản động và 

các loại tội phạm lợi dụng kẽ hở trong việc kêu gọi đầu tư, hoạt động du lịch để 

xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. 

3. 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. Tiếp tục thực hiện các văn bản quy phạm pháp 

luật về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước đến các phòng, 

đơn vị và đến từng cán bộ, công chức, người lao động như: Luật Bảo vệ bí mật 

Nhà nước; Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước; Kết luận số 72-

KL/TW ngày 19/05/2020 của Bộ chính trị về tiếp tục tăng cường công tác Bảo 

vệ chính trị nội bộ; Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 của Bộ Công 

an ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; Thông tư 

số 07/2020/TT-BKHĐT ngày 30/9/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định 

về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống 

kê; Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 19/6/2019 của UBND tỉnh Nam Định về 

triển khai thi hành Luật bảo vệ bí mật Nhà nước.   

4. Nâng cao công tác phối hợp, trao đổi thông tin về quản lý nhà nước trong 

lĩnh vực du lịch. Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của 

Quốc hội; Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, chủ động phối 

hợp, trao đổi thông tin, lấy ý kiến tham gia của các cơ quan: Công an tỉnh, Bộ 

Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh và các cơ quan, đơn vị 

có liên quan trong quá trình thẩm định, đăng ký, cấp phép cho các chương trình, 
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dự án có yếu tố nước ngoài, liên quan đến quốc phòng an ninh; thẩm định hồ sơ 

Nhà đầu tư nước ngoài đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của 

Tổ chức kinh tế đã thành lập tại Việt Nam có giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới hoặc khu vực khác có ảnh hưởng tới quốc 

phòng, an ninh. Phối hợp với UBND các huyện, thành phố, Sở Văn hoá Thể thao 

và Du lịch tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tham mưu xây dựng 

và quản lý quy hoạch của tỉnh, của huyện phù hợp với kế hoạch phát triển du 

lịch của tỉnh theo quy định pháp luật. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1.  Trên cơ sở những nội dung chủ yếu trong Kế hoạch, Trưởng các phòng 

chuyên môn, đơn vị thuộc Sở tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch 

tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức để thực hiện. 

2. Giao Phòng Kinh tế đối ngoại và Hỗ trợ doanh nghiệp chủ trì, phối hợp 

với các phòng, đơn vị liên quan theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp báo cáo 

việc thực hiện Kế hoạch này./. 

  

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Công an tỉnh (để phối hợp); 

- Lãnh đạo Sở KH&ĐT 

- Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, KTĐN&HTDN. 

           GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

         

            

              Mai Văn Quyết 
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