
ỦY BAN NHÂN DÂN 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Số:          /UBND-VHTT 
V/v triển khai 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 

Mường Ảng, ngày        tháng 4 năm 2021 

 
 

Kính gửi:  

 - Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

 Căn cứ Công văn số 1027/UBND-KGVX ngày 13/4/2021 của UBND tỉnh 

Điện Biên về triển khai 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 (có văn bản kèm theo); 

Nhằm thực hiện tốt 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, Ủy ban nhân dân huyện 

yêu cầu: 

 1. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn 

 Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các văn bản 

chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương về công tác bảo vệ an ninh 

quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trong tình hình 

mới tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị, 

và nhân dân các dân tộc trên địa bàn.  

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. 

UBND các xã, thị trấn phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực 

hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng người Việt Nam 

xuất cảnh, di cư trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp, vi phạm pháp luật 

nước ngoài. 

 2. Công an huyện 

 Phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị 

nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước liên quan đến hoạt động du lịch trên địa bàn huyện.  

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động phòng ngừa, 

kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động của nước ngoài tác động vào nội bộ 

huyện qua đường du lịch. 

 3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 
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Chủ trì, phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin huyện tham mưu  cho 

UBND huyện bố trí nguồn kinh phí đảm bảo cho công tác quản lý nhà nước và 

thúc đẩy du lịch phát triển trong tình hình mới. 

 4. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

 Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt công 

tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội tại các điểm du lịch trên địa bàn 

huyện. Phối hợp với Công an huyện, các xã, thị trấn xử lý các tụ điểm phức tạp 

về trật tự xã hội tại các điểm du lịch tạo môi trường lành mạnh, an toàn cho 

khách du lịch khi đến Mường Ảng. 

 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 bền vững của du lịch.  

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện 

hiệu quả công tác phòng, chống tình trạng tham nhũng chính sách, lợi ích nhóm 

trong lĩnh vực du lịch. 

Phối hợp với phòng Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu 

bảo đảm và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch; thực 

hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, ý thức bảo vệ an ninh 

quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và chuẩn hóa chất lượng nguồn nhân lực 

du lịch ngay từ bước đầu, khâu đầu trong công tác đào tạo, tuyển dụng. 

 Phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tham mưu cho UBND 

huyện nguồn kinh phí đảm bảo cho công tác quản lý nhà nước và thúc đẩy du 

lịch phát triển trong tình hình mới.  

5. Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện  

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, các xã, thị trấn thực hiện tốt 

công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, cảnh giác cho nhân dân về âm mưu, 

phương thức, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, các loại 

tội phạm trong lĩnh vực du lịch, tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc. 

 Nhận được văn bản này, UBND huyện Mường Ảng yêu cầu các cơ quan, 

đơn vị và UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT.Huyện ủy (b/c); 

- TT.HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đinh Văn Sơn 
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