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Thực hiện Công văn số 1933/CAT-PA01 ngày 30/5/2022 của Công an 

tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo kết quả 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, UBND 

huyện Đình Lập báo cáo kết quả như sau: 

I. TÌNH HÌNH LIÊN QUAN  

Đình Lập là một huyện miền núi biên giới, nằm ở phía Đông Nam của 

tỉnh Lạng Sơn, phía Bắc giáp với đường biên giới Việt - Trung dài trên 40km, 

phía Tây giáp với với huyện Lộc Bình và huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang), 

phía Đông giáp với huyện Tiên Yên và huyện Bình Liêu, phía Nam giáp với 

huyện Ba Chẽ (tỉnh Quảng Ninh). Huyện có tổng diện tích tự nhiên 1182,7 

km2, với 12 đơn vị hành chính (gồm 10 xã, 02 thị trấn); dân số trên 30 nghìn 

người với 10 dân tộc anh em cùng chung sống đoàn kết. Hiện nay, hệ thống 

giao thông trên địa bàn huyện đã có nhiều thay đổi, đặc biệt là hệ thống giao 

thông đến các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới tương đối thuận lợi. Trong những 

năm gần đây tình hình kinh tế - chính trị - xã hội trên địa bàn huyện Đình Lập có 

sự chuyển biến tích cực, an ninh - quốc phòng được giữ vững, ổn định, đời sống 

nhân dân từng bước được cải thiện, nâng cao, an sinh xã hội được quan tâm giải 

quyết, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển ngành du lịch.  

Tiềm năng du lịch của huyện Đình Lập tương đối dồi dào, bao gồm các di 

tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, các lễ hội truyền thống cùng các giá trị văn 

hóa bản sắc của dân tộc ở địa phương. Trong đó, nổi bật là các lễ hội truyền 

thống như hội Đình Háng Slấp (thị trấn Đình Lập), hội đình Tà Hón (xã Đình 

Lập), hội đình Đông Quất (xã Cường Lợi); hội đình Pò Háng (xã Bính Xá); hệ 

sinh thái đồi chè tại thị trấn Nông Trường Thái Bình, vùng núi trên đường biên 

giới Việt - Trung tại xã Bính Xá, Bắc Xa; di tích lịch sử đèo Khau Háy (xã Kiên 

Mộc)... Trong những năm gần đây, ngành du lịch Đình Lập đã bước đầu được 

chú trọng đầu tư phát triển phù hợp với Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam 

đến năm 2030 với mục tiêu góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo điều kiện 

để các ngành nghề khác cùng phát triển; giải quyết việc làm, nâng cao trình độ 

dân trí, đời sống vật chất cho Nhân dân; giữ gìn, bảo tồn, phát huy bản sắc văn 
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hóa các dân tộc của huyện nhà. Trong năm vừa qua, UBND tỉnh Lạng Sơn đã đề 

xuất triển khai xây dựng 02 dự án là Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng hồ 

Khuổi In (thị trấn Đình Lập) và dự án Khu sinh thái trải nghiệm và nghỉ dưỡng 

hồ Pắc Làng (thị trấn Nông Trường Thái Bình và xã Thái Bình), góp phần từng 

bước phát triển lĩnh vực du lịch của huyện nhà.   

Bên cạnh những thuận lợi về tiềm năng phát triển du lịch, huyện Đình Lập 

vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Việc giải phóng mặt bằng đầu tư xây 

dựng các dự án vẫn có nguy cơ xảy ra tình trạng khiếu kiện của quần chúng 

nhân dân; ngành du lịch vẫn chưa thật sự trở thành một ngành mũi nhọn của 

huyện, chưa góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương. Các điểm du 

lịch hiện nay đa phần là hệ thống sinh thái nguyên sinh, còn hoang sơ, chưa 

được đầu tư phát triển. Các điểm du lịch tâm linh (các hội đình) chủ yếu phục vụ 

nhân dân địa phương, chưa thu hút được nhiều du khách trong và ngoài tỉnh 

tham gia.  

 Một trong những nhiệm vụ trọng tâm để phát triển du lịch là tăng cường 

công tác đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực du lịch. Trong năm qua, tình 

hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện nói chung và tình hình an ninh lĩnh vực 

du lịch nói riêng trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, không xảy ra các vụ việc 

phức tạp về ANTT. Các dự án về du lịch trên địa bàn huyện đều do các nhà đầu 

tư trong nước thực hiện, qua rà soát chưa có dự án du lịch có vốn đầu tư liên quan 

đến nước ngoài; quá trình triển khai thực hiện các dự án, nhà đầu tư thường xuyên 

phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, 

thu hồi đất, bảo vệ môi trường; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, công trình phúc 

lợi xã hội theo quy định. Chưa phát hiện có sai phạm liên quan trong hoạt động 

đầu tư. Đến nay, tình hình dịch bệnh Covid -19 cơ bản được kiểm soát, xu hướng 

mở cửa, thu hút đầu tư, đơn giản hóa các thủ tục xuất nhập cảnh để phát triển du 

lịch tất yếu sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy về an ninh xã hội. Đây là điều kiện thuận lợi 

các thế lực thù địch, các loại tội phạm lợi dụng con đường du lịch để tiến hành các 

hoạt động xâm phạm ANQG, TTATXH với tính chất, mức độ, thủ đoạn ngày 

càng tinh vi, nguy hiểm hơn. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

1. Công tác chỉ đạo, triển khai 

- Trong năm, UBND huyện đã tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt nội 

dung Nghị quyết số 08- NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển 

du lịch trở thành nghành kinh tế mũi nhọn gắn với 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; Kế hoạch 

số 86/KH-UBND ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị 

số 10/CT-TTg và các văn bản của Đảng, Nhà nước về phát triển du lịch bền 

vững gắn với đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội đến các cơ quan, 

ban, ngành liên quan trên địa bàn huyện được triển khai thực hiện nghiêm túc, 

hiệu quả; chủ động xây dựng các nội dung, chương trình, kế hoạch, ban hành các 
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văn bản về tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật, Chỉ thị của Thủ tướng 

Chính phủ phát triển du lịch gắn với công tác đảm bảo ANTT; 

- Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chức năng của huyện, lực 

lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, UBND các xã, thị trấn tổ chức phổ 

biến, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước và chính quyền địa phương về phát triển du lịch trên địa bàn 

huyện; công tác quy hoạch và triển khai thực hiện các dự án du lịch nhằm 

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như âm mưu, hoạt 

động của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng lĩnh vực du lịch để xâm 

phạm ANQG, trật tự an toàn xã hội. Qua đó, tạo sự đồng thuận, tin tưởng, 

ủng hộ của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong thực hiện các chủ 

trương, chính sách và triển khai các dự án về phát triển du lịch trên địa bàn;  

- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 17/2020/NQ-

HĐND của HĐND tỉnh Lạng Sơn quy định chính sách hỗ trợ phát triển du 

lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn 

huyện Đình Lập, tập trung triển khai tại các xã có tiềm năng về phát triển du 

lịch, nhất là du lịch cộng đồng. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến 

chính sách đường lối, chủ trương, pháp luật của nhà nước về phát triển du 

lịch trên địa bàn huyện Đình Lập; tuyên truyền đến người dân trên địa bàn 

huyện, cộng đồng dân cư, các địa bàn xã có điểm du lịch dự kiến xây dựng, 

đầu tư, di tích, danh lam thắng cảnh, thực hiện nếp sống văn minh, có thái độ 

thân thiện với khách du lịch. 

2. Công tác chuyên môn 

- Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị 

về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; chương trình hành động 

số 74-CTr/TU ngày 28/12/2017 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện Nghị 

Quyết số 08- NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở 

thành ngành kinh tế mũi nhọn, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 

2057/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 về thành lập Ban Chỉ đạo phát triển du lịch 

huyện Đình Lập; Kế hoạch số 57/KH-BCĐ ngày 16/02/2022 về hoạt động của 

Ban Chỉ đạo phát triển du lịch huyện, trong đó có đủ thành phần các cơ quan, 

ban, ngành, lực lượng vũ trang nhằm làm tốt công tác chỉ đạo phát triển du lịch 

trên địa bàn gắn chặt với công tác đảm bảo an ninh trật tự; 

- UBND huyện đã chủ động nghiên cứu, dự thảo, lấy ý kiến đóng góp, 

phê duyệt Đề án, xây dựng Kế hoạch phát triển du lịch huyện Đình Lập giai 

đoạn từ năm 2020 -2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong quá trình xây dựng, 

hoàn thiện Đề án, Kế hoạch có sự tham gia đóng góp ý kiến của lực lượng 

Công an, Quân sự, Biên phòng và các cơ quan, ban, ngành có liên quan, qua 

đó đảm bảo có sự thống nhất, đồng bộ với phương án, kế hoạch đảm bảo an 

ninh - quốc phòng. Trong quá trình thực hiện các dự án, UBND huyện thường 

xuyên trao trao đổi thông tin với các ban, ngành chuyên môn, xin chủ trương, 

ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo, cơ quan chuyên môn cấp trên. Đến nay các dự án 

đang thực hiện đúng tiến độ; 
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- Tăng cường chỉ đạo làm tốt 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 con đường du lịch. Thông qua Ban Chỉ 

đạo 138 của huyện 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 tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức, cảnh 

giác cho cán bộ, đảng viên, quần chúng 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 gắn với hình thức phù hợp với đặc điểm tình hình địa 

bàn như tuyên truyền qua hệ thống phát thanh, truyền thông, mạng internet, 

tuyên truyền, lồng ghép với các hình thức như họp thôn, sinh hoạt chi bộ...; 

- Thường xuyên chỉ đạo lực lượng công an chủ động xây dựng phương án, 

kế hoạch đảm bảo an ninh, chủ động phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, xử 

lý các vụ việc phức tạp về ANTT tại các khu, điểm du lịch, đảm bảo an toàn cho 

các sự kiện, lễ hội du lịch trên địa bàn như: nắm tình hình triển khai thực hiện 

dự án Khu sinh thái trải nghiệm và nghỉ dưỡng hồ Pắc Làng; tăng cường quản lý 

cư trú, quản lý xuất nhập cảnh, người nước ngoài, nhất là các khu, điểm du lịch 

trên địa bàn. Qua rà soát, thống kê trong năm 2021, chưa phát hiện có khách du 

lịch vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện. Chỉ đạo lực lượng Biên phòng cửa 

khẩu Bản Chắt phối hợp với lực lượng công an chủ động kiểm soát xuất nhập 

cảnh đối với người nước ngoài và công dân Việt Nam; kịp thời phát hiện các 

trường hợp nhập cảnh trái phép với mục đích du lịch gây nguy cơ lây nhiễm 

dịch bệnh Covid-19 qua biên giới; 

 - Tăng cường chỉ đạo cơ quan Thanh tra, Ban tiếp công dân huyện, 

UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại, khiếu 

kiện, nhất là các đơn thư khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến việc triển khai các 

dự án du lịch trên địa bàn, xử lý có hiệu quả các vụ việc ngay từ cơ sở, không để 

phát sinh các vụ việc phức tạp về ANTT; 

 - Phối hợp với các Sở, ngành của tỉnh và các đơn vị liên quan đẩy nhanh 

tiến độ nâng cấp Quốc lộ 4B, Quốc lộ 31 và dự án “Khu sinh thái trải nghiệm và 

nghỉ dưỡng hồ Pắc Làng”, “Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng hồ Khuổi In”  

tạo sự đồng bộ trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW 

của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 74-CTr/TU ngày 28/12/2017 

của Ban Thường vụ tỉnh ủy về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi 

nhọn. Đến nay, dự án du lịch “Khu sinh thái trải nghiệm và nghỉ dưỡng hồ Pắc 

Làng”, “Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng hồ Khuổi In” UBND huyện tiếp tục 

nghiên cứu, xin ý kiến, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. 

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, ĐỀ XUẤT 

1. Nhận xét, đánh giá 

  - Công tác chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 31/3/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ trong thời gian qua được UBND huyện chỉ đạo thực hiện 

thường xuyên, có hiệu quả. Trong đó đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành của 

huyện xây dựng, triển khai thực hiện Đề án du lịch trên địa bàn huyện đáp ứng 
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được các yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội phù 

hợp với đặc điểm tình hình địa bàn; làm tốt công tác tuyên truyền, quản lý nhà 

nước về lĩnh vực du lịch, công tác phòng ngừa hoạt động của các thế lực thù 

địch, phản động, các loại tội phạm lợi dụng du lịch để xâm phạm ANQG, 

TTATXH; chỉ đạo nghiên cứu, hoàn thiện các chủ trương, chính sách phát triển 

du lịch, giải quyết có hiệu quả các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, tạo điều kiện 

thuận lợi và môi trường an lành nhằm thúc đẩy thực hiện các dự án du lịch trên 

địa bàn, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội và công tác đảm bảo ANTT 

tại địa phương; 

 - Các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện có sự phối hợp chặt chẽ 

trong việc tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo và tổ chức 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; Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh về triển 

khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg và các văn bản của Đảng, Nhà nước về 

phát triển du lịch bền vững gắn với đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã 

hội. 

2. Khó khăn, vướng mắc  

- Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách về phát 

triển du lịch và quy định của pháp luật về du lịch còn hạn chế, hiệu quả chưa 

cao. Nội dung, hình thức tuyên truyền chưa phong phú, phù hợp với đặc điểm 

tình hình, trình độ nhận thức và phong tục tập quán người dân. Công tác giải 

phóng mặt bằng tiểm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh khiếu kiện; 

- Trong năm 2021 và đầu năm 2022, do dịch bệnh Covid-19 tiếp tục 

diễn biến phức tạp dẫn đến hoạt động du lịch trong cả nước nói chung và trên 

địa bàn huyện nói riêng bị ảnh hưởng nặng nề, các chương trình, dự án du 

lịch chậm được triển khai; 

- Nguồn lực và kinh phí để thực hiện các dự án, hạ tầng du lịch còn hạn 

hẹp ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn. Việc quy 

hoạch, công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang không gian, cảnh quan tại các 

điểm du lịch, di tích và điểm du lịch cộng đồng và danh lam thắng cảnh còn 

bất cập, chưa đảm bảo. 

3. Đề xuất, kiến nghị 

- Đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn thường xuyên quan tâm, chỉ đạo việc triển 

khai thực hiện 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; 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. Hoàn thiện 

hệ thống chính sách, pháp luật về du lịch, tạo điều kiện thông thoáng để thu hút 

đầu tư, đẩy mạnh phát triển du lịch trên địa bàn huyện, qua đó khai thác hiệu quả 

tiềm năng về du lịch sẵn có, tạo việc làm cho xã hội, xóa đói giảm nghèo, thúc 
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đẩy các ngành kinh tế khác cùng phát triển, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh 

tế - xã hội của địa phương gắn với công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh; 

- Công an tỉnh Lạng Sơn thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin, tình 

hình về âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm 

lợi dụng du lịch để hoạt động xâm phạm ANQG, trật tự an toàn xã hội; hướng dẫn 

lực lượng công an cấp cơ sở trong việc tham mưu giúp UBND huyện xây dựng, 

triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh, quản lý Nhà nước về ANTT trên lĩnh 

vực du lịch tại địa bàn; chủ động nắm tình hình, đảm bảo an ninh quá trình triển 

khai thực hiện các dự án du lịch trên địa bàn. Chỉ đạo Công an huyện Đình Lập 

phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành của huyện tham mưu, giải quyết 

các vụ việc có liên quan đến ANTT ngay từ cơ sở, không để phát sinh các vụ việc 

phức tạp, thành “điểm nóng” về ANTT. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện 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 gắn với 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; huy động mọi nguồn lực và sức mạnh 

tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện Đề án phát triển du 

lịch huyện Đình Lập giai đoạn từ năm 2020 -2025, tầm nhìn đến năm 2030; đẩy 

mạnh thu hút đầu tư trong nước, nước ngoài thực hiện các dự án du lịch trên địa 

bàn huyện. Tăng cường chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành liên quan trong xây 

dựng, triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh du lịch, quản lý Nhà nước về 

ANTT trên lĩnh vực du lịch, trong đó lực lượng công an nhân dân là lực lượng có 

vai trò nòng cốt. 

2.  Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện chủ động phối hợp với 

các sở, ngành của tỉnh và các đơn vị liên quan làm tốt công tác quy hoạch, phát 

triển du lịch, quản lý Nhà nước trên lĩnh vực du lịch và các lĩnh vực có liên 

quan. Tiếp tục rà soát, xây dựng, hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật về 

phát triển du lịch nhằm tạo điều kiện thông thoáng để thu hút đầu tư đồng thời 

vừa bịt kín “kẽ hở” 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, nhất là công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, quản lý cán 

bộ, đảng viên ra nước ngoài du lịch và khách du lịch đến địa bàn là người nước 

ngoài. 

3. Tiếp tục tăng cường chỉ đạo cơ quan chuyên môn làm tốt công tác quản 

lý các dự án đầu tư du lịch có quy mô lớn, phức tạp trong công tác giải phóng 

mặt bằng, dự án có nguy cơ phá vỡ cảnh quan thiên nhiên, tác động tiêu cực đến 

môi trường và thế trận quốc phòng an ninh, dự án có yếu tố nước ngoài, qua đó 

hạn chế làm nảy sinh các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, đông người, 

gây bức xúc dư luận; giải quyết có hiệu quả các vụ việc khiếu kiện liên quan đến 

việc triển khai các dự án du lịch; tăng cường quản lý người nước ngoài nhập 

cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động tại địa bàn; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, 
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đấu tranh, ngăn chặn tình trạng người Việt Nam lợi dụng du lịch xuất cảnh, cư 

trú và lao động bất hợp pháp, vi phạm pháp luật nước ngoài hiện nay. 

4. 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, 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; xử lý dứt điểm các tụ điểm 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. 

 5. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trong cơ quan, 

tổ chức, doanh nghiệp, trường học về du lịch. Thường xuyên tuyên truyền nâng 

cao nhận thức, cảnh giác của người dân về âm mưu, phương thức thủ đoạn 

chống phá của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm trên lĩnh vực 

du lịch, tạo thế trận an ninh vững chắc. 

6. Chủ động phát hiện, kịp thời giải quyết, khắc phục tồn tại, hạn chế, 

thiếu sót và xử lý nghiêm sai phạm gây cản trở sự phát triển bền vững ngành du 

lịch trên địa bàn. Tăng cường hợp tác quốc tế, học tập, trao đổi kinh nghiệm với 

các địa phương và các nước khác trong phát triển, quản lý hoạt động du lịch; bảo 

đảm và 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, nhân 

viên điều hành, hướng dẫn viên du lịch. Nâng cao năng lực dự báo, chủ động 

các phương án, giải pháp phòng ngừa, ứng phó với các thách thức về an ninh 

phi truyền thống, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;   

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng PA01 - CA tỉnh; 

- Công an huyện; 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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