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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 6527/KH-UBND ngày 26/9/2017 

của UBND thành phố Nha Trang về việc thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW 

ngày 05/7/2017 của Bộ Chính trị 

 

Thực hiện Kế hoạch số 6527/KH-UBND ngày 26/9/2017 của UBND 

thành phố Nha Trang về việc thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/7/2017 

của Bộ Chính trị, 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai 

thực hiện, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, sâu sắc nội 

dung Kế hoạch số 288/KH-UBND ngày 25/8/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa, 

Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/7/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong phát triển kinh tế 

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế đến toàn thể 

cán bộ, công chức, nhân viên trong cơ quan nhằm nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên về vị trí, vai trò của công tác 

bảo đảm an ninh kinh tế trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, phục vụ phát 

triển kinh tế - xã hội; tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao đối với công tác này. 

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực 

kinh tế. Chủ động tham mưu, đề xuất UBND thành phố tổ chức, triển khai thực 

hiện nghiêm túc các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động kinh tế trên địa 

bàn; giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề bức xúc nảy sinh trong quá trình 

thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà 

nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người lao động, không để hình thành 

điểm nóng về an ninh, trật tự. 

- Chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt 

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

lĩnh vực kinh tế; các hoạt động thông qua kinh tế để chuyển hóa chính trị, xâm 

phạm lợi ích và an ninh quốc gia hoặc thông qua dự án tài trợ để tác động chính 

sách, thu thập tài liệu bí mật nhà nước, bí mật kinh tế nhằm tác động tiêu cực 

đến phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 

288/KH-UBND ngày 25/8/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Chỉ thị số 12-

CT/TW ngày 05/7/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
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đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong phát triển kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế đến cán bộ, đảng viên, công 

chức, nhân viên gắn với thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ thành phố Nha Trang lần thứ XVI. Đồng thời, quán triệt thực 

hiện 03 Nghị quyết được ban hành tại Hội nghị TW5, khóa XII, gồm: hoàn thiện 

thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục cơ cấu lại, đổi 

mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở 

thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa. K -

, an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà 

nước - . 

X

. 

2. Tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám sát gắn với chủ động phòng ngừa 

không để xảy ra những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự ảnh hưởng đến phát 

triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố. 

3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính đảm bảo thông thoáng, 

sử dụng hiệu quả các nguồn lực, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, sản xuất 

kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển, thu hút 

các nhà đầu tư có tiềm năng, kinh nghiệm, nhà đầu tư chiến lược trong các lĩnh 

vực thành phố có lợi thế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, 

đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn trong tình hình mới. 

4. Tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm 

tra, thẩm định, hậu kiểm các dự án liên quan đến yếu tố đầu tư của cá nhân, tổ 

chức trong nước và nước ngoài trên địa bàn thành phố. 

5. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ thông tin, báo chí và dư luận 

tiêu cực có ảnh hưởng đến sự điều hành, quản lý kinh tế. Tập trung công tác 

quản lý nhà nước về an ninh quốc gia trên lĩnh vực viễn thông, Internet. 

Chủ động phát hiện, xử lý kịp thời hiệu quả những bài viết xuyên tạc, phản động 

gắn với đẩy mạnh tuyên truyền phản bác lại những luận điệu xấu, lợi dụng các 

hoạt động đầu tư, thương mại, du lịch để kích động chống phá của các thế lực 

thù địch. 

6. Phòng ngừa, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc nảy sinh, các vụ 

khiếu kiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo 

không hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố. 

7. Thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước; tăng cường 

công tác bảo vệ chính trị nội bộ; phối hợp phát hiện và giải quyết tốt các vụ việc 

có dấu hiệu vi phạm về an ninh chính trị nội bộ. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ vào kế hoạch này, đề nghị UBND các xã, phường phối hợp với 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền các 

nội dung có liên quan đến công tác phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, 
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hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm 

trên lĩnh vực kinh tế. Đồng thời, phối hợp tốt trong công tác kiểm tra các cơ sở 

kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố. 

2. Giao bộ phận bưu chính - viễn thông, bộ phận photocopy, in ấn, xuất 

bản: theo dõi, tham mưu chặt chẽ công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực viễn 

thông, internet, xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm, báo chí; tham mưu Lãnh 

đạo Phòng trong công tác định hướng thông tin, báo chí; phối hợp đấu tranh, 

phản bác các quan điểm sai trái, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, bịa đặt, chống 

Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch phản động và phần tử xấu. 

3. Giao bộ phận công nghệ thông tin: phối hợp với Công an thành phố và 

các cơ quan liên quan triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn đối với 

các thiết bị viễn thông, phương tiện công nghệ thông tin nhập khẩu từ nước 

ngoài; xây dựng các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn việc đầu tư, sử dụng 

thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin tại cơ quan, địa bàn, bộ phận thiết yếu, 

cơ mật trên địa bàn thành phố. 

4. Giao bộ phận quảng cáo, bộ phận văn hóa: theo dõi, phát hiện, ngăn 

chặn và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật về di sản văn hóa; 

hoạt động quảng cáo, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; quyền tác giả và 

các quyền liên quan trên địa bàn thành phố. 

5. Giao bộ phận thể dục - thể thao: Phối hợp với Công an thành phố phát 

hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi cá độ, bạo lực gây rối trật tự công cộng, 

gian lận và các hành vi tiêu cực khác trong hoạt động thể dục, thể thao. 

6. Giao bộ phận du lịch: Phối hợp với Công an thành phố triển khai thực 

hiện có hiệu quả Đề án đảm bảo trật tự an toàn xã hội cho khách du lịch. 

7. Giao bộ phận cải cách hành chính: Theo dõi, tham mưu Lãnh đạo 

phòng, đôn đốc các bộ phận liên quan thực hiện tốt công tác cải cách hành chính 

theo chỉ đạo của thành phố. 

Trên đây là nội dung Kế hoạch của Phòng Văn hóa và Thông tin thành 

phố về triển khai thực hiện Kế hoạch số 6527/KH-UBND ngày 26/9/2017 của 

UBND thành phố Nha Trang về việc thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 

05/7/2017 của Bộ Chính trị./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND thành phố (b/c); 

- Công an thành phố (b/c); 

- UBND các xã, phường (VBĐT) (t/h); 

- Trang Thông tin điện tử ( Trâm); 

- Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng; 

- Cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan; 

- Lưu: VT, Trâm. 

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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