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    Kính gửi: 

- Các phòng, ban, ngành cấp huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 
 

Trong thời gian qua, công tác bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN) tiếp tục 

được các cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. 

Việc quán triệt, thực hiện pháp luật về bảo vệ BMNN từng bước được triển khai 

đồng bộ ở các cấp, các ngành; nhận thức, ý thức bảo vệ BMNN của cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động và quần chúng Nhân dân được nâng lên. Hiệu 

quả công tác quản lý Nhà nước và phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật 

về bảo vệ BMNN ngày càng cao. 

Tuy vậy, vẫn còn một số đơn vị, địa phương thực hiện chưa nghiêm, cần 

sớm được chấn chỉnh, khắc phục như: (1) Chưa trang bị đủ sổ đăng ký BMNN đi, 

sổ đăng ký BMNN đến, sổ chuyển giao BMNN, sổ quản lý sao, chụp BMNN; (2) 

Việc sử dụng hệ thống mạng máy tính và các thiết bị soạn thảo, lưu trữ, truyền 

đưa BMNN chưa đúng quy định; (3) Chuyển giao văn bản, tài liệu BMNN không 

đúng thủ tục…  

Để tăng cường công tác bảo vệ BMNN, đồng thời thực hiện Văn bản số 

4116/UBND-NC ngày 28/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân 

huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành cấp huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện có 

hiệu quả các quy định pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ BMNN như: Luật 

Bảo vệ BMNN năm 2018, 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 BMNN, Thông tư số 

24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành biểu mẫu 

sử dụng trong công tác bảo vệ BMNN và các Quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành danh mục BMNN của các ngành, lĩnh vực. 

2. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh, khắc phục sơ hở, tồn tại 

trong việc chấp hành pháp luật về bảo vệ BMNN, đặc biệt là việc xác định độ mật 

(lập Tờ trình duyệt ký văn bản, trong đó có các mục đề xuất mức độ mật và căn 

cứ đề xuất (cụ thể đến điều, khoản, điểm) theo danh mục BMNN); thống kê, lưu 

giữ, bảo quản; sao chụp, tiêu hủy, cung cấp thông tin BMNN; thay đổi độ mật, 

giải mật; sử dụng máy tính và các thiết bị soạn thảo, lưu giữ, truyền đưa BMNN... 
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3. Nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, tập trung xây dựng, kiện 

toàn đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ BMNN tại các cơ quan, đơn vị, địa 

phương. Kiện toàn và phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo 

BMNN tại các đơn vị, địa phương. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, 

làm tốt công tác rà soát tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ làm việc tại các bộ 

phận trọng yếu, cơ mật; chú trọng công tác quản lý cán bộ, nâng cao tinh thần 

cảnh giác, ý thức bảo mật cho cán bộ quản lý, nắm giữ BMNN; kịp thời phát hiện 

dấu hiệu bị móc nối, tác động, lôi kéo vào hoạt động thu thập tài liệu BMNN để 

có biện pháp ngăn chặn, xử lý. 

4. Công an huyện - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Bảo vệ BMNN huyện: 

Theo dõi, hướng dẫn và tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời 

phát hiện, khắc phục sở hở, thiếu sót trong công tác bảo vệ BMNN; nâng cao hiệu 

quả điều tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ BMNN. Chủ trì, phối hợp với các 

phòng, ban, ngành, địa phương tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn 

lộ, mất BMNN; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn 

chặn hoạt động lợi dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông 

tin để thu thập, chiếm đoạt, đánh cắp BMNN. 

Yêu cầu các phòng, ban, ngành cấp huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

triển khai thực hiện nghiêm túc. Giao Công an huyện - Cơ quan Thường trực Ban 

Chỉ đạo bảo vệ BMNN huyện theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, báo cáo 

việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN trên địa bàn huyện theo 

quy định./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 
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