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Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-BCĐUBND ngày 25/3/2022 của Ban Chỉ 

đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Sóc Trăng thực hiện công tác bảo vệ 

bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2022. 

Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công 

chức và người lao động (sau đây gọi chung là công chức) trong cơ quan về nội 

dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN). 

Giám đốc yêu cầu Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra và Trưởng các phòng 

nghiệp vụ thuộc Sở thực hiện một số nội dung trọng tâm sau: 

1. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển 

khai thực hiện nghiêm, đầy đủ các quy định của pháp luật, Chỉ thị của Thủ 

tướng Chính phủ về công tác bảo vệ BMNN, nhất là: Luật Bảo vệ BMNN năm 

2018; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 04/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về công 

tác bảo vệ BMNN trên không gian mạng; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 

15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ BMNN 

trong tình hình hiện nay; 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 Công an ban hành biểu mẫu sử dụng 

trong công tác bảo vệ BMNN; Quy chế công tác bảo vệ BMNN của Ủy ban 

nhân dân tỉnh; Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng số 02/KH-UBND 

ngày 20/4/2020 triển khai Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ BMNN trong tình hình hiện 

nay và số 60/KH-UBND ngày 12/4/2019 triển khai thi hành Luật Bảo vệ 

BMNN trên địa bàn tỉnh… Tuyên truyền thông qua hội nghị, họp chi bộ, họp cơ 

quan hoặc lồng ghép trong Ngày pháp luật của cơ quan. 

2. Nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác quản lý nhà nước về bảo vệ 

BMNN; đưa công tác quản lý nhà nước về bảo vệ BMNN đi vào nề nếp, thực 

chất, hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã 

hội; phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh, của cơ quan 

trong năm 2022 và những năm tiếp theo. 

3. Tăng cường công tác bảo vệ BMNN, cụ thể hóa các nội dung công tác 

bảo vệ BMNN, đưa công tác này thành nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cơ 

quan; phát huy sức mạnh của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và cá nhân trong 
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bảo vệ BMNN, kịp thời phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi làm lộ, 

mất BMNN góp phần tích cực trong bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn 

xã hội tại địa phương; gắn với công tác đảm bảo an toàn thông tin tại cơ quan; 

quản lý chặt chẽ việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng máy tính soạn 

thảo, lưu giữ BMNN của cơ quan theo đúng quy định; quản lý việc sử dụng 

website, Cổng thông tin điện tử… nhằm phát hiện, khắc phục kịp thời những sơ 

hở dẫn đến lộ, lọt BMNN. 

4. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN, kiểm 

tra, đôn đốc, nhắc nhở công chức việc chấp hành các quy định của pháp luật về 

bảo vệ BMNN, an toàn an ninh thông tin tại cơ quan. Kịp thời phát hiện, ngăn 

chặn, xử lý nghiêm các hành vi làm sai lệch, hư hỏng, lộ, mất BMNN; lợi dụng, 

lạm dụng việc bảo vệ BMNN hoặc sử dụng BMNN để thực hiện hoặc che giấu 

hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp hoặc cản trở 

hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

Đề nghị Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra và Trưởng các phòng 

nghiệp vụ thuộc Sở theo chức năng, nhiệm vụ triển khai, thực hiện nghiêm túc 

các nội dung nêu trên; giao Văn phòng theo dõi, tham mưu tổng hợp báo cáo 

định kỳ kết quả thực hiện công tác bảo vệ BMNN về Ban Chỉ đạo công tác bảo 

vệ BMNN tỉnh theo quy định./. 

  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng AN chính trị nội bộ, CA tỉnh; 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Dương Thị Kim Thúy 
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