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QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Tổ tham mưu, giúp việc thực hiện công tác bảo vệ 

bí mật nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

 

Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 24/2020/TT-BCA  ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Bộ 

Công an ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước 

Căn cứ Quyết định số 1294/QĐ-TTg ngày 24/8/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ; 

Căn cứ Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh 

v/v ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Tổ tham mưu, giúp việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật 

nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Ông Trần Quốc Anh, Phó Giám đốc Sở - Tổ trưởng; 

2. Ông Nguyễn Như Thủy, Chánh Văn phòng - Tổ phó; 

3. Ông Hoàng  Minh Lũy, Trưởng phòng Kế hoạch và quản lý chuyên ngành  - 

Tổ viên; 

4. Ông Lưu Bá Mạc, Trưởng phòng Quản lý công nghệ và đổi mới sáng tạo 

- Tổ viên; 

5. Bà  Đỗ Thu Hạnh, Trưởng phòng Quản lý khoa học  - Tổ viên; 

6. Bà Phạm Thị Thanh, Chánh Thanh tra - Tổ viên; 
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7. Bà Nông Hà Thơ, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng -  Tổ viên; 

8. Bà Nguyễn Minh Hà, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng, Phát triển khoa 

học - công nghệ và Đo lường, chất lượng sản phẩm - Tổ viên; 

9. Bà Trần Minh Huệ, Chuyên viên Văn phòng Sở - Tổ viên, Thư ký. 

Điều 2. Tổ  tham mưu, giúp việc có nhiệm vụ: 

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở hằng năm tổ chức triển khai thực hiện công tác 

bảo vệ bí mật nhà nước thuộc phạm vi của Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Tham mưu xây dựng, ban hành kế hoạch, thành lập Đoàn kiểm tra công tác 

bảo vệ bí mật nhà nước tại các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở; hướng dẫn, 

công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước 

của Sở Khoa học và Công nghệ; lập hồ sơ, tài liệu vật mang bí mật nhà nước đã giải 

quyết xong nộp vào lưu trữ theo quy định. 

- Xem xét, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, quy chế bảo vệ bí mật nhà nước 

khi có sự thay đổi, giải mật, điều chỉnh độ mật, ban hành danh mục bí mật nhà 

nước của Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Theo dõi, kiểm tra đôn đốc thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại các 

phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở nhằm kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu 

sót để chấn chỉnh và khắc phục.  

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo về công tác bảo vệ bí mật nhà nước 

theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng các phòng chuyên môn, các đơn 

vị trực thuộc Sở và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

Nơi nhận:      
- Như Điều 3;  

- Công an tỉnh ;                                     

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 

                      GIÁM  ĐỐC 

 

( Đã ký) 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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