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KẾ HOẠCH 

Công tác bảo vệ bí mật nhà nước  

 Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-BCĐ ngày 21/01/2022 của Ban Chỉ đạo 

công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Lạng Sơn về công tác bảo vệ bí mật Nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022.  

Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch công tác bảo vệ bảo vệ bí 

mật nhà nước năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1.  Nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại cơ quan, 

đơn vị; quán triệt thực hiện nghiêm túc Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn 

bản hướng dẫn thi hành. Bên cạnh đó kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót 

trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác bảo vệ bí mật nhà nước. 

2.  Quán triệt sâu rộng đến toàn thể viên chức, người lao động và đảng viên, 

nhất viên chức trực tiếp làm công tác văn thư, công tác liên quan bí mật nhà nước, 

đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật, phòng ngừa, ngăn chặn vụ việc lộ, 

mất bí mật nhà nước trên địa bàn 

II. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

bảo vệ bí mật nhà nước 

- Tăng cường tuyên truyền Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản 

hướng dẫn thi hành như: 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 bí mật nhà nước; 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 bí mật nhà nước; Quyết định số 1294/QĐ-TTg 

ngày 24/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục bí mật nhà 

nước trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ; Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND 

ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 150/QĐ-SKHCN ngày 14/10/2021 của Sở Khoa 

học và Công nghệ ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Sở Khoa học và 

Công nghệ .  

2. Triển khai việc thực hiện các quy trình trong bảo vệ bí mật nhà nước 

tại các phòng, đơn vị như. 
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+ Xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nước. 

+ Soạn thảo, ban hành tài liệu bí mật nhà nước. 

+ Vận chuyển, giao, nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước. 

+ Việc lập Hồ sơ, thống kê, lưu giữ, bảo quản tài liệu bí mật nhà nước tại 

các phòng, đơn vị. 

3. Tăng cường kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước 

- Công tác quản lý, sử dụng máy vi tính trong soạn thảo văn bản, tài liệu có 

nội dung bí mật nhà nước; thiết bị lưu trữ văn bản, tài liệu có nội dung bí mật nhà 

nước; đặc biệt là việc sử dụng các thiết bị nhớ ngoài kết nối với máy tính lưu giữ 

tài liệu bí mật nhà nước. 

- Việc thực hiện các biện pháp về đảm bảo an ninh, an toàn thông tin và bí 

mật nhà nước trên không gian mạng. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Căn cứ kế hoạch này, giao Văn phòng Sở hướng dẫn các phòng, đơn vị thực 

hiện các nội dung theo kế hoạch. 

Trên đây là Kế hoạch công tác bảo vệ bí mật nhà nước của Sở Khoa học và 

Công nghệ năm 2022./. 

 
 Nơi nhận:                                                                            
- Công an tỉnh; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP.                         

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Thị Hà 
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