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KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh
Lào Cai về việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm
2021. Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai xây dựng kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật
Nhà nước (BMNN) năm 2021 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Nâng cao nhận thức và ý thức cảnh giác cho cán bộ, đảng viên, công chức,
viên chức trước mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động thu thập thông tin, tài liệu bí
mật Nhà nước của các thế lực thù địch, các loại tội phạm. Xác định bảo vệ bí mật
nhà nước là nội dung quan trọng của công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ
chính trị nội bộ. Đồng thời coi việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ
bí mật Nhà nước là một trong các nhiệm vụ chính trị quan trọng của cơ quan, đơn
vị.
- Trưởng các phòng thuộc Sở, trưởng các đơn vị trực thuộc chấp hành và
thực hiện hiệu quả các quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, cụ thể hóa
các nội dung công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, đưa công tác này thành nhiệm vụ
thường xuyên của cơ quan, đơn vị mình.
- Chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý làm thất bại mọi âm
mưu và hoạt động thu thập, lấy cắp, chiếm đoạt bí mật Nhà nước của các thế lực
thù địch, tội phạm và phần tử xấu. Tăng cường kiểm tra, phát hiện, khắc phục sơ
hở, thiếu sót không để xảy ra lộ, lọt bí mật nhà nước, nhất là trong thời gian tiến
hành cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân
dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối chính sách
của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước thông qua
các đợt sinh hoạt chính trị, hội nghị, họp giao ban hàng tháng như: Luật Bảo vệ bí
mật nhà nước, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 21/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ,
Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường
công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới; Kế hoạch số 67/KH-UBND
ngày 04/3/2019 của UBND tỉnh về triển khai, thực hiện 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 và các văn bản về công tác bảo vệ bí mật nhà nước đến toàn thể cán
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bộ, công chức, viên chức. Qua việc tuyên truyền giúp cho cán bộ, công chức nâng
cao ý thức, trách nhiệm, kiến thức và kỹ năng về bảo vệ bí mật nhà nước.
2. Quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tích cực, chủ động
tham gia bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh thông tin truyền thông, an ninh
mạng trong tình hình mới. Chú trọng bảo vệ bí mật nhà nước trong việc ứng dụng
công nghệ thông tin, sử dụng Internet, quản lý, bảo mật trang thông tin, cổng
thông tin điện tử. Nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức soạn thảo, lưu trữ
văn bản, tài liệu có nội dung bí mật nhà nước trên máy tính kết nối Internet hoặc
tự ý cung cấp thông tin, tài liệu có nội dung bí mật nhà nước, bí mật nội bộ cho
các tổ chức cá nhân, người nước ngoài và khi ra nước ngoài học tập, làm việc.
Việc phát ngôn và cung cấp thông tin, tài liệu BMNN cho các tổ chức, cá nhân, cơ
quan, phóng viên báo chí được thực hiện cẩn trọng trên cơ sở những nguyên tắc,
quy định của Pháp lệnh bảo vệ BMNN và được phê duyệt của Giám đốc Sở.
3. Thường xuyên duyệt và kiểm tra nội dung trước khi đăng tải trên cổng
thông tin điện tử của Sở và hệ thống thông tin khác có kết nối Internet.
4. Lựa chọn và cử cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu về phẩm chất, trình
độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm và cam kết bảo vệ bí mật nhà nước làm việc
tại các bộ phận trọng yếu của cơ quan, đơn vị (nhất là bộ phận tham mưu, văn thư
lưu trữ...). Việc bố trí cán bộ, công chức phải đảm bảo ổn định lâu dài, hạn chế
chuyển đổi công tác. Cử công chức, viên chức tham gia đầy đủ các lớp tập huấn
về công tác bảo vệ bí mật nhà nước theo kế hoạch của tỉnh. Trang bị máy tính và
cử cán bộ khai thác có hiệu quả các trang thiết bị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công
tác bảo vệ bí mật nhà nước.
5. Các phòng, ban, chi cục tiếp tục rà soát điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh
các quy định, nội quy, quy chế làm việc của đơn vị liên quan đến công tác bảo vệ
bí mật nhà nước.
6. Chủ động tổ chức phòng ngừa nhằm phát hiện những sơ hở, thiếu sót để
kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các vụ việc lộ, lọt, mất bí mật nhà nước để triển
khai ngay những biện pháp cần thiết ngăn chặn, hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra.
Đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng điều tra truy tìm, xử lý
nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật để giáo dục, răn đe.
7. Chấp hành nghiêm chế độ báo cáo, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện
công tác bảo vệ bí mật nhà nước theo đúng quy định.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Nội vụ nêu
cao tinh thần trách nhiệm trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Thường xuyên
nâng cao nhận thức và ý thức cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn, lợi dụng sơ
sở để lấy cắp, chiếm đoạt bí mật nhà nước của các thế lực thù địch. Không để xảy
ra các vụ việc lộ, lọt thông tin Bí mật nhà nước.
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2. Các phòng, ban, chi cục căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng phương
án tổ chức triển khai công tác bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định của Nhà
nước; thực hiện báo cáo (định kỳ 6 tháng trước 20/5, báo cáo năm trước ngày
20/11 hàng năm) gửi về Văn phòng Sở tổng hợp theo quy định.
3. Giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị tổ chức
triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2021
của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai./.
Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, ban, chi cục thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP(H).
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