
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CÔN ĐẢO 
 

Số:            /UBND-NVLĐTB&XH 
 

V/v tăng cường triển khai thực hiện 

các quy định về bảo vệ bí mật Nhà 

nước; công tác văn thư - lưu trữ tại 

các cơ quan, đơn vị 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Côn Đảo, ngày          tháng         năm 2019 

  Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp; 

- Các tổ chức Hội đặc thù.  

                         

Để triển khai thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước 

trên địa bàn huyện Côn Đảo nhằm phòng ngừa, hạn chế, ngăn chặn các vụ lộ, lọt 

bí mật Nhà nước ra bên ngoài; nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ bí mật của các 

cơ quan, đơn vị và của từng công chức, viên chức. Ủy ban nhân dân huyện đề 

nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp nghiêm túc triển khai 

thực hiện các nội dung sau: 

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về 

bảo vệ bí mật nhà nước, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh và 

địa phương, trọng tâm là: Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước, Nghị định số 

33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp 

lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước, Chỉ thị số 13/2008/CT-TTg ngày 11/4/2008 của 

Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình 

hình mới, Thông tư số 33/2015/TT-BCA ngày 20/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Công 

an về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP; Chỉ thị 

số 05/CT-TTg ngày 21/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất 

lượng, hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới; Công văn 

số 921/UBND-NVLĐTB&XH ngày 10/6/2015 về việc bảo vệ bí mật Nhà nước; 

Công văn số 881/UBND-NVLĐTB&XH ngày 18/4/2017 về việc tăng cường triển 

khai thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và phát huy giá trị tài liệu trong việc sử 

dụng tài liệu trên địa bàn huyện; Công văn số 468/UBND-NVLĐTB&XH ngày 

02/03/2018; Công văn số 999/UBND-NVĐTB&XH ngày 24/4/2018 về việc thực 

hiện quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan tại 

các cơ quan, đơn vị. 

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước 

trên các lĩnh vực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, 

công chức, viên chức, đảng viên và người lao động nhằm nâng cao nhận thức, ý 

thức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; 

đề cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh phòng, chống âm mưu và thủ 

đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm lợi dụng thâm nhập nội 

bộ, thu thập, lấy cắp, chiếm đoạt bí mật nhà nước. Thường xuyên rà soát, nắm 

bắt, chấn chỉnh công tác bảo vệ chính trị nội bộ; giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn, 

cung cấp thông tin, không để lộ, lọt thông tin, tài liệu mang nội dung bí mật nhà 

nước khi tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học, ký kết hợp đồng kinh tế 
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với cá nhân, tổ chức. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền 

các cơ quan, đơn vị để xảy ra những sơ hở, thiếu sót là nguyên nhân gây mất, lộ, 

lọt bí mật nhà nước. 

3. Quản lý chặt chẽ thiết bị điện tử lưu trữ thông tin bí mật nhà nước (máy 

tính, USB, thẻ nhớ,…), kiểm tra các thiết bị điện tử liên quan đến bí mật nhà 

nước trước khi đưa vào sử dụng theo quy định; nghiêm cấm mọi hành vi làm mất, 

lộ, lọt bí mật nhà nước hoặc lợi dụng bí mật nhà nước để che dấu hành vi vi phạm 

pháp luật; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều 

tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, khắc phục 

hậu quả kịp thời không gây ảnh hưởng đến chính trị, kinh tế, quốc phòng, an 

ninh. 

4. Trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức 

- Công chức, viên chức, nhân viên làm công tác văn thư, lưu trữ; người 

được giao nhiệm vụ tiếp xúc với bí mật nhà nước của cơ quan, đơn vị phải nâng 

cao ý thức cảnh giác và tinh thần trách nhiệm, bảo đảm an toàn tuyệt đối các tài 

liệu bí mật Nhà nước nhằm phòng ngừa việc lộ, lọt bí mật Nhà nước. 

- Công chức, viên chức thực hiện việc soạn thảo văn bản có nội dung bí 

mật phải đề xuất mức độ mật của từng tài liệu (tờ trình, đề án, chương trình,..... 

kèm theo văn bản) và chịu trách nhiệm bảo quản văn bản theo đúng quy định 

pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. 

- Trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc có hồ sơ, tài liệu liên quan 

đến phạm vi bí mật nhà nước, mỗi công chức, viên chức phải lập hồ sơ và có 

trách nhiệm đảm bảo thực hiện đúng theo các quy định và hướng dẫn của công 

tác bảo vệ bí mật nhà nước; đảm bảo không để lộ, lọt các thông tin liên quan đến 

bí mật nhà nước mà công chức, viên chức đang đảm nhiệm. Trung thực, cẩn thận, 

có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cao, có ý thức cảnh giác giữ gìn 

bí mật Nhà nước; tuyệt đối không được cung cấp cho những cơ quan, đơn vị hoặc 

tổ chức, cá nhân nào không có trách nhiệm biết những thông tin về hồ sơ, văn bản 

tài liệu đã và đang xử lý của cơ quan, đơn vị hoặc các bút tích ý kiến giải quyết 

công việc của lãnh đạo, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị. 

5. Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội huyện 

- Theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị; phối 

hợp xử lý vướng mắc của các cơ quan, đơn vị việc trong quá trình triển khai thực 

hiện các nội dung tại Công văn này. 

- Tổng hợp, báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân huyện xử lý các cơ quan, 

đơn vị và cá nhân vi phạm theo quy định. 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTr. Huyện ủy; 

- TTr. HĐND huyện; 

- Chủ tịch và các PCT UBND huyện; 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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- Lưu: VT, NVLĐTB&XH. 
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