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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật 

 về bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 770/KH-BCĐ-CAT ngày 08/3/2021 về thực hiện 

nhiệm vụ của Ban chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Lạng 

Sơn năm 2021. Ban chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước huyện 

Hữu Lũng xây dựng Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp 

luật về bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn huyện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Đánh giá đúng thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật về 

bảo vệ bí mật nhà nước tại các cơ quan, đơn vị; kịp thời phát hiện, khắc phục, 

chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém, nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ bí 

mật nhà nước trên địa bàn. 

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và 

cán bộ, đảng viên, nhất là số cán bộ trực tiếp làm công tác văn thư, công tác liên 

quan bí mật nhà nước, đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật, 

phòng ngừa, ngăn chặn các vụ việc lộ, mất bí mật nhà nước trên địa bàn. 

- Quá trình kiểm tra, đánh giá phải khách quan, toàn diện, không gây ảnh 

hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị. 

II. NỘI DUNG, PHẠM VI, THỜI GIAN KIỂM TRA 

1. Phương pháp kiểm tra 

- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch tự kiểm 

tra việc thực hiện các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước tại cơ quan, đơn vị 

mình và báo cáo kết quả về thường trực Ban chỉ đạo huyện để tổng hợp, theo 

dõi. 

- Ban chỉ đạo huyện căn cứ vào diễn biến, tình hình về dịch bệnh Covid-

19 trên địa bàn, tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra công tác bảo vệ BMNN trực 

tiếp tiến hành kiểm tra, hướng dẫn tại 5 đến 6 cơ quan, đơn vị hoặc căn cứ báo 

cáo tự kiểm tra của các cơ quan, đơn vị để tổng hợp, đánh giá chung. 

2. Nội dung, phạm vi, thời gian kiểm tra 

* Nội dung kiểm tra: 

- Công tác quán triệt, triển khai thực hiện. 
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- Việc chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, thiếu sót được chỉ ra tại Công 

văn số 1238/UBND-BCĐ ngày 20/11/2020 của Ban chỉ đạo thực hiện công tác 

bảo vệ bí mật nhà nước huyện Hữu Lũng. 

 - Việc thực hiện các quy trình trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước. 

 - Kiểm tra hệ thống máy tính, cơ sở hạ tầng kỹ thuật sử dụng trong công 

tác bảo vệ bí mật nhà nước. 

 - Việc phát hiện, xử lý vụ lộ, lọt, thất lạc tài liệu. 

- Nhận xét, đánh giá và kiến nghị, đề xuất. 

(có đề cương chi tiết kèm theo). 

* Phạm vi kiểm tra: Mốc thống kê số liệu từ 01/01/2021 đến 15/6/2021. 

* Thời gian kiểm tra: Dự kiến tiến hành trong Quý III/năm 2021. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn xây 

dựng kế hoạch tự kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ bí mật nhà 

nước của cơ quan, đơn vị mình, kết quả báo cáo về Ban chỉ đạo huyện trước 

ngày 15/7/2021 (qua Công an huyện) để tổng hợp, theo dõi. 

2. Giao Công an huyện căn cứ diễn biến, tình hình dịch bệnh Covid-19 

trên địa bàn tham mưu, đề xuất phương pháp kiểm tra phù hợp. 

3. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. 

Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc phản ánh về UBND huyện (qua 

Công an huyện - SĐT: 0253.727.125) để được hướng dẫn./. 

 
Nơi nhận: 
- TT HU, TT HĐND huyện;                             

- Các PCT UBND huyện; 

- Phòng PA03-CAT; 

- Thành viên BCĐ huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VP, CAH (AN). 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Bùi Quốc Khánh 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 

Báo cáo việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN 

(Kèm theo Kế hoạch số:         /KH-BCĐ, ngày       tháng 6 năm 2021) 

 1. Công tác quán triệt, triển khai thực hiện 

 - Việc quán triệt thực hiện Luật bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản 

hướng dẫn thi hành như: Nghị định 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; Quy chế bảo vệ bí mật nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 12/2021/QĐ-

UBND ngày 20/5/2021; Nội quy bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn huyện 

Hữu Lũng ban hành kèm theo Quyết định số 4444/QĐ-UBND ngày 20/10/2020 

của UBND huyện Hữu Lũng… tại các cơ quan, đơn vị. 

 - Việc cụ thể hóa nội quy, quy định về bảo vệ bí mật nhà nước tại đơn vị. 

- Việc bố trí cán bộ kiêm nhiệm công tác bảo vệ bí mật nhà nước. 

- Việc thực hiện quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong cung cấp thông 

tin cho báo chí; cơ quan, tổ chức, cá nhân người Việt Nam và nước ngoài. Việc 

quản lý, sử dụng các ấn phẩm, tài liệu có nội dung bí mật nhà nước. 

- Việc chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, thiếu sót được chỉ ra tại Công 

văn số 1238/UBND-BCĐ ngày 20/11/2020 của Ban chỉ đạo thực hiện công tác 

bảo vệ bí mật nhà nước huyện Hữu Lũng. 

 2. Việc thực hiện một số quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước 

 - Việc trang bị các biểu mẫu, mẫu dấu phục vụ công tác bảo vệ BMNN. 

 - Về thẩm quyền, quy trình xác định độ mật tại cơ quan, đơn vị. 

 - Việc thực hiện quy định về sao chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước. 

 - Về công tác thống kê, lưu trữ, bảo quản tài liệu, vật chứa bí mật nhà 

nước; thống kê số văn bản, vật chứa BMNN mà đơn vị đã tiếp nhận, ban hành. 

- Việc thực hiện quy trình ban hành, vận chuyển, giao, nhận tài liệu, vật 

chứa bí mật nhà nước. 

 3. Việc quản lý, sử dụng thiết bị kỹ thuật và thực hiện các quy định về 

đảm bảo an toàn, an ninh mạng 

- Thống kê số thiết bị phục vụ soạn thảo, sao gửi tài liệu như: máy vi tính 

(máy có kết nối internet, mạng LAN, máy không kết nối internet), số USB, máy 

fax, máy photocoppy… thiết bị phát Wifi, USB 3G. 

- Thống kê số hòm thư điện tử công vụ, cá nhân phục vụ gửi, nhận tài liệu 

(Gmail, Hot mail, Apple Email…). 
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- Công tác quản lý, sử dụng máy vi tính trong soạn thảo văn bản, tài liệu 

có nội dung bí mật nhà nước; Việc quản lý, sử dụng hệ thống Eofice tại đơn vị; 

Việc xử lý văn bản, gửi, nhận tài liệu qua các thiết bị di động… các biện pháp 

về đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống thông tin đã được đơn vị triển khai, thực 

hiện. 

 4. Việc phát hiện, xử lý vụ việc lộ, lọt thất lạc tài liệu có nội dung 

BMNN: số vụ liên quan đến lộ lọt BMNN, bí mật công tác; diễn biến vụ, việc 

và độ mật của tài liệu; kết quả xử lý, khắc phục; số tài liệu mất, thất lạc… 

 5. Nhận xét, đánh giá và kiến nghị, đề xuất 
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