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CHỈ THỊ
về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng
đối với công tác bảo vệ bí mật nhà nước
----Bảo vệ bí mật nhà nước có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt đối với sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc
tế của đất nước; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp
của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Bảo vệ bí mật nhà nước (sau đây viết tắt là
BMNN) là trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Thời gian qua, công tác bảo vệ BMNN được Tỉnh ủy, HĐND, UBND
tỉnh quan tâm; đã kịp thời tổ chức phổ biến, quán triệt và ban hành hệ thống
các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện công
tác bảo vệ BMNN theo Luật Bảo vệ BMNN và các văn bản quy phạm pháp
luật liên quan; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác
bảo vệ BMNN. Nhận thức, ý thức về công tác bảo vệ BMNN của cán bộ,
công chức, viên chức được nâng lên. Nhờ vậy, công tác bảo vệ BMNN trên
địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng; tài liệu có chứa BMNN
được soạn thảo, lưu giữ, phát hành, bảo quản cơ bản được bảo vệ an toàn.
Tuy vậy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác
bảo vệ BMNN vẫn còn một số mặt hạn chế. Một số cán bộ, đảng viên, công
chức, viên chức chưa nắm rõ và vận dụng chưa đúng quy định của pháp luật
về bảo vệ BMNN trong công tác chuyên môn. Vẫn còn một số tồn tại trong
việc lưu giữ, quản lý tài liệu BMNN; cá biệt, có trường hợp truyền nhận tài
liệu BMNN trên mạng xã hội.
Để kịp thời chấn chỉnh và tăng cường công tác bảo vệ BMNN trên địa
bàn tỉnh trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:
1. Các cấp ủy, tổ chức đảng, UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tập
trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt những nội dung chủ yếu sau:
1.1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tập
huấn, triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Bảo vệ BMNN, các văn bản chỉ
đạo, hướng dẫn của Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và
Bộ Công an… nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật về công tác bảo
vệ BMNN cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.
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1.2. Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác
bảo vệ BMNN; kịp thời rà soát sửa đổi, ban hành nội quy bảo vệ BMNN; chỉ
đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định, nội quy về bảo vệ BMNN
trong cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Tổ chức thu hồi tài liệu, vật chứa
BMNN đối với cán bộ, công chức khi thôi việc, chuyển công tác, nghỉ hưu, từ
trần hoặc vì lý do khác mà không được phân công tiếp tục quản lý BMNN. Chỉ
đạo kiện toàn đội ngũ cán bộ kiêm nhiệm làm công tác bảo vệ BMNN tại các
cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định.
1.3. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, làm tốt công tác rà soát
tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ làm việc tại các bộ phận trọng yếu, cơ
mật. Kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi làm sai lệch, hư
hỏng, lộ, mất tài liệu, vật chứa BMNN; lợi dụng, lạm dụng việc bảo vệ
BMNN, sử dụng BMNN để thực hiện hoặc che dấu hành vi vi phạm pháp
luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp hoặc cản trở hoạt động của các cơ
quan, tổ chức, cá nhân.
1.4. Người tham dự không được mang thiết bị có tính năng thu, phát tin,
ghi âm, ghi hình vào trong hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung BMNN độ
Tuyệt mật, Tối mật. Đối với hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung BMNN
độ Mật, việc sử dụng phương tiện, thiết bị được thực hiện theo yêu cầu của
người chủ trì.
2. Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công
tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm về bảo vệ BMNN
trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tăng
cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn lộ, mất BMNN; nắm chắc tình
hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, vô hiệu hóa hoạt động thâm nhập nội bộ,
và hoạt động lợi dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, công nghệ cao để thu
thập, đánh cắp BMNN. Tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định có
liên quan đến bảo vệ BMNN trên địa bàn tỉnh để thực hiện đồng bộ, đảm bảo
yêu cầu công tác bảo vệ BMNN trong thời gian tới.
3. Các ban của Đảng, các đảng đoàn, ban cán sự đảng; các huyện ủy, thị
ủy, Thành ủy Huế, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy:
- Thực hiện nghiêm túc Quy định 217-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của
Ban Bí thư về gửi, nhận văn bản điện tử trên mạng thông tin diện rộng của
Đảng và trên mạng Internet; Quy định 693-QĐ/VPTW, ngày 15/12/2021 của
Văn phòng Trung ương Đảng về công tác văn thư trong các cơ quan, tổ chức
đảng; Quy chế bảo vệ BMNN của tổ chức Đảng, UBMTTQ và các tổ chức
chính trị - xã hội tại tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định 770-

3

QĐ/TU, ngày 24/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo
của UBND tỉnh về công tác bảo vệ BMNN.
- Căn cứ Danh mục bí mật nhà nước của Đảng được ban hành tại Quyết
định 1722/QĐ-TTg, ngày 03/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ và chức
năng, nhiệm vụ được giao để nghiên cứu, lập danh mục xác định độ mật và
cấp độ mật văn bản của cơ quan, đơn vị mình, đảm bảo khi soạn thảo, ban
hành chính xác, tránh tình trạng thiếu hoặc thừa độ mật và cấp độ mật.
- Trang bị đầy đủ hệ thống sổ, sách, các mẫu dấu, biểu mẫu phục vụ
công tác bảo vệ BMNN được quy định tại Thông tư 24/2020/TT-BCA, ngày
10/3/2020 của Bộ Công an. Quan tâm bố trí cơ sở vật chất, kinh phí đáp ứng
yêu cầu công tác bảo vệ BMNN. Thực hiện nghiêm việc soạn thảo, lưu giữ
tài liệu BMNN trên máy tính độc lập, không được kết nối với bất kỳ mạng
viễn thông nào.
4. Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ
đạo bảo vệ BMNN tỉnh tổ chức thực hiện Chỉ thị đạt hiệu quả cao; định kỳ sơ
kết, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả thực hiện công tác bảo vệ
BMNN trên địa bàn tỉnh.
Các ban của Đảng, các đảng đoàn, ban cán sự đảng; các huyện ủy, thị
ủy, Thành ủy Huế, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức triển khai thực
hiện nghiêm túc Chỉ thị này.
5. Văn phòng Tỉnh ủy giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc
việc thực hiện Chỉ thị này.
Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương,
- Văn phòng Trung ương,
- Ban Nội chính Trung ương,
- Đảng ủy Công an Trung ương,
- Các ban, UBKT, VPTU,
- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng,
- Các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy,
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Cổng Thông tin điện tử Tỉnh ủy,
- Lưu VPTU.
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