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CHỈ THỊ
Về việc tiếp tục triển khai thực hiện Pháp lệnh 

Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Trong thời gian qua, các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - 
xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, đơn vị vũ trang nhân dân (sau 
đây gọi chung là cơ quan, tổ chức) trên địa bàn thành phố đã triển khai thực hiện 
Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước và bước đầu đạt được một số kết quả khích lệ, hạn 
chế tình hình lộ lọt bí mật nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác lãnh 
đạo, chỉ đạo của các cấp. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện các quy định của pháp 
luật về bí mật Nhà nước ở một số cơ quan, tổ chức chưa được nghiêm túc; việc kiểm 
tra, hướng dẫn của các cơ quan có chức năng quản lý nhà nước về công tác bảo vệ bí 
mật Nhà nước chưa được thực hiện thường xuyên; tình hình lộ, lọt bí mật nhà nước 
vẫn còn xảy ra…

Để chấn chỉnh những hạn chế nêu trên và tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu 
quả Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước, Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ thị:

1. Công an thành phố:
a) Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Sở Tư pháp xây dựng kế 

hoạch tổ chức tuyên truyền nội dung Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn 
bản hướng dẫn có liên quan của Chính phủ, Bộ Công an và Quy chế Bảo vệ bí mật 
nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, tổ chức tập huấn chuyên sâu cho cán bộ, 
công chức, viên chức, cán bộ chiến sỹ thuộc lực lượng công an, các công ty vệ sỹ có 
liên quan trực tiếp đến công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tăng cường hướng 
dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn 
bản hướng dẫn thực hiện; kịp thời chấn chỉnh những sai sót trong thực hiện như bố trí 
cán bộ làm công tác bảo vệ bí mật nhà nước không đảm bảo tiêu chuẩn, sử dụng máy 
tính có kết nối internet để soạn thảo văn bản có nội dung về bí mật nhà nước, in thừa 
tài liệu có độ Mật nhưng không được tiêu huỷ đúng quy định, không đóng dấu độ mật 
trên các văn bản có nội dung liên quan bí mật nhà nước hoặc có đóng dấu nhưng 
không đúng quy định…

Việc kiểm tra được tiến hành theo định kỳ hoặc đột xuất. Khi phát hiện cơ quan, 
tổ chức và cá nhân có dấu hiệu vi phạm các quy định pháp luật về bí mật nhà nước thì 
khẩn trương kiểm tra, xác minh và đề xuất hình thức xử lý phù hợp.
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c) Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện 
và các cơ quan liên quan tiến hành khảo sát các “khu vực cấm, địa điểm cấm”, lập 
danh sách xác định “khu vực cấm, địa điểm cấm” trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
thành phố ban hành Quyết định cắm biển cấm (hoàn thành trong quý III năm 2008).

d) Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức và UBND các quận, huyện thực 
hiện chế độ thông tin, báo cáo, sơ kết theo quy đinh. Trước mắt, phối hợp với Văn 
phòng Uỷ ban nhân dân thành phố giúp UBND tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực 
hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn thành phố (2003 - 2008) vào cuối 
quý II năm 2008.

2. Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, tổ chức và Uỷ ban 
nhân dân các quận, huyện dự toán kinh phí phục vụ cho việc triển khai thực hiện 
Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn có liên quan để tổ chức 
triển khai thực hiện các nội dung công tác đạt hiệu quả.

3. Sau Hội nghị của UBND thành phố tổng kết 5 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo 
vệ bí mật nhà nước, các cơ quan, tổ chức có sử dụng và lưu giữ tài liệu bí mật nhà 
nước và UBND các quận, huyện phải phối hợp với Công an thành phố tổ chức tiến 
hành tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về công tác bảo vệ bí mật nhà nước cho cán bộ 
lãnh đạo, cán bộ quản lý và cán bộ làm công tác liên quan trực tiếp đến bảo vệ bí mật 
nhà nước; đồng thời xây dựng Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước ở cơ quan, tổ chức và 
địa phương mình theo yêu cầu bảo mật ở cơ quan, tổ chức, địa phương và phù hợp 
với Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước, các văn bản hướng dẫn thi hành và Quy chế 
Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn thành phố (ban hành kèm theo Quyết định số 
66/2007/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2007 của UBND thành phố).

4. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Công an thành 
phố chủ trì, phối hợp với Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố chịu trách nhiệm tổ 
chức, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ báo cáo Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân thành phố theo dõi, chỉ đạo./. 
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