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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật 
về bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-BCA-TCAN ngày 12/02/2018 của Bộ Công 
an về kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà 
nước năm 2018; UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy 
định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước tại các sở, ban, ngành, đoàn thể, 
UBND các huyện, thành phố (sau đây gọi tắt là các cơ quan, đơn vị) như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích: 

 - 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 về nhiệm vụ bảo vệ bí mật Nhà nước trong tình hình mới; chủ 
động phòng ngừa hoạt động thu thập lấy cắp bí mật Nhà nước của các thế lực thù 
địch, nhằm bảo đảm việc thi hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo 
vệ bí mật Nhà nước. 

 2. Yêu cầu: Quá trình kiểm tra 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, THÀNH PHẦN ĐOÀN, ĐỐI TƯỢNG 
KIỂM TRA 

 1. Nội dung kiểm tra: 

 - Công tác quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về 
bảo vệ bí mật Nhà nước. 

 - Kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước. 

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

(Có Đề cương hướng dẫn chi tiết kèm theo). 

 2. Phạm vi kiểm tra: Từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 30/3/2018. 

 3. Thành lập Đoàn kiểm tra của tỉnh gồm các thành phần cụ thể sau: 

- Lãnh đạo Công an tỉnh - Trưởng đoàn. 

- Trưởng Phòng PA83, Công an tỉnh - Phó Trưởng đoàn. 
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- Các thành viên là chuyên viên các cơ quan, đơn vị: Văn phòng UBND 
tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông (mỗi đơn vị 01 chuyên 
viên) và  02 cán bộ Phòng PA83 (Công an tỉnh). 

4. Đối tượng và thời gian kiểm tra 

a) Đối tượng kiểm tra: 

- Huyện ủy, UBND huyện Hữu Lũng.  

- Huyện ủy, UBND huyện Đình Lập. 

- Huyện ủy, UBND huyện Văn Lãng.  

- Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. 

- Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn. 

b) Thời gian kiểm tra: Đoàn kiểm tra sẽ có thông báo cụ thể sau. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng được kiểm 
tra xây dựng báo cáo và chuẩn bị đầy đủ tài liệu phục vụ Đoàn kiểm tra của tỉnh; 
đối với các cơ quan, đơn vị không được kiểm tra, chủ động xây dựng kế hoạch 
tự kiểm tra và báo cáo kết quả (theo Đề cương hướng dẫn kèm theo Kế hoạch 
này) về cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà 
nước tỉnh (Phòng PA83, Công an tỉnh Lạng Sơn) trước ngày 08/5/2018 để tổng 
hợp, báo cáo theo quy định. 

2. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tổng 
hợp, xây dựng dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh phục vụ buổi làm việc với Đoàn 
kiểm tra của Bộ Công an kết quả việc chấp hành các quy định của pháp luật về 
bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh; làm đầu mối liên lạc với Đoàn kiểm 
tra của Bộ Công an sau khi nhận được Quyết định kiểm tra. 

 3. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. 
Quá trình thực hiện có gì vướng mắc phản ánh về cơ quan Thường trực Ban Chỉ 
đạo thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước tỉnh (Phòng PA83 - Công an tỉnh 
Lạng Sơn; ĐT: 069.2569.076) để được hướng dẫn./. 

Nơi nhận:                                                            
- Thường trực Tỉnh ủy;                                               
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Văn phòng Tỉnh ủy; 
- Các Thành viên BCĐ BMNN; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh   (thực hiện); 
- UBND các huyện, thành phố; 
- CPVP UBND tỉnh, 
Các phòng: NC, TH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, NC (BMB).                         
 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

Phạm Ngọc Thưởng 
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