
ỦY BAN NHÂN DÂN 
 TỈNH LẠNG SƠN 

Số: 468/UBND-NC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Lạng Sơn, ngày  25 tháng 5 năm 2018 

V/v chấn chỉnh việc thực hiện 
công tác bảo vệ BMNN trên địa 

bàn tỉnh  

 

 

      Kính gửi:  
              - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

 - UBND các huyện, thành phố; 
 

 Sau khi xem xét Báo cáo ngày 15/5/2018 của Đoàn kiểm tra theo Quyết định 
số 722/QĐ-UBND về việc 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, để chấn chỉnh, khắc 
phục kịp thời những hạn chế, yếu kém và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả 
công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong thời gian tới, Uỷ ban nhân tỉnh yêu cầu các 
cơ quan, đơn vị quán triệt, thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định 
của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, đảm bảo an toàn an ninh thông tin, trọng tâm 
là: 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 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước; Quyết định số 1283/QĐ-
UBND ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước 
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 11/7/2017 của UBND tỉnh 
về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường mạng tỉnh 
Lạng Sơn...  

2. Thực hiện nghiêm túc quy định: Soạn thảo, lưu giữ thông tin, tài liệu 
mang nội dung bí mật nhà nước trên máy vi tính có kết nối Internet và những 
mạng khác có khả năng làm lộ, mất thông tin, tài liệu; kết nối thiết bị thu phát 
wifi, USB tích hợp kết nối Internet, máy tính bảng, thiết bị ngoại vi có khả năng 
sao chép dữ liệu, điện thoại thông minh… vào máy tính dùng để soạn thảo, lưu 
giữ thông tin, tài liệu mang nội dung bí mật nhà nước; kết nối máy vi tính dùng 
để soạn thảo, lưu trữ tin, tài liệu có nội dung bí mật nhà nước vào Internet; kết 
nối các thiết bị có chức năng lưu trữ chứa thông tin, tài liệu mang nội dung bí 
mật nhà nước với máy vi tính có kết nối Internet.  

Thường xuyên kiểm tra, kịp thời xử lý đối với những công chức, viên 
chức không chấp hành các quy trình, quy định bảo mật đối với văn bản tài liệu 
có nội dung bí mật Nhà nước từ khi soạn thảo, in, phát hành, vận chuyển, xử lý, 
lưu trữ bảo quản tài liệu. 

3. Khẩn trương tiến hành rà soát, sửa đổi, ban hành Nội quy bảo vệ bí mật 
nhà nước, danh mục bí mật nhà nước của các cơ quan, đơn vị cho phù hợp với 
Quyết định số 1283/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh về ban hành 
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Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; có kế hoạch từng 
bước đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác bảo vệ bí mật nhà nước; hằng năm 
có kế hoạch tổ chức kiểm tra, hướng dẫn đối với các bộ phận, đơn vị trực thuộc 
nhằm phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những sơ hở, thiếu sót, chủ động đề ra các 
giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước. 

 4. Thường xuyên kiểm tra, rà soát cổng thông tin điện tử của tỉnh, các 
trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình (nếu có), hệ thống máy tính nối 
mạng Intrernet, mạng nội bộ, kịp thời phát hiện và khắc phục các điểm yếu, lỗ 
hổng bảo mật để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động lây nhiễm mã độc, 
tấn công mạng; khi phát hiện có hoạt động nghi vấn, phải kịp thời thông báo cho 
Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông để phối hợp xử lý. 

 5. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị (có danh sách gửi kèm) chưa gửi Báo cáo 
tình hình kết quả thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước (theo yêu cầu tại 
Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 03/4/2018 của UBND tỉnh), khẩn trương xây 
dựng và gửi báo cáo về Phòng PA83 (Công an tỉnh Lạng Sơn) trước ngày 
05/6/2018 để tổng hợp, xây dựng báo cáo của UBND tỉnh./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;              
- Công an tỉnh; 
- Các cơ quan, đơn vị chưa nộp báo cáo (danh sách kèm theo) 
- C, PCVP UBND tỉnh,  
các phòng chuyên viên, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, NC (BMB). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Lý Vinh Quang 
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DANH SÁCH 
Các cơ quan, đơn vị chưa báo cáo theo Kế hoạch 66/KH-UBND  

ngày 03/4/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 
(kèm theo Công văn số        /UBND  ngày      /5/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn) 

 
Stt Tên cơ quan, đơn vị Ghi chú 
01 Văn phòng Tỉnh ủy  
02 Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh  
03 Văn phòng HĐND tỉnh  
04 Sở Nội vụ  
05 Sở Tài chính  
06 Sở Xây dựng  
07 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  
08 Sở Giao thông vận tải  
09 Sở Giáo dục và Đào tạo  
10 Sở Tài nguyên và Môi trường  
11 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch  
12 Sở Lao động – Thương binh và xã hội  
13 Sở Ngoại vụ  
14 Thanh tra Tỉnh Lạng Sơn  
15 Ban Dân tộc  
16 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn  
17 Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh  
18 Ban Quản lý ĐTXD công trình dân dụng  
19 Ban Quản lý ĐTXD công trình hạ tầng kỹ thuật  
20 Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lạng Sơn  
21 Tòa án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn  
22 Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn  
23 Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn  
24 Cục Thi hành án dân sự  
25 Bảo hiểm xã hội tỉnh  
26 Kho bạc Nhà nước tỉnh  
27 Chi nhánh ngân hàng Nhà nước  
28 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn  
29 Hội chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn  
30 Hội Nhà báo  
31 Hội Đông y  
32 Liên minh hợp tác xã  
33 Văn phòng điều phối chương trình XDNTM tỉnh  
34 Ban Tổ chức Tỉnh ủy  
35 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  
36 Ban Dân vận Tỉnh ủy  
37 Ban Nội chính  
38 Ủy ban kiểm tra  
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39 Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ  
40 Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh  
41 Báo Lạng Sơn  
42 Trưởng chính trị Hoàng Văn Thụ  
43 Ủy ban MTTTQ Việt Nam tỉnh  
44 Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lạng Sơn  
45 Hội nông dân tỉnh Lạng Sơn  
46 Hội Cựu chiến binh tỉnh Lạng Sơn  
47 Huyện Lộc Bình  
48 Huyện Tràng Định  
49 Huyện Bình Gia  
50 Huyện Bắc Sơn  
51 Công ty than Na Dương  
52 Công ty nhiệt điện Na Dương  
53 Công ty Điện lực Lạng Sơn  
54 Bưu điện tỉnh Lạng Sơn  
55 Viễn Thông Lạng Sơn  
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