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V/v báo cáo sơ kết công tác bảo vệ 
bí mật nhà nước năm 2019 

Lạng Sơn, ngày 16 tháng 10  năm 2018 

 
 

           Kính gửi:  
- Các sở, ban ngành tỉnh; 
- UBND các huyện và thành phố Lạng Sơn. 

 

 

Thực hiện Công văn số 3000/BCA-ANCTNB ngày 08/10/2019 của Bộ 
Công an về việc sơ kết công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2019, đồng chí 
Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện và thành phố xây dựng 
Báo cáo sơ kết công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2019 (số liệu từ tháng 
11/2018 đến ngày 15/10/2019) của cơ quan, đơn vị mình theo yêu cầu của Bộ 
Công an tại Công văn trên; hoàn thành và gửi về Công an tỉnh trước ngày 
24/10/2019. 

2. Trên cơ sở báo cáo của sở, ban, ngành, UBND các huyện và thành 
phố, giao Công an tỉnh tổng hợp xây dựng dự thảo Báo cáo sơ kết công tác 
bảo vệ bí mật nhà nước năm 2019 của UBND tỉnh theo yêu cầu và hướng dẫn 
của Bộ Công an tại Công văn trên; hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trước 
ngày 28/10/2019. 

(Công văn số 3000/BCA-ANCTNB được gửi kèm theo qua eOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để Công an tỉnh và các cơ quan liên quan phối hợp, thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các phòng: TH, HC-QT, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, NC(BMB). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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