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KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác bảo vệ bí mâ ̣t nhà nước của
Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
Thực hiện Luật Bảo vệ Bí mật Nhà nước ngày 15/11/2018; Công văn số
456/UBND-NC ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tăng cường
thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; Để cụ thể hóa Kế hoạch số 26/KHSKHCN ngày 12/7/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ về triển khai thực hiện
Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch
công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2021như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Quán triệt, nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức và người lao
động của Sở về tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN).
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai công tác bảo vệ BMNN, các
văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành đảm bảo đúng kế hoạch và hiệu
quả.
- Xác định bảo vệ BMNN là một trong những nhiệm vụ quan trọng , xuyên
suố t và cần cụ thể hóa vào yêu cầu, nội dung trong các nghị quyết, chương trình,
kế hoạch công tác của Sở và các phòng, đơn vị thuộc Sở.
- Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác quản lý nhà nước về bảo vệ
BMNN, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, điều tra làm rõ mọi hành vi làm lộ , mất,
cố ý chiếm đoạt , mua bán, tiêu hủy trái phép tài liệu, vật mang BMNN; đồng
thời, có biện pháp kịp thời, ngăn chặn, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong
công tác bảo vệ BMNN. Gắn trách nhiệm của Lãnh đạo trong công tác bảo vệ
BMNN, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong công tác đảm bảo an
ninh trật tự tại cơ quan, đơn vị.
- Việc triển khai thực hiện công tác bảo vệ BMNN phải được tiến hành
nghiêm túc, thường xuyên, phát huy vai trò chỉ đạo của Cấp uỷ, Lãnh đạo Sở,
coi trọng công tác tự kiểm tra và báo cáo theo quy định.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2021
1. Tiếp tục phổ biến , quán triệt đến các phòng , đơn vị thuộc Sở nắm vững
và chấp hành nghiêm các chủ trương , đường lố i, quy định của Đảng, chính sách
pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác bảo vệ BMNN : Luật Bảo vệ Bí
mật Nhà nước ngày 15/11/2018; Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020
của Chính phủ, Thông tư 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 của Bộ trưởng Bộ
Công an.
2. Chỉ đạo công chức , viên chức và người lao động nghiên cứu , nắm vững
những quy định về bảo vệ BMNN để áp dụng thố ng nhất theo Luật bảo vệ
BMNN; Danh mục BMNN thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ theo Quyết

định 1294/QĐ-TTg ngày 24/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ v/v ban hành
danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.
3. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số
1308/KH-UBND ngày
29/3/2019 của UBND tỉnh về triển khai Luật bảo vệ MNNN ; Quyết định số
28/2020/QĐ-UBND ngày 09/11/2020 của UBND tỉnh Ban hành quy chế bảo vệ
bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
4. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại các phòng, đơn vị thuộc
Sở. Thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác quản lý cán bộ,
nâng cao kiến thức, ý thức cảnh giác bảo vệ BMNN cho đảng viên, công chức,
viên chức, người lao động trong quan hệ tiếp xúc với các tổ chức, cá nhân nước
ngoài và khi ra nước ngoài học tập, công tác.
5. Khắc phục những hạn chế, tồn tại và kiến nghị của Đoàn kiểm tra công
tác bảo vệ bí mật nhà nước tại Sở Khoa học và Công nghệ thời gian qua.
6. Xây dựng lại Quy chế bảo vệ BMNN thay thế Quy chế bảo vệ BMNN
của Sở đã được ban hành tại Quyết định số 164/QĐ-SKHCN ngày 07/12/2015
của Sở Khoa học và Công nghệ.
7. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo công tác bảo vệ
BMNN theo quy định.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở căn cứ Kế hoạch
này phổ biến đến công chức, viên chức và người lao động của phòng, đơn vị
mình được biết để thực hiện.
- Giao Văn phòng Sở giám sát việc thực hiện Kế hoạch và báo cáo kết quả
với Ban Giám đốc Sở và cấp trên theo quy định.
Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bảo vệ BMNN năm
2021 của Sở Khoa học và Công nghệ. Yêu cầu các phòng, đơn vị và toàn thể
công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực
hiện.
Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng
mắc đề nghị các phòng, đơn vị phản ánh về Sở (qua Văn phòng Sở) để tổng hợp
báo cáo Ban Giám đốc Sở xem xét, xử lý./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Công an tỉnh (báo cáo);
- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, VP.
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