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BÁO CÁO  

Công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2021 

 

Kính gửi: Ban chỉ đạo công tác bảo vệ BMNN tỉnh Nam Định. 

 

 Thực hiện nội dung Công văn số 4779/BCĐ ngày 03/11/2021 của Ban 

Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN) tỉnh về việc sơ kết tình hình, 

công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021. 

 Sở Xây dựng báo cáo như sau: 

 I. TÌNH HÌNH BẢO VỆ BMNN 

 1. Phân tích, đánh giá tình hình liên quan đến công tác bảo vệ BMNN 

 Công tác bảo vệ BMNN là nhiệm vụ quan trọng của cuộc đấu tranh bảo 

vệ an ninh quốc gia. Đặc biệt trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh 

mẽ như hiện nay, để thực hiện mưu đồ chính trị, các thế lực thù địch, phản động 

ở trong và ngoài nước đã và đang lợi dụng triệt để internet để thu thập tin tức 

BMNN; sử dụng kỹ thuật công nghệ cao thông qua internet tấn công phá hoại 

cơ sở dữ liệu quan trọng trên mọi lĩnh vực nhằm thực hiện ý đồ chống phá. Điều 

này đặt ra những thách thức không nhỏ đối với công tác bảo vệ BMNN. 

 Trong những năm qua, công tác bảo vệ BMNN đã được Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh chú trọng, tập trung chỉ đạo thực hiện và đạt được kết quả tích cực, góp 

phần đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.  

 Thực hiện nội dung Công văn số 1690/BCĐ ngày 05/8/2020 của Ban Chỉ 

đạo công tác bảo vệ BMNN – UBND tỉnh Nam Định về việc chấn chỉnh việc 

chấp hành pháp luật về bảo vệ BMNN trên địa bàn tỉnh. Sở Xây dựng đã tích 

cực triển khai thực hiện, đạt nhiều kết quả trong công tác bảo vệ BMNN:  

 - Kiện toàn Ban chỉ đạo công tác bảo vệ BMNN cơ quan, làm tốt công tác 

hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, xử lý vi phạm, không để xảy ra các vụ việc lộ, 

lọt, mất BMNN nghiêm trọng.  

 - Trên cơ sở các quy định pháp luật về bảo vệ BMNN, Lãnh đạo Sở đã 

chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thực hiện nghiêm túc Quy chế quy định 

bảo vệ BMNN. Phổ biến tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức về quy định 

cung cấp tài liệu BMNN cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; việc 



mang tài liệu BMNN đi công tác trong và ngoài nước; tiêu hủy tài liệu, vật 

mang BMNN tiếp tục thực hiện theo đúng quy định. 

 - Đầu tư mua sắm các trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp 

vụ, bảo mật thông tin, tài liệu mật. 

 2. Tình hình lộ, mất BMNN: Không. 

 3. Nguy cơ lộ, mất BMNN: Không. 

 II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ BMNN 

 1. Công tác đã thực hiện 

  1.1 Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ 

BMNN: 

 - Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Luật Bảo vệ 

BMNN; Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 quy định chi tiết một 

số điều luật Luật Bảo vệ BMNN; Thông tư 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 

ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ BMNN; Quyết định số 

199/QĐ-TTg ngày 19/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch 

triển khai Luật Bảo vệ BMNN; Quyết định số 41/QĐ-TTg ngày 29/5/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục BMNN trong lĩnh vực an ninh quốc 

gia và trật tự an toàn xã hội; Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 03/3/2021 

của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước 

trên địa bàn tỉnh Nam Định… nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức 

về công tác bảo vệ BMNN. 

 - Đối với cán bộ lãnh đạo cấp phòng, Thanh tra Sở, Thủ trưởng các đơn 

vị thuộc Sở và cán bộ mà công việc thường xuyên tiếp xúc BMNN luôn được 

Lãnh đạo Sở quán triệt, nhắc nhở tại các hội nghị sơ kết, tổng kết, các cuộc họp 

giao ban về việc tuân thủ quy định công tác bảo vệ BMNN. 

 1.2 Ban hành các văn bản triển khai thực hiện công tác bảo vệ BMNN; 

ban hành văn bản triển khai công tác bảo vệ BMNN: 

  Sở Xây dựng đã ban hành: 

- Công văn số 188/SXD-VP ngày 09/02/2021 về việc tăng cường công tác 

chấp hành pháp luật về bảo vệ BMNN của Sở Xây dựng. 

  - Quyết định số 61/QĐ-SXD ngày 29/4/2021 về việc ban hành quy định 

Nội quy bảo vệ bí mật nhà nước của Sở Xây dựng. 

  - Quyết định số 138/QĐ-SXD ngày 04/11/2021 về việc kiện toàn bộ phận 

bảo mật thực hiện công tác bảo vệ BMNN của Sở Xây dựng do đồng chí Thủ 

trưởng làm Trưởng bộ phận bảo mật, các thành viên còn lại gồm Lãnh đạo Sở, 



Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng, Trưởng phòng chuyên môn Sở, 

Chánh Thanh tra Sở và cán bộ văn thư, lưu trữ. Các thành viên trong bộ phận 

bảo mật đều là những cán bộ, đảng viên có phẩm chất tốt, công tác lâu năm 

trong ngành, có bản lĩnh chính trị vững vàng và có kinh nghiệm trong công tác. 

 1.3 Công tác tổ chức triển khai thực hiện các biểu mẫu quy định tại 

Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an ban 

hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ BMNN: 

 Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật bảo vệ BMNN, nhất là 

trong việc: Soạn thảo, đề xuất và xác định độ mật theo danh mục BMNN ngành 

Xây dựng tại Quyết định số 1494/QĐ-TTg ngày 02/10/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực xây 

dựng; lập sổ, đăng ký và ký nhận khi chuyển giao văn bản mật; sao chụp tài liệu 

BMNN theo trình tự, thẩm quyền, đảm bảo quản lý chặt chẽ số lượng, đường đi 

và nơi nhận bản sao văn bản mật… tổ chức triển khai thực hiện các biểu mẫu 

theo quy định tại Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020. 

1.4 Công tác tự kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo 

vệ BMNN: 

 Năm 2021, Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 

2021, trong đó việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ BMNN đã 

được tiến hành lồng ghép trong công tác thanh, kiểm tra công vụ, kiểm tra công 

tác cải cách hành chính của Sở. 

1.5 Kết quả thực hiện Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 19/02/2019 ban 

hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật bảo vệ BMNN: 

- Công văn số 188/SXD-VP ngày 09/02/2021 về việc tăng cường công tác 

chấp hành pháp luật về bảo vệ BMNN của Sở Xây dựng. 

  - Quyết định số 61/QĐ-SXD ngày 29/4/2021 về việc ban hành quy định 

Nội quy bảo vệ bí mật nhà nước của Sở Xây dựng. 

  - Quyết định số 138/QĐ-SXD ngày 04/11/2021 về việc kiện toàn bộ phận 

bảo mật thực hiện công tác bảo vệ BMNN của Sở Xây dựng.  

 2. Kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN 

- Sở Xây dựng đã trang bị máy tính, máy in không kết nối mạng Internet 

phục vụ công tác soạn thảo và đăng ký văn bản mật đi tại Phòng Bảo mật (tầng 2 

– Sở Xây dựng), yêu cầu các Phòng chuyên môn, cán bộ công chức được giao 

soạn thảo, in ấn, đề xuất và xác định độ mật văn bản đi thực hiện tại máy tính, 

máy in không kết nối mạng Internet tại Phòng Bảo mật.  



- Giao Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở bố trí kinh phí, trang bị, nâng 

cấp hệ thống máy tính, máy in không kết nối mạng Internet và bố trí Phòng Bảo 

mật hoặc sử dụng Phòng Bảo mật của Văn phòng Sở để soạn thảo và đăng ký 

văn bản mật đi. Chỉ đạo cán bộ công chức được giao soạn thảo, in ấn, đề xuất và 

xác định độ mật văn bản đi thực hiện tại máy tính, máy in không kết nối mạng 

Internet tại Phòng Bảo mật.  

- Nghiêm cấm việc soạn thảo, lưu giữ tài liệu BMNN trên máy tính đang 

kết nối hoặc có lịch sử kết nối Internet; truyền đưa tài liệu BMNN trên mạng 

máy tính và mạng Internet; không kết nối thiết bị lưu trữ ngoại vi không bảo mật 

cơ yếu (USB, điện thoại thông minh, ổ cứng di động…) giữa máy tính kết nối 

Internet với máy tính soạn thảo, lưu giữ tài liệu BMNN, tuyệt đối không để xảy 

ra tình trạng máy tính mạng nội bộ kết nối với mạng Internet dưới mọi hình 

thức. Không dùng máy tính nối mạng Internet hay các mạng máy tính dưới bất 

kỳ hình thức nào để cài đặt, vận hành phần mềm, cơ sở dữ liệu đăng ký, quản lý 

văn bản mật đến, văn bản mật đi. 

- Kết quả thực hiện: Tiếp nhận và xử lý 68 văn bản mật đến, 15 văn bản 

mật đi theo đúng quy định. 

 III. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2022 VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Để công tác bảo vệ BMNN năm 2022 được đảm bảo thực hiện nghiêm 

túc, đúng quy định. Sở Xây dựng tập trung thực hiện một số nội dung sau: 

- Tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện quy định về công tác bảo vệ BMNN trong tình hình mới. 

- Tăng cường chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị triển khai thực hiện 

nghiêm túc Luật bảo vệ BMNN và các quy định của Chính phủ, hướng dẫn của 

Bộ công an; rà soát, bổ sung xác lập danh mục BMNN. Đồng thời tiếp tục tổ 

chức phổ biến, quán triệt sâu kỹ Luật bảo vệ BMNN và các quy định, hướng dẫn 

của Chính phủ, Bộ Công an và UBND tỉnh đến từng cán bộ, công chức trong cơ 

quan, đơn vị. 

- Tiếp tục kiện toàn, bổ sung và tăng cường hiệu lực, chức năng, quyền 

hạn cho Ban chỉ đạo công tác bảo vệ BMNN cơ quan. Thường xuyên hướng 

dẫn, đôn đốc, kiểm tra các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện nghiêm túc 

Luật bảo vệ BMNN; kịp thời biểu dương những gương điển hình tốt, cũng như 

nghiêm khắc phê bình, xử lý những trường hợp vi phạm. 

- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra và thực hiện nghiêm túc các quy định xét 

tuyển, phân công cán bộ vào các bộ phận thiết yếu cơ mật, đảm bảo về nghiệp 

vụ chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp. Tổ chức Hội nghị tập 

huấn nâng cao trình độ nhận thức, kỹ năng nghiệp vụ bảo vệ BMNN cho đội 



ngũ văn thư, lưu trữ. 

- Rà soát kinh phí, đầu tư mua sắm các trang thiết bị phục vụ công tác 

chuyên môn, nghiệp vụ, bảo mật thông tin, tài liệu mật. 

  Sở Xây dựng trân trọng báo cáo./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Công an tỉnh; 

- Website Sở Xây dựng; 

- Lưu: VT,VP (02b). 
 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 
Vũ Văn Hưng 
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