
UY BAN NHAN DAN 
Till XA CIYA LO 

S6: /UBND-VP 
V/v trin khai thi hành môt s6 

quy dnh cüa pháp luât ye báo v 
bI mat nhà nràc 

CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VLIT NAM 
Dc Ip  - Tir do - Hinh phIic 

Cia Lô, ngày tháng 5 näni 2020 

Kinli gui: 
- Các phông, ban, ngành, dcin v thi xà; 
- Van phông Thi ñy và các Ban thuc Thi ñy; 
- Uy ban Mt trn To quôc và các to ehIrc doàn the thj xã; 
- Vin Kiêm sat nhân dan, Tôa an nhân dan thi xã; 
- Các co quan, inring dai hQc, cao dang trên dia bàn; 
- UBND các phithng. 

Thirc hin Cong van s 2718/UBND-NC ngày 05/5/2020 cüa UBND tinh v/v 
trin khai thi hành mt s6 quy dinh cüa pháp 1ut v báo v hi rnt nhà nithc. UBND 
thi xà trin khai m5t S6 ni dung nhu sau: 

1. Các phông, ban, co' quan, ban, ngành, doàn the cap thj; cap üy, UBND 
các phtr&ng; các truô'ng hQc dóng trên dja bàn thj xã. 

- Truy cp C6ng thông tin diên th cüa ChInh phü d tái các van bàn: Luât 
Báo ye hi rnt nhà nuc, Nghj djnh s6 26/2020/ND-CP ngày 28/2/2020 cüa Chinh 
phü quy dinh 1m5t s6 diu eüa Luât Bão ye bI mat nhà nithe (BMNN), Thông tu so 
24/2020/TT-BCA cüa B Cong an ban hành biu rnâu st'r diving trong cong tác báo 
ye BMNN d6i vài ccx quan, t6 chüe, cá nhân CO lien quan ctn viêc thixc hien  cOng 
tác bàn ye BMNN và the quy dnh lien quan d nghiên ci:ru, phô bin, quán triet 
cho can b, cong chirc, viên chüe, ngu1i lao dng tai  ccx quail, dan v!,  dja phucxng 
rnInh nhrn nâng cao nhn thüc, thirc trách nhiem  trong cong tác bão ye BMNN 
theo quy djnh cua pháp luât v BMNN. 

- Trang hi dy dü các loai biu rnâu sir dung trong cOng tác báo ye BMNN 
theo quy dinh cña pháp 1u.t v6 bão ye BMNN d sir thing ké tü ngày 01/7/2020 
dam báo th6ng nht v hInh thüc, kiQh thithc duçxc quy djnh cu th tai Diu 12, 
Thông tu 24/2020/TT-BCA, cij th: 

+ D6i v&i 13 '°a  con dâu bàn ye BMNN, g6m: Du chi mire d "TUYET 
MAT", "TOT MAT", "MAT"; du k' hiêu d mat "A", "B", "C"; du "GIAI 
MAT",; du diu chinh d mat  "TANG LEN TUYET MAT, T1... ", "TANG LEN 
TOI MAT TTX "; "GIAM XUONG TO! MAT, TIJ ", "GIAM XUONG MAT, 
TU...", dâu "TAT LIEU THU HOT" và "CHI NGU'OI CO TEN MCI DUQC BOC 
PHONG B1" cia duçic các ccx quan, dan vL da phucxng trang bi theo quy djnh cüa 
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Thông tu so 33/2015/TT-BCA ngày 20/7/2015 cüa Bô Cong an thI tiêp ti1c sü 
dijng; dng thii b sung 05 loai d.0 sü ditng  trong cong tác bâo v BMNN theo 
mu quy dnh cüa Thông tu 24/2020,TT-BCA, cu th nhu sau: 

Du "THOI HAN BAO yE BMNN" (Mâu s 04); du "GIA HN THCI 

HAN BAO VE BMNN" (Mu s6 04); du "BAN sO..." (Mu s 08); du "BAN 

SAO Bf MT NHA NIJOC" (Mu s 09); du "BAN SAO sO ..." (Mu s 11) 
+ Trang bi các loai s d phi.ic viii Cong tác bào v BMNN theo quy djnh cüa 

Thông tu s 24/2020/TT-BCA, gm: "sO DANG K BI MAT  NHA NU'OC DI" 
(Mu s 14), "SO DANG KY BI MAT  NHA NIJOC DEN" (Mâu s6 15), "sO 
CHUYEN GIAO Bf MAT  NHA NIJOC" (Mâu s 16) thay th cho các loai s 
gm: "sO DANG K VAN BÀN MAT  DI", "so DANG KY VAN BÀN MT 
DEN", sO CHUYEN GIAO VAN BkN MAT"; dng thai bô sung them "SO 
QUAN LY SAO, CHLJP BMNN" (Mu s, 12). 

- Các ca quan, dan vi b in can bô kiêm nhiêm lam cong tác báo v bI mat 
nhà nuóc tai Van phông hoãc b phàn tng hcip hành chInh, hành chInh tc chüc và 
bâo darn ch do chInh sách theo quy dnh cüa pháp luât v bào v BMNN. 

- Thm.rc hiên rà soát các loai van bàn có lien quan dn cong tác BVBMNN d 
xây dung, süa di, b sung cho phñ hcrp vi quy dinh mi v báo v BMNN. 

2. Triên khai thirc hin mt s quy djnh cüa pháp 1ut ye bão v BMNN 
2.1. Xác din/i d5 miIt  cizo BMNN 
+ Khi tao ra tài 1iu thuc danh mvc  BMNN, ngui soan thão phái d xuAt 

ngithi dirng du Ca quan, dan vj xác dITh BMNN, d mt BMNN, nai nh.n, s 
lircmg bàn phát hãnh, dt.rçyc phép hoäc không disçic phép sao, chup tài 1iu, vt chua 

BMNN tai Phiu d xut d rnt cüa V.ãn bàn (theo rnu Phit 1iic I kern theo Quyt 

dinh s 60/2017/QD-UBND ngày 09/10/2017 càa UBND tinh Ngh An) và cso 
trách nhim bào v ni dung BMNN trong qua trinh soan tháo, tao  ra. Tài 1iu 
BMNN phãi th hin: S h.rçmg bàn phát hành, ten ngithi soan thão, duqc phép 
hoãc khOng dime phép sao chiip rnuc "Nai nhn" cüa tài lieu. 

2.2. Vic sao chip tài 1iu mang BMNN: 
Thm quyn cho phép sao chup tài 1iu mang BMNN di vó!i UBND cp 

huyn và tutrng ducmg gôm: 
- Di vci BMNN do Tii rnt: BI thu, Chü tch UBND, Chü tich HDND, 

Hiu tnr&ng các tnthng dai h9c, cao ding trén dia bàn, Viên tru&ng VKSND, 
Chánh an TAND th xã. 

- Di vri BMNN d Mat: Nhfing nguii Co thrn quyn cho phép sao chup 
BMNN d Ti rnt; Tnr&ng các ban -cüa HDND thi xã, Tnthng các phOng cüa 
UBND thi xã và ti.rang throng. 
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Lui fi: Can ci Diu 11, Lut Báo v BMNN quy cl/nh v ihd,n quyn cho 

phép sao, chyp BMNN và Htthng ddn 36-HD/VPTW ngày 03/4/2018 cza Van 

phông Trung itcing fJáng ye' hithng dci ihe thi'rc và k9 thudt trinh bay van ban cza 

Dáng. Van p/lông T/i/ üy và các Ban czth Th/ z'ey khi t/'n!c hin sao, chyp BMNN d5 
"T6i mI" theo chi dgo cüa &ng chI Bit/nt till m&i ghi 'T/L BAN THUONG VU" 

theo th thzc / ihuái trinh bay van ban cüa Dáng; di vái BMNN dç5 Mt thI 

không ghi "T/L BAN THUEJNG V(J"  igi myc "thdnl quyn sao" (tnt tnzthng hop 

van ban cza Th/ zy,) ma ihu'c hin tiidm quyn cho phép sao chyp BMNN theo quy 

dinh cüa Luái. 

2.3 T clzáv h3i ng/zj, 1z5i thão cu5c Izp có n5i dung BMNN 
Hi nghj, hci thão, cuc hop  cóni dung BMNN phái si'r thing micro có day 

và ducic t chtrc trong phông hcip kIn tai tri,,i si lam vic cüa các ccc quan, don vj, 
dia phixorng. Di vâi các tnthng hcip t chüc ngoài tri,1 s& lam vic, ngithi drng 

dàu các ccc quan don vj, dja phirong có trách nhim d nghj Cong an kirn tra an 
ninh các phuong tin, thit bj din n:r sü diing trong cuôc hop  và có phirong an dam 
bào an toàn irong và ngoài khu virc din ra hi nghi. Di vci các hi nghi, hi tháo, 
cuc hp có n,i dung BMNN d Tuyt mat, Ti met,  ngt.rYi tham dir không dixcic 
mang thit bj có tInh thu phát, ghi am, ghi hInh vào hi tnring; dôi vi các hi 
nghj, hi tháo, cuc hp có ni dung BMNN thuôc d Mat vic sü dung phuang 
tin, thit bj thirc hiên theo yêu cu cüa ngtrci chñ trI. Tnr&ng hctp cn thit ccc quan 

chü trI quyt dnh sü diing phuung tin, thit bj d ghi am, ghi hjnh, ngãn chãn hoat 
dông xâm nhp, thu thp thông tin tü ben ngoài; Vic t chrc cá Hi nghi, hi tháo 

do Ban Chi huy quân sir chü trI, thrc hjn theo quy dnh cüa B Quc phông. 
2.4. P/ian cong ngu'iri lam cOng tác báo v bI mIt n/ia nwóc. 
Ngi.räi lam cong tác báo v bI mt nhà njthc tai  các ccc quan dan vi, dia 

phucmg phãi bào dam yêu cu theo quy dinh tai Diu 7, Nghi djnh 26 và dtrcc 
hi.rmg ch d, chInh sách theo quy djnh cüa pháp lu@t. 

3. Giao COng an thj xa (ccc quan thu&ng tWc  BCE) BVBMNN thi xã) 
- Tip tic lam tt chüc näng là Ccc quan thi.r&ng trrc BCE) BVBMNN thi xä; 

chü tn tham muu UBND thi xã ban hãnh các van bàn có lien quan dn cong tác 

BVBMNN d chi duo, hu&ng dan các ccc quan, don vj, UBND các phucng trên dja 

bàn thi xã frin khai có hiu qua cOng tác BVBMNN trong tInh hInh mâi. 
- Chü tn, phi hcip tham mmi UBND thi xã kin toàn Ban Chi dao  bão v 

BMNN th xã và quy ch hoat dng cüa BCE); tham mu'u sira dôi quy dinE v bào 
ye BMNN trên da bàn thi xa sau khi có quy ch m&i cüa UBND tinh. 

- T chüc kim tra, hu&ng dn cho các ccc quan, don vi, UBND các phucng 

d trin khai thrc hin t& các quy dinh  lien quan dn cong tác BVBMNN nhx viêc 
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trang bi cac loai tâi lieu, con du theo quy djnh,...; tharn rnuu UBND thi xã t chüc 
tp hun nghiêp vi cho can b, cong chirc các co quan, don v, UBND các phu&ng 
v cong tao BVBMNN. 

- Chü trI, phi hcrp vâi cáo ca quan, dcm v, dja phuang irMn khai các biên 
pháp nghim vi, tin hành diu tra, xác rninh các vu vic h3 1pt tài lieu,  vt mang 
BMNN trên dja bàn. 

- Bô tn can b chuyên trách, can b kim nhim lam cong tác BVBMNN 
theo quy djnh. 

4. Van phông HDND-UBND thj xã: 
- Ph6i hcrp COng an th xâ tham muu UBND thj xã ban hành các van ban chi 

dao, humg din cáo ca quan, dan vi trên dia bàn tinh trin khai thixc hin có hieu 
qua các quy djnh cüa pháp luât v bâo v BMNN. 

- Phi hcp Cong an thi xã d tham mru kiên toàn BCE) v bão v BMNN, 
sàa dôi quy djnh v báo v BMNN, quy ch hoat dng cüa BCE),... 

- B6 trI can b kiêm nhiêrn lam cong tác báo v BMNN tai Van phông. 
D nghi Thu tnr&ng cáo co quan, don vj, dia phircing trén dia bàn th1 xã Cüa 

Lô thixc hien  nghiôrn tüc. Qua trinh thuc hin nu có khô khàn, viróng mc kip thi 
báo cáo v UBND thj xâ qua (Di An ninlh- Cong an thi xa) d &rcic huóng dn./. 

No'i n/i n: 
- Nhix trên; 
- TT Thi üy,TT HDND thi xâ; 
- ChU tich, các PCT UBND Thi xâ; 
- Van phOng Thj üy; 
- Van phOng HDND-UBND thj xa; 
- Cong an thj xã; 
- Các ca quan, dan vL tnrong hoc; 
- Liru: 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU T!CH 

 

 

Vö Van Hung 
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