
UY BAN NHAN DAN 
Tn! XA CU'A LO 

CQNG HOA XA 1101 CHU NGHiA V1IT NAM 
Dc hp - Tiy do - Hnh phüc 

Ci'ra Là, ngày tháng 12 nàrn 2022 
S: /UBND-VP 

V/v trin khai huóng dn thuc 

hiên mt so quy dn1i cia Luât 

Bào ye BMNN 

KInh gui: 

- Các phông, ban, ngânh, doàn the thi xä; 

- UBND các phuing 

Thu'c hin Cong van s 9863/UBND-NC ngày 13/12/2022 cüa UBNI) iinh 

Ngh An v vic trin khai huó'ng dn thirc hiên môt s quy djnh cüa Lut Bão ve 

BMNN theo huthig din tai COng van s 4114/BCA-ANCTNB ngày 25/11/2022 

cüa B COng an. UBNI) thj xà yêu cu thuc hin t6t môt s nôi dung sau: 

1 (Tác phOng, ban, ngành, doàn th thi xã; UBND các phng triên khai thu'c 

hiën nghiCin ttjc hu'mg dan cüa B COng an tai  COng van sO 4114/BCA-ANCTNB 

ngày 25/11/2022 v vic hu'ó'ng dn thirc hin môt s quy dnh cüa Lut Bão v bi 

rnt nhà nithc (Co bàn chtp Cong van s 4114/BCA-ANCTNB ngày 2511:2022 

kern iheo). 

2. COng an th xä chñ trI, tharn rnuu UBND thj xa chi dao  dOn dc, hung 

dn các Co quan, don vj, UBND các phurng trin khai thijc hin theo quy dinh./. 

Ncri n/iuIn: 
- Nhu trên 

- TT Thi uv. HDND thi xà: 

- Chu tich. cãc PCT UBND thi x; 

- UBMTTQ vâ các doãn the: 
- Cong an th xa; 

- Van phOng Th üy 

- Van phóng HDND-UBND thj xii; 
- Li.xu: VT 
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KT. CHU TCH 

PHO CHU TCH 

Hoang Van Phuc 
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UY BAN NHAN DAN 
T.INH  4GHP AN 

S6:&3 /UBND-NC 

V/v triên khai I rOni dan 
thirc hin mt so quy djnh cia 

I Uat Bao ye bt nit nba nuc 

CQNC HOA XA 1101 CHU NC lilA VIET NAM 
Uc 111p - Ty do - Hnh phiic 

NghçAii, )?ga)/ ;i3 (lu-tug 12 noun 2022 

Kmnh g&i: - Các sô, ban. ngành dip tinh; 

- IJBND các huyn, thành ph. thi x. 

Uy ban nhân dn tinh iThan duccc Cong van so 411 4/BCA-ANCTNB nt 

25/11/2022 cCia B COng an v vie hung dan thirc hin mt sO quy dinh ciaa 

Lut Báo v bi mt nhà nt.rac (gui ban ch1'p Cong van nez Irên kern i/ieo). 

Uy ban nhãn dan tinh có ' kin nirn sau: 

1. Các sO, ban, ngành cup tinh; UBND các huyn, thành phO. thi x triên 

khai tkrc  hin nghiêm tüc hir&ng d&n cia B COng an t1i COn van sO 
41 14/BCA-ANCTNB ngây 25/11/2022 v vic lurOiig dn thyc hin môt sO quv 

dinh cOa Lult Báo ye hi mat nhà rmâc. 

2. Cong an tinh chü tn tham rnru UBND tinh chi dio dOn dc, hthng d.n 
cac ca quan, dan vj, dia phuang triên khai thuc hin theo quy djnh./.. 

TM. UY BAN N}IAN DAN 
KT. CHU T!CH 

:TJ?flO Cliii TICH 

Lê Hng Vinh 

Noi iii: in: 
- Cue ANCTNB - BCA; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinli; 
- Chánh VP. các PVP UIBN[) tinh; 
- Cac phOng, ban, &7nvj VP LJBND tinh: 
- Lru: VTUB. NC (Vinh). 
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 g1ri: 

BQ CONG  AN CQNG BOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM 
Dc lip  - Ti do - Hnh phiic  

SL: 4114tBCA-ANCTNB I-là N5L ngcy 25 thcng II nàrn 2022 

V/v huàng dn thgrc hin rnt so 
euv djnh cCia Luât Bâo vç BMNN 

- Các B, ccc quan ngang B, ca quan thuc ChInh phO; 
- Van phèng Trung uang và các Ban cüa Dãng; 
- Vin Kiêrn sat nhân dan tOi cao, Tôa an nhân dan t6i cao, 
Kiêm toán Nhà nu&c; 
- Uy ban Trung uang Mt trn T qu6c Vit Narn và cic t 
cht'rc chinh trj - xã hii; 
- Tinh üy, Thành fiy, Hi dng nhân dan, Uy ban nhân dan 
cáctinh, thành ph6 trrc thuc trung uang. 

Sau hon hal näm trién khai thc hin Lut Bão v bI mt nhà rnróc va các 
van ban humg dn thi hành, cong tác bâo vc bI mt nhà rnl&c dâ di vâo né np 
vâ dt duac nhtthg k& qua nhât dnh. Tuy nhiên, rnt sO quy djnh cf.ia Lut con 
cO cách hiu khác nhau, áp ding chua th'Sng nhât, B COng an huàng dn ci thc 
nhu sau: 

1. Xác djnh bi mt nhà nuó'c vi d rnt cüa bI mt nhà rnr&c 

1.1. V thcirn quyn: khoán 2 Diu 10 Lust Bâo v bi mt nhà nuàc quy 
djnh ngtr&i dng du cct quan, t chrc có trách nhim xác djnh bi mt nhà nu&c 
và d rnt cCia bi m.t nhà rn.râc. Tuy nhiên, trong h th6ng chfnh trj, d.p phó cüa 
nguôi dtrng du Co quan, t chi'rc là cp giiip vitc tnrc tip cho cap tru&ng, thrçrc 
cp trithng phân cong phi trách các ph.n vic cUa ccr quan, t chtrc, don vj 
thue thm quyn cCia cp tru&ng (th hin trong quy ché lam vic hay van ban 
phân cOng cong tác hang nám cija cc quari, to chirc, don vj hoc quy ch, nQi 
quy bào v bi mat nhà nirâc); dng thOi cp trlr&ng vn phài chju trách nhiem 
di vol phn vic d phân cOng cho cp phó. Do do, 4 phó &rcc üy quyn cüa 
ngu&i dirng du Ca quan, t chrc cüng co trách nhim xác djnh bI mt nba nirO 
và d mt eCia bi m.t nba nuOc dôi vOi thông tin thuc 1nh vic ducic phân cOng 
phl trách. 

1.2. Trwông hctp Icj3 thita lçnh, tha zy quyê'n, thay mçt: các tnrOng hcrp k) 
thira lnh, thra y  quyn hoc k thay mt phái có van bàn dà xut ngtthi dimng 
dâu ca quan, tO chirc quyêt djnh bi mt nhà rnthc và d mat cüa bi mat nhà nuOc. 
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1 3 Ap dung danh muc hi rnt nith nithc: thea quy djnh tai khoàn 1 Diu 

10 Luãt Baa ye bi mat nha ntrOc, viec xac dinh hi mt nha flLrOC va d9 mat cua hi 

rnt nhà rnrâc phái cn cr vao danh mvc  b mt nha mxac. I hea do, Ithi duGc 

giao soan thão tài 1iu, các ca quan, t chic phãi can ctr vào 35 danh mc bI rn.t 

nhà nirôc thue eec ngãnh, lTnh vrc dã &rçTc Thu tijàng ChIrih phü ban hành dC 

xác dinh bI mat nhâ nuàc và do mt ctia bi mt nba nuOc. 

1.4. Dv t/iáo vcn bcln ch&a n! dung hi rnt nhà n!thc: khi chua thrac 

ngithi có thm quyEn quyêt dirih d mt và k ban hành thl không dông du chi 

d rnt trCn dir thCo van ban. Thea dá, khi ri di,r thâo phi c van bàn yu cu 
nai nhn Co trách nhim báo v ni dung dr thão, bão darn không dê x'1y ra 16, 

mitt bI mat nhã rnthc. 

1.5. DÔi vdri ni dung t'Dtrp'c phép hoc không dwçtc phép sao, C/UIJJ íâí 

l!u, vt chia hi ,nt nhâ rnt&c quy djn/; ti khoán 2 Diëu JO Luçt .Báo ye bI 

m2f nhâ nu-crc; 

- Thâm quyri: can ci'r Diu 2 gh dnh so 26/2020/ND-CP ngiiv 

28/02i'2020 cua ChInh phO quy dnh chi ti3t rnt so diêu ccia Luat Baa ye b mt 

rthà ni.z&c (Nghj djrth s 26) ccr quan, t chrc ban hàrih, phCt hành tãi lieu hoàc 
tao ra vat chra hi mat nhà nithc quy& dnh vic di.rc phép hoac khOrig duac 
phép sao, chiip tài 1iu, vat chira bI mat nhã nuâc. 

- HInh thrc th hin: can cr khoàn 1 Diu 2 Nghj dnh so 26 ri dung 
"cluuc p/7ep hoc khóng thtç'c phép sao, chup iâi 1iu, vt cliáa hi mct nIi 
rnruc" phãi ctrrc the hin myc "ncii nhn" cüa tài Iiu. 

Vic Cp dung quy djnh "khdng dzcçxc phép sco, c/iip ti 1iu, vçt c/ua hi 
rnçt nha nzthc" nhm hn ch vic sao, chip tüy tin dn dn 1, mt bi mat nba 
nuâc. Theo do, ni dung "khóng dwçic phép sao, chyp tài lieu, vt c/n-a hi nzçt 
nba ntthc" du9c áp dmg trong trtr&ig hqp bI mat nhà nuOc cO d mat caa (nhu 
Tuyt mat) d hn eh tôi da ngui tip c.n và khOng sao, chip van cô the trin 
khai ni dung bI mat nhà nuc. 

- Vic áp diing quy dinE 'Du-çic phép sao, chp tài Iiu, vi C/ilQ hi mdl 
nhth nzr&c i'.' thrgc áp d,ing trong tru&ng hcrp hI mat nhà nuOc có ph?m vi phô 
bin rng. 

1.6. V dóng ddu "BAN sO" trén tài lieu hI mt nba n?thc: Mt cã van bàn 
bI mat  nhà n'rôc d duc nguài CO thm quyEn k (ice Ca ban hra ti vcn tiur và 
ben liru ri don vf son tháo, du phãi dOng du "BAN sO" theo th tçr tir 01 d 
bàn cuôi cüng dê quân 1 s luçng tài lieu mat dä k, ban hành. 

1.7. Xzc 1j, khc phyc trzthng hp Cu quan, t chic xCc dfnh sai hi rndt rihC 
rnthc và d5 ,nU cza hi môt nhà nu-&c: thc hin xir phat vi phim hành chInh 
theo quy djrLh ti Nghj dnh s 14412021/ND-C? ngày 31/12/2021 cOa Chinh 
phü quy djnh xfr pht vi pham hành chinh trong flnh virc an ninh, trt tir, an toàn 
xa hi; phOng chông t ntn xã hi; phàng cháy, cha cháy; cru nin, cru ho; 



phàng, chOng hao hxc gia dinh. Dng thôi, yéu cãu ca quan, to chc xác dnh sai 
bI rnt nhâ ntr&c vá d mat cCza bI mat nhO nOc CO van bàn dInh chinh hoàc thu 
hOi bI mt nba rnr6c dã phát hành. 

2. Ban hành danh inuc bi milt nba nuóc 

Theo quy <Ijnh tui khoán 1 Diéu 9 Luit Bàn v bI mt nhà nurc, T1ii 
ti.r6ng ChInh phi là chi t}i duy nht có thini quyên ban hânh danh mic bI mat 
nhâ nuc; các ca quan. tO chirc (gcm c:i tO chi.rc clang) clii trin khai áp dumz 
trrc tip 35 danh mi1c hI mt nhã nu&c d dtrcc Thu ttr&ng Chmnh phu cia ban 
kiânh và không dt.rçic tir ban hành danh myc bI m.t nhà nrOc. 

3. Sao, ihip tài 1iu, vt chfra bI nt nhñ nlróc 

- Viêc sao tài lieu H ntht ,iliâ nzróc, Luât Bâo v bi mat nba ni.róc vii các 
van bàn hithng dan thi hinh khOng quy nh phii có phiêu trinh hoäc ty trInh dO 
xuAt viic sao liii lieu bI mat nhii niic. Co quan. tO cFirc khi thyc hin san tài lieu 
H mat nhà nuc phâi dOng du "BAN SAO BI MAT  NRA N1JOC" trirc, ghi 
dy di thông tin v hinh thrc san, ngiiy, tháng, nãm sao, nai nhn, sau dO trInh 
lanh dio CO thim quyên duyt k' bàn san. 

- Trzthng hcrp saon/iiu bcn cO the thrc hin nhân bàn t'r van bàn bI niât 
rihii nuOc cia co ch& k' cüa ngu&i cO thm quyOn cia Ca quan, t chc ban hành 
tài iiu gri dn, dóng diu "BAN SAO SO", 'BAN SAO BI MAT  NT-IA NUOC" 
quy dnh ti Thông ttr so 24/2020111-BCA ngiiy 1013/2020 cCia 13(5 tru&ng Bô 
COng an ban hành biu mu sci diing trong cOng tác bàn v bi mt nba ntrOc 
(Thông ti.r S6 24), ghi hinh thic sao, thai gian sao, s6 1uyng, noi nhn bàn sao và 
trinh lãnh dao  có thm quyn k sao. Sau do photocopy dü so hrng cia dLrac 

lãnh dan duyct k' sao; dóng dâu tràn dO cüa co quan, t6 chüc trên các bàn sao 
(trLrrng hcrp nay, dAu bàn sao s6, du bàn sao bI mt nhà nuóc là du den dtrqc 
photo, nhisng dtu ti-On cO qu6c huy phài là du dO; khOng phài dOng them du 
chi d(5 mit dO trën các bàn sac). D6i v&i co. quan, t6 chic, don vj không co con 
du i-lông thI ngithi có thm quyn k trirc tiêp ti dãu "BAN SAO BI MAT 
NRA NUOC". 

- Dii vái dzr tháo van ban chz-a nç5i dung hI inçit nhà rnthc c/nra có c/n k) 
cta ngu-&i có thcim quyn cci quail, 16 c/uc: khOng phài thrc hin quy trinh 
sao then quy dnh tai Diu 3 Nghj djnh s6 26. 

- K sao thi 1iu bI ,nát n/ia mtóc t/ieo hInh thz-c thfra lçnh, i/iz'ra z'y quyn: 
vic sao tài 1iu, vt chira bI mt nhà nuie phãi thrc hin theo quy djnh tai Diu 
Ii Lust Bâo v bi mt nhà nrn1c, Diu 3 Nghj djnh s 26 Va khoàn 9, 10, 11, 12, 
13, 19 Diu 2 Thông tu s' 24. Thco dO, thm quyn cho phép san, chi1ip tài lieu, 
vt chi'ra bi mit nhâ nithc thrçic quy djnh tn,rc tip tai các van bàn trCn, khOng 
duçc phép üy quyn tip nén vic k sao tài lieu bi mt nhà ntràc then hinh thi'rc 
thüa lnh, thra iiy quyn là không dung quy djnh cüa pháp 1u.t v bâo v bi rnt 
ithà nirOc. 
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4. Gii rnt bi mt rh? nir&c 

4.1. 1)61 v6i tci liu khóng cé nç51 dung b! m4t nhà nthc thtcic co qun, 

chi-c xthc din/i dóng diu cç3 mat: yêu cu Ca quan, to chrc xác drih sai bI mat 

nhâ rnthc và d mat co vn bàn dInh chInh hoc thu hot bi mtt nha nrcc da phat 

hnh, khOng thirc hin quy trinh giài m.t theo quy dlnh tii Diêu 22 cüa Luàt. 

4.2. Bi mt nhà ni.rcc dugc giài m toàn b hoc mt phân trorig trucmg 

hccp cn giâi rnt d dáp rng yêu cu thc tin bãov lcii Ich quOc gia, dart tôc, 

phát triéri kinh t x. hi, h'i nhàp, hap t.c quOc tê. Quy trnh, thi tyc gi mat. 

toan bç hoc mt phân thirc hin theo quy dnh ti khoàn 4 Diêu 22 cu Luãt 
Bão v bI mt nhà ntrôc; trong do; 

- Tru&ng hc.rp giái mçU toàn bç5 hi mçt nhà nic&c: sau khi giài rrit çi 

dtrçic dOng dtu giài mt ho&c van bàn xác dlnh  viéc giài rnt và chmn nhät 15 
rigAy kê tir ngày có quyt djnh giãi mOt, Ca quan, to cht'rc quyOt djnh giâi môt cO 
trcich nhim thông báo bng van ban cho cc quan, tâ chic, Ca nhân cO 1in uuui 
biêt dê thkrc hin dong dàu giãi mt hoc cO vn bàn xác dnh vic giãi mat 
vi tài 1iu do mnInh quàn 1'. 

-  Truàng hQp giái mct mç5t phan: ni dung giãi mt mt phân pliâi dia 
vào quyt djnh giái mt cUa ca quan, to chirc Va cham nhât 15 ngày k tir ngày 

Cd quyt dinh giái met, cc quan, tO chirc quyêt djnh giãi mt có trách nhim 
thông báo bng van bàn cho cc quan, to chrc, cá nhãn CO 1in quart bi& d thuc 
hn dOng d.0 giãi mt hoc CO van bàn xác dlnh vic giãi mt dOi vi tM 1iu do 
mInh quãn 1'. 

5. Ban hành quy ch, ni quy bão 'v bI mt nh? nu0'c 

- HInh thi'cc ba,; han/i quy ch b6o v hi m4t nhà ntthc: Lut Bàn v U 
mat nhà rnràc và van bàn huàng dan thi hàrth không quy dnh hinh thrc ban 
hânh quy ch baa v bi mat  nhâ nix&c nên quy chê có the ban hành thea 1iii1i 
thi.c van bàn quy phm pháp luat hoc van bàn hành chInh. Vic ban hành theo 
hInh thic van bàn quy phtm pháp 1u.t phãi bão dam quy djnh ciia Luât Ban 
hônh van bàn quy phni pháp luat, Nghj djnh sO 34/2016/Nf).-CP rcy 
14/5/2016 ctia ChInh phü quy djnh chi tiét mçt sO diêu và bin pháp thi hônh 
Luat Ban hành van bàn quy pham pháp luat (Ngh dlnh s 34), Nghj drth se 
154/2020/ND-CP ngãy 3 1/12/2020 ca ChIrih phü sra dOi, b sung mnt so diu 
cña Ngh djnh s6 34 và Luat T chirc chinh quyn dja phtrang. 

- Ban han/i nç3i quy baa v hi mt nhà nzthc doi v&r cct quan, on vi có to 
chz'rc co sà dáng: t chrc cci s& dàng & cc quan, dan v( kliong phãi ban hãnh nOi 
quy riéng ma áp di,ing theo ni quy bão v bi mat nba nuâc ci.'ia cc quan, dan vi do. 

6. Phãn cOng can b kiêm nhin thrc hin nhim vti bão v bI mat 
nhà nuàc tai cp xä 

Luat Bão v bi mt nhà nthc và van ban hithng dn thi hành không quv 
djnh Dàng Ciy. HDND, UBND cp x phài b tn can b kiêm nhim t1irc hiôn 
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nhim v bão v bi mt nhâ nuãc nên vic b tn hay không do ngu&i dCrng du 
cCa co quan, t chirc, dcin vi nay tr quyt nh. 

B Cong an hithng dn d qu cci quan,,th chirc thng nht tnin khai th.rc 
hin dn các c quan, &rn vj trrc thuc.I. 

No-i nhn: 
-Nht.rtr&n; 
- U/c B tnrOng To Urn (dê b/c); 
- Lru: VT, ANCTNB (P9).  

* Thiitrng Llro'ilg Tarn Quang 
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