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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật 

về bảo vệ bí mật Nhà nƣớc trên địa bàn huyện Bắc Sơn năm 2019  

 

  

 Thực hiện Nội quy bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN) trên địa bàn huyện 

Bắc Sơn, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành 

các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN tại các cơ quan, ban, ngành, đoàn 

thể (gọi tắt là các cơ quan, đơn vị), Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn (gọi tắt là 

UBND cấp xã) như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 - Đánh giá đúng thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật về 

bảo vệ BMNN tại các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã ; kịp thời phát hiện, khắc 

phục, chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém, nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo 

vệ BMNN trên địa bàn. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị, UBND cấp xã và cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên về nhiệm 

vụ bảo vệ BMNN trong tình hình mới; chủ động phòng ngừa, hoạt động thu thập 

BMNN của các thế lực thù địch nhằm bảo đảm việc thi hành nghiêm túc các quy 

định của pháp luật về bảo vệ BMNN. 

 - Quá trình kiểm tra phải khách quan, toàn diện, không gây ảnh hưởng đến 

hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị. 

 II. NỘI DUNG, ĐỐI TƢỢNG VÀ THỜI GIAN KIỂM TRA 

 1. Nội dung kiểm tra 

- Công tác quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về 

bảo vệ BMNN; 

 - Kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN; 

 - Nhận xét, đánh giá và kiến nghị, đề xuất. 

 (Có Đề cương hướng dẫn chi tiết kèm theo) 

 2. Thời kỳ kiểm tra: Từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 20/7/2019. 

 3. Thành phần Đoàn Kiểm tra 

 - Lãnh đạo Công an huyện - Trưởng đoàn; 

 - Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện - Phó trưởng đoàn; 

 - Chỉ huy đội An ninh, Công an huyện - Thành viên;  

- 02 Cán bộ phụ trách chuyên đề Đội An ninh, Công an huyện - Thành viên; 



 2 

- 01 Cán bộ Đội Tổng hợp, Công an huyện - Thành viên; 

 - 01 Văn thư Văn phòng HĐND và UBND huyện - Thành viên; 

 - Mời 01 Cán bộ Phòng PA03, Công an tỉnh Lạng Sơn tham gia cùng Đoàn 

kiểm tra của huyện. 

 4. Đối tƣợng và thời gian kiểm tra 

 a) Đối tượng kiểm tra  

 - Các phòng: Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện; 

Phòng Văn hóa - Thông tin; Phòng Kinh tế - Hạ tầng; Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; 

 - Các đơn vị: Viện Kiểm sát nhân dân huyện; Toà án nhân dân huyện. 

 - UBND các xã, thị trấn: Thị trấn Bắc Sơn, Long Đống, Bắc Sơn, Hưng 

Vũ, Tân Hương; Tân Lập. 

 b) Thời gian kiểm tra: Dự kiến trong tháng 9/2019. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Căn cứ kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thuộc 

đối tượng được kiểm tra xây dựng báo cáo và chuẩn bị đầy đủ tài liệu phục vụ 

Đoàn Kiểm tra của huyện; đối với các cơ quan, đơn vị không được kiểm tra, chủ 

động xây dựng kế hoạch tự kiểm tra và báo cáo kết quả (theo đề cương hướng 

dẫn kèm theo Kế hoạch này) về cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện công 

tác bảo vệ BMNN huyện (Đội An ninh, Công an huyện Bắc Sơn) trƣớc ngày 

20/8/2019 để tổng hợp, báo cáo theo quy định. 

 2. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. 

Quá trình thực hiện có gì vướng mắc phản ánh về cơ quan Thường trực Ban Chỉ 

đạo thực hiện công tác bảo vệ BMNN huyện (Đ/c Lương Đình Hải – Phó Đội 

trưởng Đội An ninh, Công an huyện; Số điện thoại: 0904.737.666) để được 

hướng dẫn./. 

 

Nơi nhận: 
- Phòng PA03 - CAT; 

- TT Huyện ủy;  

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng Huyện ủy; 

- Các thành viên BCĐ BMNN; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn;                    

- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện;                    

- Lưu: VT, CAH. 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

Tô Bắc Thái 
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