UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1013/BC-SGDĐT

Quảng Trị, ngày 17 tháng 6 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
Tình hình triển khai Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
của ngành Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị
Thực hiện Kế hoạch số 1308/KH-UBND ngày 19/3/2029 của UBND tỉnh
Quảng Trị về thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh và Công
văn số 215/UBND-NC ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về triển khai
Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) báo
cáo tình hình triển khai Luật Bảo vệ bí mật nhà nước như sau:
1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ
BMNN
Ngày 30 tháng 10 năm 2019, Sở GD&ĐT đã phối hợp với Phòng PA03,
Công an tỉnh Quảng Trị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về công tác bảo vệ bí mật
nhà nước cho hơn 120 đại biểu là lãnh đạo các phòng thuộc Sở, lãnh đạo và
nhân viên văn thư phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo và
nhân viên văn thư các đơn vị trực thuộc Sở, trung tâm GDNN-GDTX1.
Sở GD&ĐT đã rà soát, phân loại BMNN theo thời gian, độ mật đã được
xác định để xác định thời hạn bảo vệ tương ứng với từng cấp độ mật theo quy
định tại khoản 1, điều 19 của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, đồng thời tiến hành
các bước giải mật, gia hạn hoặc tiêu hủy tài liệu theo quy định.
Sở GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục, các cơ quan, đơn vị thuộc ngành
GD&ĐT Quảng Trị tập trung triển khai, phổ biến, quán triệt các quy định của
pháp luật về bảo vệ BMNN.
Để nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền, phổ biến
và giáo dục pháp luật về công tác BMNN, Sở GD&ĐT đã xây dựng chuyên mục
“Bí mật nhà nước” trên cổng thông tin điện tử của Sở GD&ĐT, đồng bộ đến
cổng thông tin điện của các phòng GD&ĐT và 417 cơ sở giáo dục trên địa bàn
tỉnh Quảng Trị, tại chuyên mục: Hệ thống nghiệp vụ/Bí mật nhà nước, địa chỉ
truy cập: http://quangtri.edu.vn/he-thong-nghiep-vu/bi-mat-nha-nuoc.
2. Thực hiện quy định về công tác bảo vệ BMNN
Ngày 07 tháng 10 năm 2019, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị đã ban
hành Quyết định số 1177/QĐ-SGDĐT về việc ban hành quy định bảo vệ bí mật
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Kế hoạch số 1727/KH-SGDĐT ngày 23/10/2019 của Sở GD&ĐT về việc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác
văn phòng, truyền thông và thi đua - khen thưởng năm học 2018 - 2019, triển khai nhiệm vụ công tác văn phòng,
truyền thông và thi đua - khen thưởng năm học 2019 – 2020; Công văn số 1728/SGDĐT-VP ngày 23/10/2019
của Sở GD&ĐT về việc mời chuyên gia tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước; Công văn số 1729/SGDĐTVP ngày 23/10/2019 của Sở GD&ĐT về triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị công tác văn phòng, truyền thông
và thi đua - khen thưởng.
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nhà nước ngành GD&ĐT Quảng Trị thay thế Quyết định số 872/QĐ-SGDĐT
ngày 06/10/2017 của Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị về việc ban hành
ban hành quy định bảo vệ bí mật nhà nước ngành GD&ĐT Quảng Trị. Đồng
thời tổ chức phổ biến, quán triệt đến cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành.
Sở GD&ĐT Quảng Trị thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ
BMNN ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Trị2; sửa đổi, bổ sung hoàn thiện Quy chế
hoạt động của Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ gắn với trách nhiệm cá nhân
của từng thành viên phù hợp với tình hình thực tế; phát huy vai trò chỉ đạo, trách
nhiệm và tổ chức thực hiện trong công tác bảo vệ BMNN; định kỳ tổ chức họp
xem xét, đánh giá hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo để rút kinh nghiệm.
Chỉ đạo các cơ sở giáo dục, các cơ quan, đơn vị thuộc ngành GD&ĐT
Quảng Trị căn cứ vào quy mô, tính chất hoạt động thực tế của đơn vị mình có
quyết định phân công Lãnh đạo và bố trí cán bộ kiêm nhiệm công tác bảo vệ
BMNN, yêu cầu người được giao nhiệm vụ viết bản cam kết bảo vệ BMNN;
tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ BMNN3, lựa chọn cán bộ
đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về phẩm chất, năng lực thực hiện các nhiệm vụ
trọng yếu, cơ mật của cơ quan, đơn vị.
Hàng năm, Sở GD&ĐT đã ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch thực
hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước của ngành GD&ĐT Quảng Trị 4. Chỉ đạo
các phòng GD&ĐT thường xuyên tham mưu cho UBND huyện, Ban Chỉ đạo
BMNN cấp huyện ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc
về thực hiện công tác bảo vệ BMNN và an toàn an ninh mạng; chỉ đạo các cơ sở
giáo dục trực thuộc Sở, trung tâm GDNN-GDTX chủ động ban hành, sửa đổi,
bổ sung Nội quy bảo vệ BMNN phù hợp với thực tiễn tình hình, các văn bản
hướng dẫn của Sở và quy định của pháp luật hiện hành.
Sở và các đơn vị, trường học đã quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy
định về bảo mật trong việc tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi các cấp, thi chọn
đội tuyển dự thi quốc gia và thi hết môn các cấp học, bậc học, ngành học.
Tiếp tục thực hiện đúng quy định về công tác bảo vệ BMNN trong công
tác văn thư, lưu trữ và an toàn, an ninh mạng; tài liệu BMNN được xác định độ
mật đúng theo danh mục BMNN hiện hành; được đóng dấu bằng mực đỏ tươi;
thủ tục tiếp nhận, phát hành đảm bảo chặt chẽ, ghi nhận vào sổ đăng ký, có ký
giao nhận; việc sao chụp văn bản mật được tiến hành đúng thẩm quyền, thể
thức; khắc phục triệt để việc sử dụng máy tính nối mạng Internet để soạn thảo,
lưu giữ tài liệu BMNN.
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Quyết định số 427/QĐ-SGDĐT ngày 16/5/2019 của Giám đốc Sở GD&ĐT về việc Về việc thành lập Ban Chỉ
đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị.
3
Quyết định số 878/QĐ-SGDĐT ngày 6/10/2017 của Giám đốc Sở GD&ĐT về việc thành lập bộ phận bảo mật
thuộc cơ quan Sở GD&ĐT công tác bảo vệ bí mật nhà nước ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh.
4
Kế hoạch số 628/KH-SGDĐT ngày 27/4/2018 của Sở GD&ĐT Thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước của
ngành Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị năm 2018; Kế hoạch 629/KH-SGDĐT ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Sở
GD&ĐT về thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước của ngành GD&ĐT Quảng Trị năm 2019; Kế hoạch số
402/KH-SGDĐT ngày 16/3/2020 của Sở GD&ĐT về thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước của ngành Giáo
dục và Đào tạo Quảng Trị năm 2020.
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Sở chỉ đạo các cơ sở giáo dục, các cơ quan, đơn vị thuộc ngành GD&ĐT
Quảng Trị trang bị đầy đủ các loại dấu bảo mật; hệ thống sổ mật riêng; bố trí nơi
lưu giữ hồ sơ, tài liệu BMNN đảm bảo an toàn; trang bị tủ, két chuyên dụng;
máy vi tính, máy in độc lập (dùng để soạn thảo, lưu trữ tài liệu BMNN); máy
hủy tài liệu; các biển cấm, biển nội quy khu vực cấm và địa điểm cấm khi được
cấp thẩm quyền xác định khu vực cấm, địa điểm cấm do đơn vị quản lý.
Sở chủ động bố trí nguồn kinh phí để phục vụ công tác bảo vệ BMNN
trong phạm vi quản lý của Sở theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
3. Đánh giá chung
3.1. Ưu điểm
Sở GD&ĐT đã hướng dẫn, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác bảo
vệ bí mật nhà nước theo quy định. Công tác tập huấn, quán triệt về nghiệp vụ
công tác bảo vệ bí mật nhà nước ngành GD&ĐT đã được Sở quan tâm. Công tác
bảo mật trong các khâu đề thi, hướng dẫn chấm, bài thi tại các kỳ thi học sinh
giỏi cấp tỉnh, tuyển sinh, đặc biệt thi THPT quốc gia tại tỉnh Quảng Trị đã được
quan tâm thực hiện tốt, không để xảy ra tình trạng lộ lọt đề thi, bài thi.
3.2. Hạn chế
Nhận thức của một bộ phận cán bộ quản lý, chuyên viên, nhân viên được
giao phụ trách các nhiệm vụ liên quan đến công tác bảo mật về công tác bảo vệ
bí mật nhà nước, bí mật nội bộ chưa đầy đủ. Một số đơn vị thực hiện công tác
sao y, lưu trữ tài liệu mật không đúng quy định.
4. Một số nhiệm vụ trong thời gian tới
Tăng cường trang bị cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ
BMNN.
Tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức tuyên truyền, phổ
biến Luật bảo vệ BMNN và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.
Tổ chức thực hiện các văn văn bản hướng dẫn thi hành Luật.
Đảm bảo các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong việc tổ chức các
kỳ thi, đặc biệt Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại tỉnh.
5. Kiến nghị, đề xuất
Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 có hiệu lực thi hành từ ngày
01/7/2020, tuy nhiên các văn bản hướng dẫn thi hành Luật (ban hành danh mục
bí mật nhà nước,...) chậm được ban hành, kính đề nghị UBND tỉnh kiến nghị
các cơ quan được giao nhiệm vụ ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật thực
hiện đúng tiến độ; UBND tỉnh cần sớm tổ chức thực hiện Nghị định số
26/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết
một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.
Để tiết kiệm chi phí thời gian, tài chính, góp phần xây dựng chính quyền
điện tử, đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước, đề nghị Công an tỉnh Quảng
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Trị kiến nghị UBND tỉnh cấp tài khoản sử dụng Phần mềm hồ sơ công của tỉnh
Quảng Trị để tổ chức gửi nhận văn bản điện tử theo quy định tại Quyết định số
28/2018/QĐ-TTg về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ
thống hành chính nhà nước. Theo đó, ngành công an là chủ thể thuộc phạm vi
điều chỉnh của Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg (trừ văn bản mật, quy định tại
Luật bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018).
Trên đây là báo cáo tình hình triển khai Luật Bảo vệ bí mật nhà nước của
ngành GD&ĐT, Sở GD&ĐT báo cáo để Công an tỉnh tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Công an tỉnh Quảng Trị;
- Ban GĐ Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP.
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