ỦY BAN NHÂN DÂN
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Số: 1048/CT-UBND
V/v rà soát, bổ sung, sửa đổi danh mục bí mật nhà nước
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Bình, ngày 31 tháng 8 năm 2012

                                                   Kính gửi:   		- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố;
- Giám đốc doanh nghiệp do UBND tỉnh làm chủ sở hữu, doanh nghiệp nhà nước TW đóng trên địa bàn tỉnh;

Ngày l8/6/2012, Bộ Công an gửi Công văn số l868/BCA-A8l đề nghị UBND tỉnh rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, giải mật danh mục bí mật nhà nước (BMNN) thuộc độ Tuyệt mật, Tối mật và Mật.
Để có cơ sở đề xuất Bộ Công an và tạo thuận lợi cho công tác bảo vệ BMNN trong từng ngành, lĩnh vực, địa phương, nhất là trong thời gian qua tình hình kinh tế xã hội có nhiều biến đổi nên một số danh mục BMNN theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an không còn phù hợp thực tế, cần sửa đổi, bổ sung, giải mật; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung sau:
1. Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục BMNN thuộc độ Tuyệt mật, Tối mật và Mật, đối chiếu chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu công tác bảo vệ BMNN của đơn vị để rà soát, đề xuất bổ sung, sửa đổi, giải mật danh mục BMNN thuộc trách nhiệm từng ngành, lĩnh vực, đơn vị, địa phương.
2. Qua rà soát, kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót; nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ BMNN trong tình hình hiện nay.
Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc, báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 05/10/2012. Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng lắc liên hệ Phòng PA83 - Công an tỉnh (Điện thoại: 052.3890.280) để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC, CAT (PA83) (B, 120b)
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