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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

Số:  141  /KH-SGTVT-VP 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                          Hà Tĩnh, ngày 14 tháng  01  năm 2020 

 

 

KẾ HOẠCH 

Công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2020 
 

 

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020, Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh 

ban hành Kế hoạch công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2020, với các nội dung 

trọng tâm sau. 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Nâng cao nhận thức cho Cấp ủy, các Chi bộ Đảng, trưởng các phòng, 

đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Giao thông vận tải 

về tầm quan trọng của việc bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN) đối với việc phát 

triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng của tỉnh, của ngành. 

 2. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn tuyệt đối không 

để lộ, lọt BMNN nhằm làm thất bại âm mưu thu thập, lấy cắp, chiếm đoạt 

BMNN dưới mọi hình thức;  

3. Lãnh đạo các phòng, đơn vị trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ 

chuyên môn phải gắn với trách nhiệm bảo vệ các nội dung có liên quan đến 

BMNN, không lợi dụng BMNN vì mục đích cá nhân.  

 II. NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 

 1. Tăng cường việc tuyên truyền, phổ biến, thực hiện nghiêm túc các văn 

bản pháp luật của Trung ương, của tỉnh, Sở GTVT về BMNN đến từng cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.   

2. Thường xuyên rà soát, bổ sung, sửa đổi danh mục BMNN độ Mật trong 

vực giao thông vận tải theo Quyết định số 1485/2005/QĐ-BCA trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh xem xét trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an quyết 

định theo thẩm quyền. 

3. Nâng cao ý thức bảo mật cho công chức, viên chức trong việc sử dụng 

các thiết bị máy tính cơ quan, máy fax, máy photocopy, máy tính cá nhân, điện 

thoại di động, USB…để trao đổi, thực hiện công việc. Tuân thủ các quy định về 

sử dụng thư điện tử, phần mền hệ thống TD.O (hạn chế trao đổi các văn bản, tài 

liệu quản lý nhà nước qua gmail, facebook, zalo…), cần xác định rõ độ mật của 

các loại văn bản có chứa nội dung BMNN.  
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4. Trang bị cơ sở vật chất như máy tính, máy in, máy scand phục vụ công 

tác quản lý, soạn thảo, sao lưu văn bản, tài liệu chứa nội dung BMNN, đảm bảo 

an ninh thông tin, an ninh mạng. Thường xuyên kiểm tra độ an toàn, bảo đảm an 

ninh của các phương tiện, thiết bị nhằm tăng cường hiệu quả công tác bảo vệ bí 

mật nhà nước trong tình hình mới. 

5. Nâng cao chất lượng cán bộ công nghệ thông tin, bảo đảm đủ trình độ, 

năng lực để đảm nhiệm công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên lĩnh vực bảo đảm 

an ninh, an toàn thông tin, có khả năng phát hiện, khắc phục các sự cố kỹ thuật; 

ngăn chặn các hành vi, hoạt động tấn công, xâm nhập trái phép nhằm chiếm 

đoạt, đánh cắp dữ liệu chứa đựng BMNN. 

6. Cán bộ, công chức, viên chức chỉ được phép sử dụng thiết bị có lưu trữ 

thông tin, tài liệu thuộc danh mục BMNN khi đi công tác hoặc đưa ra ngoài trụ 

sở cơ quan khi được Lãnh đạo Sở cho phép và có đủ biện pháp để bảo mật. 

7. Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1956/QĐ-SGTVT-VP ngày 

17/7/2017 của Sở GTVT ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho 

báo chí. 

8. Kiểm soát các thông tin, bài viết đăng tải trên Cổng thông tin điện tử 

của Sở, nghiêm cấm đăng tải các nội dung có liên quan đến BMNN, thực hiện 

nghiêm túc Quyết định số 1072/QĐ-SGTVT-VP ngày 30/5/2011 của Sở GTVT 

quy định quản lý, cung cấp thông tin trên trang Thông tin điện tử của Sở GTVT. 

9. Kiểm tra công vụ, kiểm tra CCHC theo kế hoạch đề ra. Kiên quyết xử 

lý nghiêm các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có hành vi tự ý 

cung cấp, để lọt các thông tin, tài liệu có liên quan đến BMNN. 

10. Ban hành Quy chế về quản lý văn bản, tài liệu đi đến có liên quan đến 

bí mật nhà nước tại Sở GTVT trong Quý I/2020. 

11. Triển khai cắm biển “Khu vực cấm- Địa điểm cấm” tại các khu vực, 

địa điểm theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Căn cứ kế hoạch này, Trưởng các phòng, ban, đơn vị triển khai thực hiện 

nghiêm túc và báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng Sở trước ngày 

01/11/2020 để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo bảo vệ BMNN./. 

 

Nơi nhận: 
- Công an tỉnh; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Giám đốc, các Phó GĐ Sở; 

- Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: Văn phòng, Văn thư. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lương Phan Kỳ 
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