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 Công tác Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2021 

 

Thực hiện Văn bản số 2095/CAT-PA03 ngày 08/11/2021 của Công an tỉnh 

Ninh Thuận về Sơ kết công tác Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2021, 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận báo cáo công tác Bảo vệ bí 

mật nhà nước năm 2021 như sau: 

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI  

1. Việc chỉ đạo thực hiện  

Đài đã quán triệt và thực hiện nghiêm Pháp lệnh số 30/2000/PL-

UBTVQH10 về Bảo vệ bí mật nhà nước; Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 18/8/2014 của 

Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Chỉ thị số 02/CT-TTg 

ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ bí mật 

nhà nước hiện nay; tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng trong các cơ quan 

nhà nước trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an 

ninh, trật tự trong tình hình mới; Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Ninh Thuận. 

Ngày 13/5/2021, Đài ban hành Quyết định số 354/QĐ-ĐPTTH về ban hành 

Quy chế Bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin tại Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận.  

Chỉ đạo phòng Thời sự, Biên tập chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến 

giáo dục pháp luật trên sóng phát thanh, truyền hình và Trang thông tin điện tử. 

2. Kết quả thực hiện pháp luật về Bảo vệ bí mật nhà nước 

2.1. Việc quản lý tin, tài liệu bí mật nhà nước 

Đài có lập sổ theo dõi tài liệu mật đi, tài liệu mật đến và có sổ giao nhận tài 

liệu mật; tất cả các loại tài liệu mật đi - đến đều được vào sổ đầy đủ, đảm bảo nội 

dung thông tin mật; Khi giao nhận tài liệu mật có ký nhận giữa các bên.  

Tài liệu, văn bản mật được soạn thảo trên máy tính riêng. Việc in, sao, chụp 

tài liệu, văn bản bí mật nhà nước thực hiện đảm bảo đúng số lượng và chỉ khi được 

lãnh đạo cơ quan cho phép. Tài liệu bí mật nhà nước được phổ biến đúng đối tượng 

và đúng phạm vi cần phổ biến, nghiên cứu. Đài tiêu hủy tài liệu - vật liên quan bí 

mật nhà nước thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. 

Việc phát ngôn và cung cấp thông tin về hoạt động cho các cơ quan khác 

được thực hiện khi có sự phê duyệt của Giám đốc. 01 Phó Giám đốc theo dõi, kiểm 

duyệt nội dung thông tin đăng trên trang thông tin điện tử của Đài.  

2.2. Cơ sở vật chất và cán bộ phục vụ công tác bảo vệ bí mật nhà nước  

Đài trang bị 01 máy tính soạn thảo văn bản mật đặt tại phòng làm việc của 

Trưởng phòng Tổ chức và Hành chính (có mật khẩu và không kết nối internet), 01 

tủ gỗ (có khóa) lưu giữ, bảo quản tài liệu bí mật nhà nước và các con dấu... 

Đài bố trí 03 viên chức có đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ 

chức kỷ luật, cảnh giác giữ gìn bí mật nhà nước, lý lịch rõ ràng, có trình độ chuyên 
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môn, nghiệp vụ để thực hiện công tác liên quan trực tiếp đến bí mật nhà nước. 

2.3. Về kiểm tra việc thực hiện Bảo vệ bí mật nhà nước 

Lãnh đạo phòng Tổ chức và Hành chính thường xuyên theo dõi, kiểm tra 

việc tiếp nhận và xử lý văn bản; nhắc nhở viên chức nâng cao ý thức trách nhiệm 

trong việc Bảo vệ bí mật nhà nước. 

 Năm 2021, Đài không để xảy ra trường hợp làm mất, lộ, lọt thông tin bí mật 

của nhà nước. 

3. Đánh giá chung 

Đài thực hiện nghiêm công tác theo dõi, kiểm soát việc chấp hành các quy 

định pháp luật về Bảo vệ bí mật nhà nước, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, 

thiếu sót; không để xảy ra trường hợp làm mất, lộ, lọt bí mật nhà nước. 

Công tác quản lý tin, tài liệu, văn bản bí mật nhà nước được các phòng 

thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Các loại tin, tài liệu, văn bản mật được 

vào sổ theo dõi và lưu trữ khoa học; sổ sách ghi chép cẩn thận, đầy đủ thông tin. 

II. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN THỜI GIAN TỚI 

1. Tiếp tục tuyên truyền các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin 

theo Chỉ thị số 02/CT-TTg về công tác Bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian 

mạng; Chỉ thị số 14/CT-TTg về nâng cao năng lực phòng chống phần mềm độc hại 

và Chỉ thị số 02/CT-TTg về tăng cường công tác Bảo vệ bí mật nhà nước hiện nay. 

2. Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến, hướng 

dẫn các văn bản pháp luật liên quan đến Bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ an ninh, 

an toàn mạng máy tính, đặc biệt là Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản 

hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. 

3. Tiếp tục thực hiện nghiêm quy trình xử lý văn bản đi - đến và thu hồi tài 

liệu bí mật nhà nước; đảm bảo sử dụng đủ, đúng các loại mẫu dấu mật. 

4. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác quản lý cán bộ, 

nâng cao ý thức cảnh giác, ý thức bảo vệ Bí mật nhà nước trong quan hệ, tiếp xúc 

với các tổ chức, cá nhân nước ngoài và khi ra nước ngoài học tập, làm việc. Tăng 

cường công tác bảo vệ trụ sở cơ quan. 

 Trên đây là báo cáo công tác Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2021 của Đài 

Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận./. 

Nơi nhận: 
- Công an tỉnh (phòng PA03); 

- Ban Giám đốc; 

- Lãnh đạo các phòng; 

- Lưu: VT. TCHC. 

 KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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