UBND TỈNH HÀ NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 499 /STN&MT-VP

Hà Nam, ngày 31 tháng 3 năm 2021

Về việc góp ý Dự thảo nội quy
bảo vệ BMNN

Kính gửi:

- Các đồng chí Lãnh đạo sở
-cCác đơn vị trực thuộc sở

Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật nhà nước được Quốc Hội 14 ban
hành ngày 15 tháng 11 năm 2018; Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28
tháng 2 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ
bí mật nhà nước; Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10 tháng 3 năm 2020 của
Bộ Công an quy định biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước;
Thực hiện công văn số 1834 /UBND-NC ngày 23 tháng 6 năm 2020 V/v
triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà
nước;
Sở đã xây dựng dự thảo “Nội quy bảo vệ Bí mật nhà nước của Sở Tài
nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam”.
Để Nội quy ban hành đáp ứng yêu cầu của các quy định pháp luật về bảo
vệ bí mật nhà nước, góp phần đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt
động của cơ quan, Giám đốc Sở đề nghị các đồng chí Lãnh đạo Sở góp ý, các
đơn vị triển khai việc góp ý vào dự thảo “Nội quy bảo vệ Bí mật nhà nước
của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam” đối với toàn thể công chức,
viên chức và lao động của đơn vị.
Ý kiến góp ý của các đơn vị, cá nhân bằng văn bản và gửi về Văn phòng
sở (trực tiếp là đồng chí Nguyễn Văn Quang) trước ngày 15/4/2021 để tổng
hợp, báo cáo Giám đốc Sở.
Đề nghị các đơn vị, cá nhân nghiêm túc thực hiện các yêu cầu trên.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.

Nguyễn Văn Hảo

