UBND HUYỆN HÀM THUẬN BẮC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC
BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC

Số: 2392 /CV-BCĐ

Hàm Thuận Bắc, ngày 20 tháng 9 năm 2018

V/v nhanh chóng xây dựng báo cáo
sơ kết bí mật Nhà nước năm 2018.

Kính gửi:
- Thủ trưởng các ban, ngành, Mặt trận,
đoàn thể huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước
(BMNN) trong tình hình mới, Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ BMNN huyện đã xây
dựng Kế hoạch số 71/KH-BCĐ, ngày 27/7/2018 về kiểm tra việc chấp hành các quy
định pháp luật về bảo vệ BMNN tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, trong đó
có yêu cầu thời gian hoàn thành báo cáo trước ngày 20/8/2018. Tuy nhiên, đến nay
chỉ có 17 cơ quan, đơn vị và UBND thị trấn Ma Lâm, Phú Long gửi báo cáo sơ kết.
(Có danh sách kèm theo)
Để có cơ sở tổng hợp báo cáo, phục vụ tốt cho công tác kiểm tra việc chấp
hành các quy định pháp luật về Bảo vệ bí mật nhà nước tại các cơ quan, đơn vị năm
2018 trong thời gian sắp tới, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước
huyện yêu cầu Thủ trưởng các ban, ngành thuộc huyện, Chủ tịch UBND các xã và
đề nghị Ủy ban Mặt trận, các đoàn thể huyện quan tâm phối hợp và nhanh chóng gửi
báo cáo về cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo (qua Công an huyện) trước ngày
30/9/2018 để tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND huyện;
- Công an huyện;
- Chánh Văn phòng;
- Lưu: VT, CAH.
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