
UBND TỈNH QUẢNG NINH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG 
–––––––––––– 

Số: 388/KH-ĐHHL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––– 

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 4 năm 2020 
 
 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 

của Trường Đại học Hạ Long 
––––––––––––––– 

    

Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; 

Căn cứ Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 07/5/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về triển khai thi hành Luật bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh, trường Đại học Hạ Long xây dựng kế hoạch triển khai thi hành 

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sau đây gọi là Luật) trong Nhà trường, cụ thể: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

- Tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản liên quan tới toàn thể cán 

bộ, viên chức, lao động (CBVCLĐ) và học sinh sinh viên (HSSV) nhà trường 

biết nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm trong công tác bảo vệ bí 

mật nhà nước (BMNN). 

- Có trách nhiệm triển khai thi hành Luật thống nhất, hiệu quả, bảo đảm phối 

hợp chặt chẽ giữa các đơn vị thuộc Trường trong việc triển khai thi hành Luật. 

2. Yêu cầu 

- Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Giám hiệu, Trưởng các đơn vị tích cực, chủ 

động triển khai thực hiện kế hoạch, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tránh 

hình thức, lãng phí. 

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn giải quyết những khó khăn, 

vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Luật. 

- Việc triển khai phải đầy đủ, thống nhất, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ 

của các đơn vị, cá nhân trong Trường về công tác quán triệt, phổ biến, triển khai 

thực hiện. 

II. Nội dung 

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung của Luật Bảo vệ BMNN và 

các văn bản hướng dẫn thi hành 

- Tổ chức quán triệt sâu rộng đến toàn thể CBVCLĐ và HSSV nhà trường 

về Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thông qua nhiều hình thức đa 

dạng, phù hợp, như thông qua các cuộc họp, giao ban, hội nghị; lồng ghép vào 

các buổi sinh hoạt chính trị cho HSSV đầu năm học, thông qua các buổi Hội 
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nghị đối thoại giữa lãnh đạo Trường và HSSV; tuyên truyền trên Website nhà 

trường, thông qua Hệ thống văn bản điện tử và nhiều hình thức đa dạng khác. 

- Cử cán bộ tham gia các đợt tập huấn, Hội nghị quán triệt, phổ biến nội 

dung của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật (nếu có), từ đó triển khai 

quán triệt, phổ biến rộng khắp cho CBVCLĐ và HSSV toàn trường. 

- Cập nhật các văn bản mới ban hành của Nhà nước, của Tỉnh liên quan 

đến công tác bảo vệ BMNN để kịp thời đăng tải, phổ biến, tuyên truyền tới toàn 

thể CBVCLĐ và HSSV nhà trường. 

2. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với Luật 

Rà soát, đề xuất với cấp có thẩm quyền việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến 

công tác bảo vệ BMNN, đảm bảo thống nhất với các quy định của Luật. 

3. Thực hiện các quy định chuyển tiếp của Luật 

Tổ chức rà soát, trình cấp có thẩm quyền phân loại BMNN theo thời gian 

và độ mật đã được xác định trước ngày 01/01/2019 để xác định thời gian bảo vệ 

tương ứng với từng cấp độ mật theo quy định tại Khoản 1, Điều 19 của Luật. 

Trường hợp thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước kết thúc trước thời điểm Luật có 

hiệu lực (trước ngày 01/7/2020) thì tiến hành gia hạn thời gian bảo vệ theo quy 

định tại Điều 20 của Luật. Nếu không gia hạn thì giải mật trước ngày 01/7/2020, 

việc giải mật thực hiện theo quy định tại Thông tư số 33/2015/TT-BCA ngày 

20/7/3015 của Bộ Công an về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 

33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp 

lệnh Bảo về bí mật nhà nước. 

Trường hợp bí mật nhà nước đã được xác định trước ngày 

01/01/2019 không còn thuộc danh mục bí mật nhà nước theo quy định của Luật 

này thì phải tiến hành giải mật theo quy định của Luật. 

III. Tổ chức thực hiện 

- Phòng Hành chính - Quản trị chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực 

hiện kế hoạch; tổng hợp, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Luật trong nhà trường 

theo quy định; rà soát văn bản và thực hiện các quy định chuyển tiếp của Luật. 

- Phòng Tổ chức - Thanh tra - Pháp chế: Phối hợp cùng phòng Hành chính 

- Quản trị rà soát, tham mưu đóng góp ý kiến các văn bản quy phạm pháp luật 

liên quan đến Luật do cấp trên ban hành. 

- Trung tâm Thông tin - Thư viện: có trách nhiệm đăng tải Luật và các 

văn bản quy phạm pháp luật liên quan lên Website Trường. 

- Các đơn vị: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai 

thực hiện có hiệu quả kế hoạch; quán triệt, phổ biến, tuyên truyền tới toàn thể 

CBVCLĐ và HSSV thuộc đơn vị quản lý về Luật và các văn bản thi hành Luật. 
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Trên đây là kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước của 

trường Đại học Hạ Long. Đề nghị các đơn vị, cá nhân trong Trường nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Ban Giám hiệu; 

- Các đơn vị; 

- Lưu: VT, HCQT. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 
 

 

 

Trần Trung Vỹ 
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