
SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TTYT HOÀI NHƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /KH-TTYT Hoài Nhơn, ngày     tháng     năm 2020

KẾ HOẠCH 
Tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện 

công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2020

Thực hiện Công văn số 639/SYT-TCCB, ngày 11/3/2020 của Sở Y tế Bình
Định về việc tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và Nghị định
hướng dẫn thi hành.

Căn cứ Kế hoạch số 12/KH-TTYT, ngày 30/01/2020 về phổ biến, giáo dục
pháp luật năm 2020 của Đơn vị, Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn xây dựng kế
hoạch tuyên truyền, phổ biến và thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm
2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Triển khai phổ biến, tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc Luật Bảo vệ bí
mật  nhà  nước  ngày  15/11/2018  và  Nghị  định  số  26/2020/NĐ-CP,  ngày
28/02/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật
nhà nước đến cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị 

- Tăng cường vai trò quản lý và trách nhiệm của người đứng đầu trong việc
thực hiện Luật Bảo vệ bí mật nhà nước tại đơn vị mình. Khắc phục những sơ hở,
thiếu sót để phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra lộ bí mật nhà nước.

- Nâng cao nhận thức đầy đủ vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí
mật nhà nước trong tình hình mới,  nắm vững và chấp hành nghiêm các chủ
trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên
quan đến bí mật Nhà nước, an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ An ninh quốc gia,
dảm bảo an toàn thông tin trong ngành y tế.

II. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Tổ chức triển khai phổ biến đến cán bộ, viên chức, người lao động trong
đơn vị  về  Luật  Bảo  vệ  bí  mật  nhà  nước  ngày  15/11/2018  và  Nghị  định  số
26/2020/NĐ-CP, ngày 28/02/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều
của  Luật  Bảo  vệ  bí  mật  nhà  nước  và  an  toàn,  an  ninh  mạng;  Thông  tư  số
06/2015/TT-BYT ngày 31/3/2015 của Bộ Y tế Quy định công tác bảo vệ bí mật
nhà nước trong ngành Y tế và một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền
nhiễm

2. Chủ động xây dựng Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Đơn vị phù
hợp với tình hình thực tế nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Tổ chức rà soát các văn bản
bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định. Tuyên truyền, giáo dục cán bộ, viên chức,
người lao động Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn thực hiện nghiêm túc một số
quy định sau:
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- Nguyên tắc bảo vệ bí mật nhà nước:

+ Đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý thống
nhất của Nhà nước; phục vụ nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển
kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của đất nước; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc,
quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

+ Bảo vệ bí mật nhà nước là trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức, cá
nhân.

+ Việc quản lý, sử dụng bí mật nhà nước bảo đảm đúng mục đích, thẩm
quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

+ Chủ động phòng ngừa; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành
vi vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

+ Bí mật nhà nước được bảo vệ theo thời hạn quy định của Luật này, bảo
đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân theo quy định của pháp luật.

- Các hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ bí mật nhà nước:

+ Làm lộ, chiếm đoạt, mua, bán bí mật nhà nước; làm sai lệch, hư hỏng,
mất tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước.

+ Thu thập, trao đổi, cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước trái pháp luật;
sao, chụp, lưu giữ, vận chuyển, giao, nhận, thu hồi, tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí
mật nhà nước trái pháp luật.

+ Mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ trái pháp
luật.

+ Lợi dụng, lạm dụng việc bảo vệ bí mật nhà nước, sử dụng bí mật nhà
nước để thực hiện, che giấu hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền và lợi
ích hợp pháp hoặc cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

+ Soạn thảo, lưu giữ tài liệu có chứa nội dung bí mật nhà nước trên máy
tính hoặc thiết bị khác đã kết nối hoặc đang kết nối với mạng Internet, mạng máy
tính, mạng viễn thông, trừ trường hợp lưu giữ bí mật nhà nước theo quy định của
pháp luật về cơ yếu.

+ Truyền đưa bí mật nhà nước trên phương tiện thông tin, viễn thông trái
với quy định của pháp luật về cơ yếu.

+ Chuyển mục đích sử dụng máy tính, thiết bị khác đã dùng để soạn thảo,
lưu giữ, trao đổi bí mật nhà nước khi chưa loại bỏ bí mật nhà nước.

+ Sử dụng thiết bị có tính năng thu, phát tín hiệu, ghi âm, ghi hình trong
hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước dưới mọi hình thức khi
chưa được người có thẩm quyền cho phép.

+ Đăng tải, phát tán bí mật nhà nước trên phương tiện thông tin đại chúng,
mạng Internet, mạng máy tính và mạng viễn thông.
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3. Tăng cường công tác kiểm tra lĩnh vực bảo vệ bí mật nhà nước, kịp thời
chấn chỉnh sơ hở thiếu sót, chủ động phòng ngừa, khẩn trương xử lý vụ việc bị
lộ, lọt bí mật nhà nước.

4. Tăng cường phối hợp, hợp đồng trách nhiệm với Công an trên địa bàn
trong việc hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức, triển khai thực hiện công tác bảo vệ
bí mật nhà nước, bảo đảm an ninh trật tự xã hội trong đơn vị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Tổ chức – Hành chính, khoa Kiểm soát bệnh tật, phòng Kế hoạch
tổng hợp chủ động lựa chọn nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp, tham
mưu Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn tổ chức triển khai phổ biến,
tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị thực hiện.

2. Trưởng các khoa, phòng, trạm y tế tổ chức triền khai kế hoạch này đến
cán bộ, viên chức, người lao động tại đơn vị mình biết và nghiêm túc thực hiện
theo quy định./.

Nơi nhận:
- Ban Thường vụ Đảng ủy;
- Các khoa, phòng, TYT;
- Lãnh đạo TTYT;
- Ban TT Nhân dân;
- Đăng tải trên trang TT ĐT TTYT;
- Lưu: VT TTYT.

GIÁM ĐỐC

Trần Hữu Vinh

3


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-04-13T16:56:30+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trần Hữu Vinh<vinhth-hoainhon@syt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2020-04-13T17:22:47+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn<hoainhon@syt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2020-04-13T17:22:51+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn<hoainhon@syt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2020-04-13T17:22:58+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn<hoainhon@syt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2020-04-13T17:23:29+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn<hoainhon@syt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




