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 Hà Nội, ngày        tháng     năm 2022 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo vệ bí mật nhà nước                                  
và an ninh mạng năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ 

BỘ TRƯỞNG  
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 
 

Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018; 
Căn cứ Luật An ninh mạng năm 2018; 
Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học 
và Công nghệ; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Giám đốc Trung tâm Công nghệ 
thông tin. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai công 
tác bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng năm 2022 của Bộ Khoa học và 
Công nghệ. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng 

Vụ Pháp chế, Chánh Thanh tra Bộ, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và 
Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Bộ trưởng (để b/c); 
- Các Thứ trưởng; 
- Các đơn vị thuộc Bộ; 
- Lưu: VT, VP. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 
 

Phạm Công Tạc 
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BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

KẾ HOẠCH  
Triển khai công tác bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng năm 2022                       

của Bộ Khoa học và Công nghệ 
(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-BKHCN ngày     tháng    năm 2022                    

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) 
–––––––––––––––––––– 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn 
bản pháp luật, các chỉ đạo, hướng dẫn về bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN) và an 
ninh mạng (ANM) của Nhà nước, của Bộ tới cán bộ, công chức, viên chức, người 
lao động thuộc Bộ. 

2. Đưa công tác quản lý nhà nước về bảo vệ BMNN và ANM của Bộ đi vào 
nền nếp, thực chất, hiệu quả; nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của các đơn vị, 
cá nhân trong việc bảo vệ BMNN và ANM; chủ động phòng ngừa, kịp thời phát 
hiện, ngăn chặn mọi hoạt động làm lộ, mất bí mật nhà nước; đề xuất triển khai các 
biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác bảo vệ BMNN và ANM. 

3. Đảm bảo sự chỉ đạo, lãnh đạo của Thủ trưởng đơn vị, tổ chức trong công 
tác bảo vệ BMNN và ANM, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. 
Thủ trưởng các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế triển khai 
đồng bộ các giải pháp đưa công tác bảo vệ BMNN và ANM trở thành hoạt động 
thường xuyên, tránh làm hình thức, chiếu lệ.  

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 

1. Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ BMNN và ANM. 

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ, Trung tâm Công nghệ thông tin. 

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị trực thuộc Bộ. 

- Thời gian: Tháng 5, 6/2022. 

- Yêu cầu: Bồi dưỡng kiến thức, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc, kiến nghị 
liên quan đến công tác bảo vệ BMNN và ANM. 

2. Xây dựng, hoàn thiện nội quy, quy trình, quy chế nội bộ và các phương 
án bảo vệ BMNN và ANM áp dụng tại các đơn vị. 

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị trực thuộc Bộ. 

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Trung tâm Công nghệ thông tin. 
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- Thời gian: Tháng 5/2022. 

- Yêu cầu: Phù hợp với thực tiễn công tác; chức năng, nhiệm vụ của đơn 
vị; đảm bảo thực hiện nghiêm pháp luật về bảo vệ BMNN và ANM. 

3. Phân công Lãnh đạo đơn vị, công chức chuyên trách hoặc kiêm nhiệm 
thực hiện công tác bảo vệ BMNN và ANM. 

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị trực thuộc Bộ. 

- Thời gian: Tháng 5/2022. 

- Yêu cầu: Gắn trách nhiệm của Lãnh đạo đơn vị, công chức, viên chức 
trong thực hiện công tác bảo vệ BMNN và ANM. 

4. Đầu tư, xây dựng hạ tầng cơ sở vật chất, trang thiết bị, kỹ thuật phục vụ 
công tác bảo vệ BMNN và ANM. 

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị trực thuộc Bộ. 

- Thời gian: Tháng 5/2022. 

- Yêu cầu: Đáp ứng quy định pháp luật về bảo vệ BMNN và ANM. 

5. Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN và 
ANM các đơn vị trực thuộc Bộ. 

5.1.Tự kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ BMNN và 
ANM tại các đơn vị trực thuộc Bộ. 

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị trực thuộc Bộ. 

- Thời gian: Tháng 6/2022. 

- Yêu cầu: Rà soát việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ BMNN 
và ANM; hoàn thiện hệ thống sổ, biểu mẫu,…. 

5.2. Thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo 
vệ BMNN và ANM các đơn vị trực thuộc Bộ. 

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ, Trung tâm Công nghệ thông tin. 

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị trực thuộc Bộ. 

- Thời gian: Tháng 6, 7/2022. 

- Yêu cầu: Đánh giá mức độ chấp hành và thực hiện các quy định phát luật 
về bảo vệ BMNN và ANM; hướng dẫn khắc phục những tồn tại, hạn chế. 

6. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thi hành quy định của 
pháp luật về bảo vệ BMNN và ANM. 

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị trực thuộc Bộ. 

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ; Trung tâm Công nghệ thông tin. 

- Thời gian: Từ Quý II/2022 -  Quý  IV/2022 
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- Yêu cầu: Tuyên truyền, quán triệt đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên 
chức và người lao động của đơn vị các văn bản pháp luật của Nhà nước, của Bộ 
về công tác bảo vệ BMNN và ANM. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trách nhiệm thực hiện 

a) Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức trực thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ 
tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung của Kế hoạch này; gửi báo cáo 
kết quả thực hiện từng nội dung theo thời gian về Văn phòng Bộ trước ngày 28 
hằng tháng. 

b) Giao Văn phòng Bộ, Trung tâm Công nghệ thông tin chủ trì phối hợp 
với Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ  hướng dẫn, đôn đốc, kiểm 
tra thực hiện Kế hoạch này.  

2. Kinh phí thực hiện 

 Kinh phí thực hiện kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự 
toán hằng năm theo quy định của pháp luật. 

  

 

 
 


