
 

 

UBND TỈNH KON TUM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SGDĐT-VP 

V/v triển khai thực hiện Luật Bảo vệ 

bí mật nhà nước trên 

 địa bàn tỉnh  

            Kon Tum, ngày       tháng       năm  

  
 

Kính gửi: 
- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Các đơn vị hành chính thuộc Sở. 
 

  Căn cứ Công văn số 4114/BCA-ANCTNB ngày 25 tháng 11 năm 2022 của 

Bộ Công an về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Luật Bảo vệ bí mật 

nhà nước và Công văn số 4289/UBND-NC ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc triển khai thực hiện Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 

trên địa bàn tỉnh (có Công văn số 4114/BCA-ANCTNB và Công văn số 4289/UBND-

NC gửi kèm), Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ sau: 

 - Tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền và phổ biến các nội dung 

của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và hướng dẫn của Bộ Công an về việc triển 

khai thực hiện một số quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước tại Công văn 

nêu trên để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức biết, thực hiện nghiêm túc, 

đảm bảo đúng quy định. 

- Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp 

thời báo cáo Sở GDĐT (qua Văn phòng Sở) để tổng hợp, đề nghị Công an tỉnh 

xem xét, hướng dẫn, xử lý. 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (thực hiện); 

- Giám đốc Sở GDĐT (báo cáo); 

- Các PGĐ Sở GDĐT (để biết); 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Thắng 
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