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ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ
Bảo vệ bí mật Nhà nước huyện Tuy Phong
(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND
ngày 05 tháng 9 năm 2008 của UBND huyện Tuy Phong)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Bí mật Nhà nước huyện Tuy Phong
1. Là những tin về vụ, việc, tư liệu, tài liệu, vật, địa điểm có nội dung được xác
định độ “Tuyệt mật”; “Tối mật” theo Quyết định số 181/2004/QĐ-TTg ngày
15/10/2004 do Thủ tướng Chính phủ quyết định và độ “Mật” theo Quyết định số
1279/2004/QĐ-BCA(A11) ngày 10/11/2004 do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định.
2. Là những thông tin, tư liệu, số liệu đã được ấn định và đóng dấu các độ mật
ở nơi khác chuyển đến huyện Tuy Phong.
Điều 2. Bảo vệ bí mật Nhà nước của huyện Tuy Phong là nhiệm vụ quan trọng
của các cơ quan, ban ngành và các đoàn thể; tổ chức chính trị, kinh tế, văn hóa, xã
hội, đơn vị vũ trang nhân dân. Tất cả cán bộ, Đảng viên và mọi công dân trong huyện
có trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ bí mật Nhà nước.
Điều 3. Nghiêm cấm mọi hành vi thu thập, làm lộ, làm mất, chiếm đoạt, mua
bán, tiêu hủy trái phép bí mật Nhà nước. Mọi hành vi lạm dụng bảo vệ bí mật Nhà
nước để che giấu hành vi vi phạm pháp luật và làm thiệt hại đến lợi ích Nhà nước và
lợi ích hợp pháp của công dân, hoặc làm cản trở việc thực hiện nghĩa vụ xây dựng và
phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Chương II
BÍ MẬT NHÀ NƯỚC DO HUYỆN TUY PHONG QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ

Điều 4. Danh mục bí mật Nhà nước độ “Tuyệt mật” do huyện Tuy Phong quản
lý, bảo vệ gồm

