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LƯU HÀNH NỘI BỘ 



DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO  

PHẦN I 

LUẬT 

 

1. Luật bảo vệ bí mật nhà nước.  

PHẦN II 

NGHỊ ĐỊNH 

 

1. Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chỉ của các cơ quan hành chính nhà 

nước. 

 

2. Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. 

 

3. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính Phủ về công tác 

văn thư. 

 

PHẦN III 

THÔNG TƯ 

1. Thông tư số 110/2013/TT-BC ngày 14/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định 

việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm 

thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thuộc công tác bảo vệ bí mật nhà nước.  

2. Thông tư 24/2020/TT-BCA ngày 10 tháng 03 năm 2020 của Bộ Công an quy định 

về ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước. 

3. Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Bộ Công an quy định 

về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về 

danh mục bí mật nhà nước độ mật. 

PHẦN IV 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Quyết định số 199/QĐ-Ttg ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. 

 



2. Quyết định số 774/QĐ-TTg ngày 05/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vự Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống 

tham nhũng. 

3. Quyết định số 808/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 

4. Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và Đào tạo. 

5. Quyết định số 872/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Danh mục bí mật nhà nước mức độ mật của Hội Cựu chính binh Việt Nam. 

6. Quyết định số 960/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực Nội vụ. 

7. Quyết định số 969/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực Giao thông vận tải. 

8. Quyết định số 970/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc Tòa án nhân dân. 

9.  Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực công tác dân tộc. 

10. Quyết định số 868/TTg-NC ngày 09 tháng 7 năm 2020 về việc đính chính nội dung 

quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

11. Quyết định số 988/QĐ-TTg ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

12. Quyết định số 1178/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực đối ngoại và hội nhập quốc tế. 

13. Quyết định số 1180/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc Viện kiểm sát nhân dân. 

14. Quyết định số 1192/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao. 

15. Quyết định số 1222/QĐ-TTg ngày 11 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ 



ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam. 

16. Quyết định số 1294/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ. 

17. Quyết định số 1295/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Y tế. 

18.Quyết định số 1306/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc 

Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Đoàn Đại 

biểu Quốc hội. 

19. Quyết định số 1369/QĐ-TTg ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực công nghiệp và thương mại. 

20. Quyết định số 1441/QĐ-TTg ngày 23 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê. 

21. Quyết định số 1451/QĐ-TTg ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực lao động và xã hội. 

22. Quyết định số 1494/QĐ-TTg ngày 02 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng. 

23. Quyết định số 1663/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 

24. Quyết định số 1663/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kiểm toán nhà nước. 

25. Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Đảng. 

26. Quyết định số 1765/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước. 

27. Quyết định số 1923/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Tài chính, ngân sách. 

28. Quyết định số 2182/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ 



ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Ngân hàng. 

29. Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông. 

30. Quyết định số 2288/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Công đoàn Việt Nam. 

31. Quyết định số 39/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Danh mục bí mật nhà nước của hội nông dân Việt Nam. 

32. Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng 

Chính phủ. 

33. Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác 

định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật. 

34. Quyết định số 277/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. 

35. Quyết định số 741/QĐ-TTg ngày 20 tháng 05 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng , pháp luật, bổ trợ tư pháp, 

hành chính tư pháp, bồi thường nhà nước, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế. 

36. Quyết định số 504/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kiểm toán nhà nước. 

PHẦN V 

QUY ĐỊNH 

1. Quy định số 37- QĐ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2021 quy định về những điều Đảng 

viên không được làm. 

 

 

 

 











































NGHỊ ĐỊNH 09/2017/ NĐ- CP NGÀY 09 THÁNG 02 NĂM 2017 
 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC PHÁT NGÔN  

VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA CÁC CƠ QUAN 
HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị định này quy định về người phát ngôn, chế độ phát ngôn và cung cấp 

thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Nghị định này áp dụng đối với: 
1. Cơ quan hành chính nhà nước, gồm: 
a) Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh); 

b) Tổng cục, cục, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
và các tổ chức cấp tỉnh thuộc cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc 
đặt tại địa phương; 

c) Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) và 
Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân 
cấp xã). 

2. Cơ quan báo chí, nhà báo và tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động báo chí 
tại Việt Nam. 

Điều 3. Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 
1. Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các bộ, 

cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tổng cục thuộc bộ, cơ quan ngang 
bộ; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, gồm: 

a) Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước; 
b) Người được người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước giao nhiệm 

vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên (sau đây gọi 
chung là người phát ngôn); 

c) Người có trách nhiệm thuộc cơ quan hành chính nhà nước được người 
đứng đầu ủy quyền thực hiện phát ngôn (sau đây gọi chung là người được ủy 
quyền phát ngôn) hoặc giao nhiệm vụ phối hợp cùng người phát ngôn thực hiện 
phát ngôn hoặc cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề cụ thể được 
giao. 

2. Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các 
cục, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các tổ chức, 



cấp tỉnh thuộc cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa 
phương, gồm: 

a) Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước; 
b) Trường hợp người đứng đầu cơ quan hành chính không thể thực hiện 

phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì ủy quyền cho cấp phó là người 
được giao phụ trách cơ quan thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho 
báo chí. 

3. Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban 
nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã, gồm: 

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã; 
b) Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân không thể thực hiện phát ngôn và 

cung cấp thông tin cho báo chí thì ủy quyền cho cấp phó của mình thực hiện 
việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. 

4. Họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ e-mail của người phát ngôn phải 
được công bố bằng văn bản cho cơ quan quản lý nhà nước về báo chí và phải 
được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan 
hành chính nhà nước. 

5. Người phát ngôn quy định tại điểm b khoản 1 Điều này nếu không thể 
thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì phải báo cáo để người 
đứng đầu cơ quan hành chính ủy quyền cho người có trách nhiệm thuộc cơ quan 
mình thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. 

6. Việc ủy quyền phát ngôn quy định tại điểm c khoản 1, điểm b khoản 2, 
điểm b khoản 3 Điều này được thực hiện bằng văn bản, chỉ áp dụng trong từng 
vụ việc và có thời hạn nhất định. 

Khi thực hiện ủy quyền thì họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ e-mail 
của người được ủy quyền phát ngôn, văn bản ủy quyền phải được đăng tải trên 
Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan hành chính nhà nước 
hoặc niêm yết tại trụ sở (đối với Ủy ban nhân dân cấp xã chưa có trang thông tin 
điện tử) trong thời hạn 12 giờ kể từ khi ký văn bản ủy quyền. 

7. Người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn quy định tại điểm b, 
điểm c khoản 1, điểm b khoản 2, điểm b khoản 3 Điều này không được ủy quyền 
tiếp cho người khác. 

8. Các cá nhân của cơ quan hành chính nhà nước không là người được giao 
nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí được cung cấp thông tin 
cho báo chí theo quy định pháp luật nhưng không được nhân danh cơ quan hành 
chính nhà nước để phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp. 

Điều 4. Hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 
1. Tổ chức họp báo. 
2. Đăng tải nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin 

điện tử, trang thông tin điện tử hoặc trang mạng xã hội chính thức của cơ quan 
hành chính nhà nước. 



3. Phát ngôn trực tiếp hoặc trả lời phỏng vấn của nhà báo, phóng viên. 
4. Gửi thông cáo báo chí, nội dung trả lời cho cơ quan báo chí, nhà báo, 

phóng viên bằng văn bản hoặc qua thư điện tử. 
5. Cung cấp thông tin qua trao đổi trực tiếp hoặc tại các cuộc giao ban báo 

chí do trung ương, địa phương tổ chức khi được yêu cầu. 
6. Ban hành văn bản đề nghị cơ quan báo chí đăng, phát phản hồi, cải 

chính, xin lỗi nội dung thông tin trên báo chí. 

Chương II  
PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ 

Điều 5. Phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ 
1. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các 

bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí theo 
định kỳ 1 tháng một lần về hoạt động và công tác chỉ đạo, điều hành của Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức họp báo, cung cấp thông cáo báo chí 
và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ. 

Cổng thông tin điện tử của Chính phủ có trách nhiệm cập nhật thông tin 
theo các quy định hiện hành để cung cấp kịp thời, chính xác thông tin chính 
thống cho các cơ quan báo chí trong cả nước. 

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí về hoạt động của cơ 
quan mình, về lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý của mình, thông qua các 
hình thức sau: 

a) Hàng tháng cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí và cập nhật thông tin 
trên Cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan mình theo 
quy định của Chính phủ về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên 
trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; 

b) Ít nhất 3 tháng một lần tổ chức họp báo để cung cấp thông tin định kỳ 
cho báo chí; 

c) Trường hợp cần thiết, cơ quan hành chính nhà nước tổ chức cung cấp 
thông tin định kỳ cho báo chí bằng văn bản hoặc thông tin trực tiếp tại các cuộc 
giao ban báo chí hàng tuần do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và 
Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức; 

d) Cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho Cổng thông tin điện tử của 
Chính phủ theo quy định hiện hành. 

3. Tổng cục, cục, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 
các tổ chức cấp tỉnh thuộc cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt 
tại địa phương và Ủy ban nhân dân cấp huyện: 

a) Cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí và cập nhật thông tin trên Cổng 
thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan mình theo quy định 
của Chính phủ về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông 
tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; 



b) Cử người phát ngôn cung cấp thông tin tại họp báo của bộ, cơ quan 
ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khi có yêu cầu; 

c) Trường hợp cần thiết, cơ quan hành chính nhà nước tổ chức cung cấp 
thông tin định kỳ cho báo chí bằng văn bản; 

Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; các tổ chức cấp tỉnh 
thuộc cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương và Ủy 
ban nhân dân cấp huyện có thể thông tin trực tiếp tại các cuộc giao ban báo chí 
do Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương tổ chức. 

d) Cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho Cổng thông tin điện tử, trang 
thông tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy 
định hiện hành. 

4. Ủy ban nhân dân cấp xã: 
a) Cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho Cổng thông tin điện tử, trang 

thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện; 
b) Trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân cấp xã cung cấp thông tin định 

kỳ cho báo chí bằng văn bản hoặc các hình thức quy định tại Điều 4 Nghị định 
này. 

Điều 6. Phát ngôn và cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất, 
bất thường 

1. Trường hợp xảy ra sự cố mang tính quốc gia liên quan đến quốc phòng, 
an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, sức khỏe của cộng đồng, trừ trường hợp 
ban bố tình trạng khẩn cấp, Thủ tướng Chính phủ hoặc người phát ngôn của 
Chính phủ thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí ngay sau khi 
sự cố xảy ra và thường xuyên trong quá trình xử lý sự cố. 

2. Đối với sự cố liên quan đến nhiều bộ, ngành, nhiều tỉnh, thành phố, bộ, 
cơ quan ngang bộ hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
được Chính phủ giao chủ trì xử lý phải thực hiện phát ngôn và cung cấp thông 
tin cho báo chí thường xuyên trong quá trình xử lý sự cố. 

3. Người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm 
phát ngôn và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí trong các trường 
hợp đột xuất, bất thường sau đây: 

a) Khi xảy ra các sự kiện, vấn đề quan trọng có tác động lớn trong xã hội 
hoặc khi dư luận xuất hiện nhiều ý kiến không thống nhất về một vấn đề thuộc 
phạm vi quản lý của cơ quan hành chính nhà nước thì người phát ngôn hoặc 
người được ủy quyền phát ngôn phải thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin 
cho báo chí để cảnh báo kịp thời và định hướng dư luận. 

Trường hợp xảy ra vụ việc cần có ngay thông tin ban đầu của cơ quan hành 
chính nhà nước thì người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn có 
trách nhiệm chủ động phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí trong thời gian 
chậm nhất là 24 giờ, kể từ khi vụ việc xảy ra. 



b) Khi cơ quan báo chí hoặc cơ quan chỉ đạo, quản lý nhà nước về báo chí 
có yêu cầu phát ngôn hoặc cung cấp thông tin về các sự kiện, vấn đề của cơ 
quan, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan đã được nêu trên báo chí hoặc 
về các sự kiện, vấn đề nêu tại điểm a khoản 3 Điều này. 

c) Khi có căn cứ cho rằng báo chí đăng, phát thông tin sai sự thật về lĩnh 
vực, địa bàn do cơ quan mình quản lý, người phát ngôn hoặc người được ủy 
quyền phát ngôn yêu cầu cơ quan báo chí đó phải đăng, phát ý kiến phản hồi, cải 
chính theo quy định của pháp luật. 

Điều 7. Quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính 
nhà nước trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 

1. Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước có thể trực tiếp phát ngôn 
hoặc giao nhiệm vụ cho người phát ngôn của cơ quan hoặc ủy quyền cho người 
có trách nhiệm thuộc cơ quan hành chính thực hiện phát ngôn và cung cấp thông 
tin cho báo chí theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 1, điểm b khoản 2, điểm 
b khoản 3 Điều 3 Nghị định này. 

2. Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước chịu trách nhiệm về việc 
phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính kể cả trong 
trường hợp ủy quyền cho người khác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo 
chí. 

3. Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước tổ chức chỉ đạo việc 
chuẩn bị các thông tin và chế độ phát ngôn của cơ quan mình. 

Điều 8. Quyền và trách nhiệm của người phát ngôn, người được ủy 
quyền phát ngôn 

1. Người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn được nhân danh đại 
diện cơ quan hành chính nhà nước phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. 

2. Người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn có quyền yêu cầu các 
đơn vị, cá nhân có liên quan trong cơ quan mình cung cấp thông tin, tập hợp 
thông tin để phát ngôn, cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất cho báo chí theo 
quy định tại Điều 5, Điều 6 của Nghị định này; để trả lời các phản ánh, kiến 
nghị, phê bình, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân do cơ quan báo chí 
chuyển đến hoặc đăng, phát trên báo chí theo quy định của pháp luật. 

Các đơn vị, cá nhân khi có yêu cầu của người phát ngôn, người được ủy 
quyền phát ngôn về việc cung cấp thông tin để thực hiện việc phát ngôn và cung 
cấp thông tin cho báo chí có trách nhiệm thực hiện đúng yêu cầu về nội dung và 
thời hạn cung cấp thông tin. 

3. Người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn có quyền từ chối, 
không phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong các trường hợp quy 
định tại khoản 2 Điều 38 Luật báo chí. 

4. Người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm phát 
ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Nghị 
định này và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước người đứng đầu cơ quan 
hành chính nhà nước về nội dung phát ngôn và thông tin cung cấp cho báo chí. 



5. Trong trường hợp các cơ quan báo chí đăng, phát không chính xác nội 
dung thông tin mà người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn đã phát 
ngôn, người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn có quyền nêu ý kiến 
phản hồi bằng văn bản đến cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan 
quản lý nhà nước về báo chí hoặc khởi kiện tại Tòa án. 

Điều 9. Trách nhiệm của cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên 
1. Cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên có trách nhiệm đăng, phát, phản 

ánh trung thực, khách quan, đầy đủ nội dung phát ngôn và thông tin do người 
phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn cung cấp, đồng thời phải ghi rõ họ 
tên người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn, tên cơ quan hành 
chính nhà nước của người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn. Trường 
hợp cơ quan báo chí đăng, phát đúng nội dung thông tin mà người phát ngôn, 
người được ủy quyền phát ngôn cung cấp thì không phải chịu trách nhiệm về nội 
dung thông tin đó. 

2. Cơ quan báo chí phải đăng, phát ý kiến phản hồi của người phát ngôn, 
người được ủy quyền phát ngôn đối với các nội dung đăng tải không chính xác. 
Thời điểm đăng, phát thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 42 Luật báo chí. 

Điều 10. Xử lý vi phạm 
Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan không thực hiện, thực hiện không 

đúng hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định trong Nghị định này thì tùy theo 
tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

Chương III 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 11. Hiệu lực thi hành 
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 3 năm 2017. 
2. Nghị định này bãi bỏ các quy định của Quy chế phát ngôn và cung cấp 

thông tin cho báo chí ban hành kèm theo Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 
04 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. 

Điều 12. Trách nhiệm thi hành 
1. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm tổ chức triển 

khai, kiểm tra việc thực hiện Nghị định này. 
2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tổ 
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./ 
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TRÍCH NGHỊ ĐỊNH 
 SỐ 30/2020/NĐ-CP  NGÀY 05 THÁNG 3 NĂM 2020  

VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị định này quy định về công tác văn thư và quản lý nhà nước về công 

tác văn thư. Công tác văn thư được quy định tại Nghị định này bao gồm: Soạn 
thảo, ký ban hành văn bản; quản lý văn bản; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu 
vào Lưu trữ cơ quan; quản lý và sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật trong 
công tác văn thư. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức nhà nước và doanh 

nghiệp nhà nước (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức). 
2. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã 

hội - nghề nghiệp căn cứ quy định của Nghị định này và các quy định của Đảng, 
của pháp luật có liên quan để áp dụng cho phù hợp. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 
Trong Nghị định này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. “Văn bản” là thông tin thành văn được truyền đạt bằng ngôn ngữ hoặc 

ký hiệu, hình thành trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức và được trình bày 
đúng thể thức, kỹ thuật theo quy định. 

2. “Văn bản chuyên ngành” là văn bản hình thành trong quá trình thực hiện 
hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của một ngành, lĩnh vực do người đứng đầu 
cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực quy định. 

3. “Văn bản hành chính” là văn bản hình thành trong quá trình chỉ đạo, điều 
hành, giải quyết công việc của các cơ quan, tổ chức. 

4. “Văn bản điện tử” là văn bản dưới dạng thông điệp dữ liệu được tạo lập 
hoặc được số hóa từ văn bản giấy và trình bày đúng thể thức, kỹ thuật, định dạng 
theo quy định. 

5. “Văn bản đi” là tất cả các loại văn bản do cơ quan, tổ chức ban hành. 
6. “Văn bản đến” là tất cả các loại văn bản do cơ quan, tổ chức nhận được 

từ cơ quan, tổ chức, cá nhân khác gửi đến. 
7. “Bản thảo văn bản” là bản được viết hoặc đánh máy hoặc tạo lập bằng 

phương tiện điện tử hình thành trong quá trình soạn thảo một văn bản của cơ 
quan, tổ chức. 

8. “Bản gốc văn bản” là bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn bản, 
được người có thẩm quyền trực tiếp ký trên văn bản giấy hoặc ký số trên văn 
bản điện tử. 

9. “Bản chính văn bản giấy” là bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn 
bản, được tạo từ bản có chữ ký trực tiếp của người có thẩm quyền. 



10. “Bản sao y” là bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của bản gốc hoặc 
bản chính văn bản, được trình bày theo thể thức và kỹ thuật quy định. 

11. “Bản sao lục” là bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của bản sao y, 
được trình bày theo thể thức và kỹ thuật quy định. 

12. “Bản trích sao” là bản sao chính xác phần nội dung của bản gốc hoặc 
phần nội dung của bản chính văn bản cần trích sao, được trình bày theo thể thức 
và kỹ thuật quy định. 

13. “Danh mục hồ sơ” là bảng kê có hệ thống những hồ sơ dự kiến được 
lập trong năm của cơ quan, tổ chức. 

14. “Hồ sơ” là tập hợp các văn bản, tài liệu có liên quan với nhau về một 
vấn đề, một sự việc, một đối tượng cụ thể hoặc có đặc điểm chung, hình thành 
trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm 
vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

15. “Lập hồ sơ” là việc tập hợp, sắp xếp văn bản, tài liệu hình thành trong 
quá trình theo dõi, giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo 
những nguyên tắc và phương pháp nhất định. 

16. “Hệ thống quản lý tài liệu điện tử” là Hệ thống thông tin được xây dựng 
với chức năng chính để thực hiện việc tin học hóa công tác soạn thảo, ban hành 
văn bản; quản lý văn bản; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ 
quan trên môi trường mạng (sau đây gọi chung là Hệ thống). 

17. “Văn thư cơ quan” là bộ phận thực hiện một số nhiệm vụ công tác văn 
thư của cơ quan, tổ chức. 

Điều 5. Giá trị pháp lý của văn bản điện tử 
1. Văn bản điện tử được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của cơ 

quan, tổ chức theo quy định của pháp luật có giá trị pháp lý như bản gốc văn bản 
giấy. 

2. Chữ ký số trên văn bản điện tử phải đáp ứng đầy đủ các quy định của 
pháp luật. 

Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với công tác 
văn thư 

1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, trong phạm vi quyền hạn được giao có 
trách nhiệm chỉ đạo thực hiện đúng quy định về công tác văn thư; chỉ đạo việc 
nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào công tác văn thư. 

2. Cá nhân trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc có liên quan đến 
công tác văn thư phải thực hiện đúng quy định tại Nghị định này và các quy định 
của pháp luật có liên quan. 

3. Văn thư cơ quan có nhiệm vụ 
a) Đăng ký, thực hiện thủ tục phát hành, chuyển phát và theo dõi việc 

chuyển phát văn bản đi. 
b) Tiếp nhận, đăng ký văn bản đến; trình, chuyển giao văn bản đến. 
c) Sắp xếp, bảo quản và phục vụ việc tra cứu, sử dụng bản lưu văn bản. 



d) Quản lý Sổ đăng ký văn bản. 
đ) Quản lý, sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật của cơ quan, tổ chức; 

các loại con dấu khác theo quy định. 
Điều 16. Đăng ký văn bản đi 
1. Việc đăng ký văn bản bảo đảm đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết 

của văn bản đi. 
2. Đăng ký văn bản 
Văn bản được đăng ký bằng sổ hoặc bằng Hệ thống. 
a) Đăng ký văn bản bằng sổ 
Văn thư cơ quan đăng ký văn bản vào Sổ đăng ký văn bản đi. Mẫu sổ đăng 

ký văn bản đi theo quy định tại Phụ lục IV Nghị định này. 
b) Đăng ký văn bản bằng Hệ thống 
Văn bản được đăng ký bằng Hệ thống phải được in ra giấy đầy đủ các 

trường thông tin theo mẫu Sổ đăng ký văn bản đi, đóng sổ để quản lý. 
3. Văn bản mật được đăng ký theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật 

nhà nước. 
Điều 17. Nhân bản, đóng dấu, ký số của cơ quan, tổ chức và dấu chỉ độ 

mật, mức độ khẩn 
1. Nhân bản, đóng dấu của cơ quan, tổ chức và dấu chỉ độ mật, mức độ 

khẩn đối với văn bản giấy 
a) Văn bản đi được nhân bản theo đúng số lượng được xác định ở phần nơi 

nhận của văn bản. 
b) Việc đóng dấu cơ quan, tổ chức và dấu chỉ độ mật, mức độ khẩn, được 

thực hiện theo quy định tại Phụ lục I Nghị định này. 
2. Ký số của cơ quan, tổ chức đối với văn bản điện tử 
Ký số của cơ quan, tổ chức được thực hiện theo quy định tại Phụ lục I Nghị 

định này. 
Điều 18. Phát hành và theo dõi việc chuyển phát văn bản đi 
1. Văn bản đi phải hoàn thành thủ tục tại Văn thư cơ quan và phát hành 

trong ngày văn bản đó được ký, chậm nhất là trong ngày làm việc tiếp theo. Văn 
bản khẩn phải được phát hành và gửi ngay sau khi ký văn bản. 

2. Việc phát hành văn bản mật đi phải bảo đảm bí mật nội dung của văn 
bản theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, đúng số lượng, thời 
gian và nơi nhận. 

3. Văn bản đã phát hành nhưng có sai sót về nội dung phải được sửa đổi, 
thay thế bằng văn bản có hình thức tương đương. Văn bản đã phát hành nhưng 
có sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày, thủ tục ban hành phải được đính chính 
bằng công văn của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản. 

4. Thu hồi văn bản 
a) Đối với văn bản giấy, trường hợp nhận được văn bản thông báo thu hồi, 

bên nhận có trách nhiệm gửi lại văn bản đã nhận. 



b) Đối với văn bản điện tử, trường hợp nhận được văn bản thông báo thu 
hồi, bên nhận hủy bỏ văn bản điện tử bị thu hồi trên Hệ thống, đồng thời thông 
báo qua Hệ thống để bên gửi biết. 

5. Phát hành văn bản giấy từ văn bản được ký số của người có thẩm quyền: 
Văn thư cơ quan thực hiện in văn bản đã được ký số của người có thẩm quyền ra 
giấy, đóng dấu của cơ quan, tổ chức để tạo bản chính văn bản giấy và phát hành 
văn bản. 

6. Trường hợp cần phát hành văn bản điện tử từ văn bản giấy: Văn thư cơ 
quan thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 25 Nghị định này. 

Điều 22. Đăng ký văn bản đến 
1. Việc đăng ký văn bản đến phải bảo đảm đầy đủ, rõ ràng, chính xác các 

thông tin cần thiết theo mẫu Sổ đăng ký văn bản đến hoặc theo thông tin đầu vào 
của dữ liệu quản lý văn bản đến. Những văn bản đến không được đăng ký tại 
Văn thư cơ quan thì đơn vị, cá nhân không có trách nhiệm giải quyết, trừ những 
loại văn bản đến được đăng ký riêng theo quy định của pháp luật. 

2. Số đến của văn bản được lấy liên tiếp theo thứ tự và trình tự thời gian 
tiếp nhận văn bản trong năm, thống nhất giữa văn bản giấy và văn bản điện tử. 

3. Đăng ký văn bản 
Văn bản được đăng ký bằng sổ hoặc bằng Hệ thống. 
a) Đăng ký văn bản đến bằng sổ 
Văn thư cơ quan đăng ký văn bản vào Sổ đăng ký văn bản đến. Mẫu Sổ 

đăng ký văn bản đến theo quy định tại Phụ lục IV Nghị định này. 
b) Đăng ký văn bản đến bằng Hệ thống 
Văn thư cơ quan tiếp nhận văn bản và đăng ký vào Hệ thống. Trường hợp 

cần thiết, Văn thư cơ quan thực hiện số hóa văn bản đến theo quy định tại Phụ 
lục I Nghị định này. Văn thư cơ quan cập nhật vào Hệ thống các trường thông 
tin đầu vào của dữ liệu quản lý văn bản đến theo quy định tại Phụ lục VI Nghị 
định này. Văn bản đến được đăng ký vào Hệ thống phải được in ra giấy đầy đủ 
các trường thông tin theo mẫu Sổ đăng ký văn bản đến, ký nhận và đóng sổ để 
quản lý. 

4. Văn bản mật được đăng ký theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật 
nhà nước. 

Điều 27. Thẩm quyền sao văn bản 
1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định việc sao văn bản do cơ 

quan, tổ chức ban hành, văn bản do các cơ quan, tổ chức khác gửi đến và quy 
định thẩm quyền ký các bản sao văn bản. 

2. Việc sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước được thực hiện theo 
quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. 

Điều 35. Trách nhiệm quản lý công tác văn thư 
1. Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước 

về công tác văn thư. 



2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân 
các cấp, doanh nghiệp nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình 
có trách nhiệm: 

a) Căn cứ quy định của pháp luật, ban hành và hướng dẫn thực hiện các 
quy định về công tác văn thư. 

b) Kiểm tra việc thực hiện các quy định về công tác văn thư đối với các cơ 
quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi 
phạm pháp luật về công tác văn thư theo thẩm quyền. 

c) Tổ chức, chỉ đạo việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ 
trong công tác văn thư. 

d) Bố trí kinh phí để hiện đại hóa phương tiện, hạ tầng kỹ thuật phục vụ 
công tác văn thư, quản lý và vận hành hiệu quả Hệ thống quản lý tài liệu điện tử. 

đ) Bố trí nhân sự, vị trí, diện tích, phương tiện làm việc phù hợp, bảo đảm 
giữ gìn bí mật nhà nước, bảo quản an toàn con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật của 
cơ quan, tổ chức. 

e) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng người làm công tác văn thư; quản lý công 
tác thi đua, khen thưởng trong công tác văn thư. 

g) Sơ kết, tổng kết về công tác văn thư trong phạm vi ngành, lĩnh vực và 
địa phương. 



BỘ TÀI CHÍNH 
-------- 

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

--------------- 
Số: 110/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2013 

  

THÔNG TƯ 

QUY ĐỊNH VIỆC LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ 
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BẢO ĐẢM THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN THUỘC 

CÔNG TÁC BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước số 30/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 12 năm 
2000; 

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định về chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 21/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất 
lượng, hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết 
toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thuộc công tác bảo 
vệ bí mật nhà nước như sau: 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

1. Thông tư này quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách 
nhà nước bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thuộc công tác bảo vệ bí mật nhà nước. 

2. Đối tượng áp dụng của Thông tư này gồm: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức Nhà nước, tổ chức 
chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và hội có tính chất đặc thù ở trung ương, địa phương được 
giao sử dụng ngân sách nhà nước trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thuộc công tác bảo 
vệ bí mật nhà nước. 

Điều 2. Nguồn kinh phí 

1. Nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thuộc công tác bảo vệ bí mật nhà nước do 
ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp hiện hành và được bố trí trong dự toán kinh phí được 
giao hàng năm của cơ quan, tổ chức theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản 
pháp luật khác có liên quan.  

2. Kinh phí bảo đảm cho công tác bảo vệ bí mật nhà nước phải được quản lý, sử dụng đúng mục 
đích, đúng chế độ hiện hành và theo các quy định tại Thông tư này.  

Điều 3. Nội dung chi phục vụ nhiệm vụ chuyên môn công tác bảo vệ bí mật nhà nước 

1. Chi soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. 

2. Chi kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật có nội dung thuộc bí 
mật nhà nước. 

3. Chi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. 



4. Chi tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về công tác bảo vệ bí mật nhà nước. 

5. Chi hội nghị, hội thảo, tọa đàm, sơ kết, tổng kết về công tác bảo vệ bí mật nhà nước. 

6. Chi mua sắm trang thiết bị, máy móc, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác bảo vệ 
bí mật nhà nước, bao gồm: hòm, tủ, máy tính, biển hiệu, con dấu; phần mềm bảo mật thiết bị, 
đường truyền bảo mật theo quy định của Luật Cơ yếu; thiết bị lưu giữ và bảo quản tin, tài liệu 
mật; vật mang bí mật nhà nước; thiết bị bảo vệ và giám sát; tem kiểm tra an ninh; thiết bị tiêu 
hủy tài liệu, vật mang bí mật nhà nước. 

7. Chi khảo sát, vẽ sơ đồ và xây dựng Báo cáo xác định khu vực, địa điểm cấm theo quy định của 
Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước và các văn bản hướng dẫn để báo cáo cấp có thẩm quyền xem 
xét phê duyệt. 

8. Chi thu thập tin, tài liệu phục vụ công tác xác minh, điều tra các vụ lộ, lọt bí mật nhà nước. 

9. Chi điều tra, khảo sát thống kê số liệu trong nước liên quan đến bảo vệ bí mật nhà nước. 

10. Chi hoạt động đàm phán, ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về việc 
cùng bảo vệ thông tin mật. 

11. Chi kiểm tra an ninh các thiết bị điện tử, phương tiện trước khi đưa vào sử dụng phục vụ 
công tác bảo vệ bí mật nhà nước, gồm: Thuê chuyên gia, phương tiện, thiết bị (trong trường hợp 
cán bộ, phương tiện, thiết bị của cơ quan an ninh không đáp ứng được yêu cầu kiểm tra thì người 
đứng đầu đơn vị kỹ thuật, nghiệp vụ quyết định việc thuê số lượng chuyên gia, phương tiện, thiết 
bị để thực hiện).  

12. Chi thực hiện giảm mật, giải mật, tiêu hủy bí mật nhà nước theo quy định, gồm:  

a) Phân loại, tập hợp lập danh mục, rà soát tài liệu, vật mang bí mật nhà nước cần giảm mật, giải 
mật, tiêu hủy để xây dựng Báo cáo thuyết minh tài liệu, vật mang bí mật cần tiêu hủy; 

b) Họp Hội đồng xác định giá trị tài liệu mật, xét hủy tài liệu mật phải tiêu hủy; 

c) Thuê phương tiện vận chuyển tài liệu, vật mang bí mật từ địa điểm lưu giữ đến nơi tiêu hủy; 
thuê thiết bị thực hiện tiêu hủy. 

13. Chi khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bảo vệ bí mật nhà 
nước. 

Điều 4. Mức chi 

1. Mức chi cụ thể theo phụ lục kèm theo Thông tư. 

2. Các mức chi quy định tại Thông tư này là mức chi tối đa. Căn cứ vào tình hình thực tế, tính 
chất phức tạp của từng nhiệm vụ chi và khả năng ngân sách, người đứng đầu cơ quan, tổ chức 
quyết định mức chi cụ thể cho phù hợp, đảm bảo không vượt quá mức chi quy định tại Thông tư 
này.  

3. Trường hợp nội dung chi chưa có quy định của cấp có thẩm quyền về chế độ định mức chi thì 
người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định mức chi căn cứ vào chế độ, định mức, đơn giá của 
ngành có công việc tương tự hoặc mức chi thực tế (có chứng từ hợp pháp, hợp lệ) trong phạm vi 
dự toán được giao và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. 

Điều 5. Lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm 
thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cho công tác bảo vệ bí mật nhà nước 



1. Hàng năm, căn cứ vào yêu cầu công tác bảo vệ bí mật nhà nước và căn cứ nội dung chi, mức 
chi quy định tại Thông tư này, các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 
thuộc công tác bảo vệ bí mật nhà nước lập dự toán kinh phí bảo đảm cho công tác bảo vệ bí mật 
nhà nước tổng hợp chung trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của cơ quan, đơn vị mình 
gửi cơ quan có thẩm quyền theo quy định. 

2. Việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện nhiệm vụ 
chuyên môn cho công tác bảo vệ bí mật nhà nước được thực hiện theo quy định của Luật Ngân 
sách Nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành các Luật này.  

Điều 6. Điều khoản thi hành 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2013. 

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ 
Tài chính để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

  
  

Nơi nhận: 
- TTCP, các Phó TTCP; 
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước, VP CP; 
- VP TW và các Ban của Đảng; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán NN; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 
- UBND các tỉnh, t/p trực thuộc TW; 
- Cơ quan TW của các hội, đoàn thể; 
- Sở Tài chính, Sở Công an, Kho bạc NN các tỉnh, thành phố 
trực thuộc TW; 
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp; 
- Công báo, Website Chính phủ, Website Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, PC. 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 
 
 

Trương Chí Trung 

  

PHỤ LỤC 

MỨC CHI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN CÔNG TÁC BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ 
NƯỚC 

(Kèm theo Thông tư số 110/2013/TT-BTC ngày 14/8/2013 của Bộ Tài chính) 

STT Nội dung chi Khung, mức chi tối đa 
1 Chi soạn thảo các văn bản quy 

phạm pháp luật về bảo vệ bí 
mật nhà nước 

Thông tư liên tịch số 192/2010/TTLT-BTC-BTP-
VPCP ngày 02/12/2010 của liên Bộ Tài chính, Bộ 
Tư pháp và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn lập 
dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 
ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây 
dựng pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật 

2 Chi kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ 
thống hóa văn bản quy phạm 
pháp luật có nội dung thuộc bí 
mật nhà nước 

Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP 
ngày 17/8/2011 của liên Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp 
quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết 
toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, 
rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp 
luật 



3 Chi tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục pháp luật về bảo vệ bí 
mật nhà nước 

Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP 
ngày 14/5/2010 của liên Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp 
hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết 
toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến giáo 
dục pháp luật 

4 Chi tập huấn, bồi dưỡng kỹ 
năng, nghiệp vụ về công tác 
bảo vệ bí mật nhà nước 

Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 
của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản 
lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành 
cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 

5 Chi hội nghị, hội thảo, tọa 
đàm, sơ kết, tổng kết về công 
tác bảo vệ bí mật nhà nước 

Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của 
Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ 
chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan 
nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 

6 Chi mua sắm trang thiết bị, 
máy móc, ứng dụng công nghệ 
thông tin phục vụ công tác bảo 
vệ bí mật nhà nước, bao gồm: 
hòm, tủ, máy tính, biển hiệu, 
con dấu; phần mềm bảo mật 
thiết bị, đường truyền bảo mật 
theo quy định của Luật Cơ yếu; 
thiết bị lưu giữ và bảo quản tin, 
tài liệu mật; vật mang bí mật 
nhà nước; thiết bị bảo vệ và 
giám sát; tem kiểm tra an ninh; 
thiết bị tiêu hủy tài liệu, vật 
mang bí mật nhà nước 

  

  

a Chi ứng dụng công nghệ thông 
tin 

Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-
BKHĐT-BTTTT ngày 15/2/2012 của liên Bộ Tài 
chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và 
Truyền thông hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh 
phí thực hiện chương trình quốc gia về ứng dụng 
công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan 
nhà nước 

b Chi mua sắm trang thiết bị, 
máy móc 

Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của 
Bộ Tài chính quy định việc đấu thầu để mua sắm 
tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của 
cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính 
trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, 
tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn 
vị vũ trang nhân dân 

7 Chi khảo sát, vẽ sơ đồ và xây 
dựng Báo cáo xác định khu 
vực, địa điểm cấm theo quy 
định của Pháp lệnh Bảo vệ bí 
mật Nhà nước và các văn bản 

3.000.000 đồng/báo cáo 



hướng dẫn để báo cáo cấp có 
thẩm quyền xem xét phê duyệt 

8 Chi thu thập tin, tài liệu phục 
vụ công tác xác minh, điều tra 
các vụ lộ, lọt bí mật nhà nước 

Thông tư số 148/2011/TT-BTC ngày 7/11/2011 
của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản 
lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đảm 
bảo cho công tác điều tra tội phạm 

9 Chi điều tra, khảo sát thống kê 
số liệu trong nước liên quan 
đến bảo vệ bí mật nhà nước 

Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11/5/2011 của 
Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết 
toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê 

10 Chi hoạt động đàm phán, ký 
kết và thực hiện các điều ước 
quốc tế, thỏa thuận quốc tế về 
cùng bảo vệ thông tin mật 

Thông tư số 65/2008/TT-BTC ngày 21/7/2008 của 
Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng 
kinh phí bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và 
công tác thỏa thuận quốc tế 

11 Chi kiểm tra an ninh các thiết 
bị điện tử, phương tiện trước 
khi đưa vào sử dụng phục vụ 
công tác bảo vệ bí mật nhà 
nước, gồm: Thuê chuyên gia, 
phương tiện, thiết bị (trong 
trường hợp cán bộ, phương 
tiện, thiết bị của cơ quan an 
ninh không đáp ứng được yêu 
cầu kiểm tra thì người đứng 
đầu đơn vị kỹ thuật, nghiệp vụ 
quyết định việc thuê số lượng 
chuyên gia, phương tiện, thiết 
bị để thực hiện).  

  

a Thuê chuyên gia trong nước Từ 1.000.000 đồng -1.500.000 đồng/một cuộc kiểm 
tra 

b Thuê phương tiện, thiết bị Được thực hiện theo hóa đơn, chứng từ hợp pháp 
12 Chi thực hiện giảm mật, giải 

mật, tiêu hủy bí mật nhà nước 
theo quy định, gồm: 

  

a Phân loại, tập hợp lập danh 
mục, rà soát tài liệu, vật mang 
bí mật nhà nước cần giảm mật, 
giải mật, tiêu hủy để xây dựng 
Báo cáo thuyết minh tài liệu, 
vật mang bí mật cần tiêu hủy 

Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP 
ngày 17/8/2011 của liên Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp 
quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết 
toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, 
rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp 
luật 

b Họp Hội đồng xác định giá trị 
tài liệu mật, xét hủy tài liệu 
mật phải tiêu hủy 

- Người chủ trì: 150.000 đồng/người/buổi - Các 
thành viên tham dự: 100.000/người/buổi  

c Thuê phương tiện vận chuyển 
tài liệu, vật mang bí mật từ địa 
điểm lưu giữ đến nơi tiêu hủy; 
thuê thiết bị thực hiện tiêu hủy 

Được thực hiện theo hóa đơn, chứng từ hợp pháp 



13 Chi khen thưởng cho các tập 
thể, cá nhân có thành tích trong 
công tác bảo vệ bí mật nhà 
nước 

Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 

  Thông tư số 71/2011/TT-BTC ngày 24/5/2011 của 
Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập, quản lý và 
sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định 
số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi 
đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 

Ghi chú: Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản dẫn chiếu để áp dụng tại Thông tư 
này được sửa đổi, bổ sung hay thay thế bằng các văn bản mới thì các nội dung được dẫn 
chiếu áp dụng theo các văn bản mới đó 
  

  





















































































THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
_________ 

 
Số: 808/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________ 

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước 

của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 
_________ 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ 

bí mật nhà nước; 

Theo đề nghị của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn 

Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bí mật nhà nước độ Mật gồm: 

1. Nội dung làm việc của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước với Ban Bí thư, Ban 

Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

về vận động đoàn viên, thanh niên tham gia bảo vệ tổ quốc, phòng ngừa, phát 

hiện, đấu tranh hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. 

2. Kế hoạch, số liệu điều tra, khảo sát, báo cáo đánh giá về thực trạng 

tình hình tư tưởng, đời sống và những phức tạp trong thanh niên có tác động 

tiêu cực đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội chưa công khai. 

3. Báo cáo về công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh có nội dung phản ánh các vụ, việc gây tác động tiêu 

cực đến chính trị, quốc phòng, an ninh, xã hội. 

4. Nghị quyết, phương án, kế hoạch và văn bản về tổ chức, vận động 

đoàn viên, thanh niên tham gia công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, 

ngăn chặn hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, gây rối an ninh trật tự. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020. 
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Điều 3. Trách nhiệm thi hành 

1. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, phối 

hợp Bộ Công an hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Quyết định này. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan 

thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các ban của Đảng; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, 

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: VT, NC (2). 

THỦ TƯỚNG 
 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc 

 







THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
_________

 

 

Số: 872/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________ 

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Danh mục bí mật Nhà nước mức độ mật 

của Hội Cựu chiến binh Việt Nam 
_________ 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước ngày 15 tháng 11 năm 2018; 

Theo đề nghị của Hội Cựu chiến binh Việt Nam. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Danh mục bí mật Nhà nước độ mật của Hội Cựu chiến binh            

Việt Nam gồm những tài liệu thuộc phạm vi sau đây:  

1. Kế hoạch, báo cáo, khảo sát về thực trạng tình hình tư tưởng Cựu chiến 

binh, Cựu quân nhân; nội dung giám sát, phản biện xã hội có tác động tiêu 

cực đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các vấn đề về 

kinh tế, xã hội. 

2. Báo cáo của Đảng đoàn, Thường trực Trung ương Hội Cựu chiến     

binh Việt Nam với lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong công tác tham gia đấu 

tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch 

chống lại quan điểm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước.  

3. Báo cáo của Đảng đoàn, Thường trực Trung ương Hội Cựu chiến binh      

Việt Nam về hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội do         

Hội Cựu chiến binh phát hiện, thu thập thông qua công tác Hội, công tác tranh 

thủ người có uy tín trong dân tộc, chức sắc tôn giáo phục vụ nhiệm vụ quốc 

phòng, an ninh; kế hoạch phối hợp đấu tranh với các đối tượng lợi dụng vấn 

đề dân tộc, tôn giáo để chống phá, xuyên tạc chính sách của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7                     

năm 2020. 
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Điều 3. Hội Cựu chiến binh Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Công an 

hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 

- Cục A03 (BCA); 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,    

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: VT, NC (2). 

THỦ TƯỚNG 

  

 

 

Nguyễn Xuân Phúc 

  

 

 

 



THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
__________ 

 
Số: 960/QĐ-TTg 

CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________ 

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2020 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực Nội vụ 
_________ 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Nội vụ; 

Căn cứ Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Công an. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bí mật nhà nước độ Tuyệt mật gồm: 

1. Kế hoạch thực hiện đường lối, chiến lược, chủ trương, chính sách, đối 

sách, quy trình xử lý đối với các vấn đề phức tạp về tín ngưỡng, tôn giáo cấp 

nhà nước chưa công khai. 

2. Văn bản về các đối tượng lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo 

nhằm lật đổ chính quyền hoặc gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống 

nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Điều 2. Bí mật nhà nước độ Tối mật gồm: 

1. Đề án, phương án, kế hoạch, ý kiến chỉ đạo, thông báo ý kiến chỉ đạo, 

kết luận của các đồng chí lãnh đạo bộ, ban, ngành trung ương; Hội đồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có nội dung đánh giá về thực trạng 

hoạt động của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc 

có hoạt động gây ảnh hưởng đến chính trị, an ninh quốc gia; về xây dựng, 

quản lý đội ngũ cán bộ cấp chiến lược chưa công khai. 
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2. Thông tin, tài liệu về tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước gồm: 

a) Đề án cơ cấu tổ chức và cơ cấu thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc 

hội khoá mới do Bộ Nội vụ chuẩn bị chưa công khai;  

b) Văn bản thẩm định về tổ chức bộ máy, biên chế của Công an nhân dân 

và Quân đội nhân dân Việt Nam. 

3. Thông tin, tài liệu về cán bộ, công chức, viên chức nhà nước gồm: 

a) Văn bản nhận xét, đánh giá, thẩm định hồ sơ liên quan đến điều động, 

luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian công tác, miễn nhiệm, 

cho thôi giữ chức, đình chỉ chức vụ, kỷ luật, chế độ, chính sách đối với cán bộ 

thuộc diện Bộ Chính trị quản lý chưa công khai;  

b) Văn bản báo cáo, trình xin ý kiến các cơ quan có thẩm quyền về nhân 

sự cao cấp của Đảng, Nhà nước trong quá trình xem xét bầu cử, ứng cử. 

4. Thông tin, tài liệu về tín ngưỡng, tôn giáo gồm: 

a) Chương trình, kế hoạch, nội dung làm việc, báo cáo kết quả, thông 

báo kết luận làm việc của các đồng chí lãnh đạo bộ, ban, ngành và Tỉnh ủy, 

Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương với các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, nhân sĩ giữ các vị 

trí có ảnh hưởng trong các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc; các 

tổ chức, cá nhân nước ngoài có vị trí ảnh hưởng trong các tổ chức tôn giáo, tổ 

chức tôn giáo trực thuộc;  

b) Kế hoạch, báo cáo, hướng dẫn, văn bản xin chủ trương giải quyết 

những vấn đề phức tạp trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo có tác động đến 

an ninh, chính trị và đối ngoại; 

c) Văn bản nhận xét, đánh giá về nhân sự, thực trạng hoạt động tín 

ngưỡng, tôn giáo, hoạt động của cơ sở chính trị, người trong các tổ chức tôn 

giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có hoạt động gây ảnh hưởng đến an ninh 

quốc gia;  

d) Báo cáo có nội dung nhận xét, đánh giá liên quan đến các đối tượng 

lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, 

trật tự an toàn xã hội. 

Điều 3. Bí mật nhà nước độ Mật gồm: 

1. Thông tin, tài liệu về tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước gồm: 

Đề án thành lập mới, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể bộ, cơ quan 

ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chưa công khai. 
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2. Thông tin, tài liệu về chính quyền địa phương và địa giới hành               

chính gồm: 

Đề án, dự án, báo cáo, kế hoạch, hướng dẫn, kết quả khảo sát, điều tra, 

thống kê về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh, phân định địa giới, đặt 

tên, đổi tên đơn vị hành chính khu vực biên giới, khu vực biển đảo và khu vực 

có vị trí chiến lược về an ninh, quốc phòng chưa công khai. 

3. Thông tin, tài liệu về biên chế gồm: 

a) Văn bản trình Thủ tướng Chính phủ về biên chế công chức (thuộc 

khối Chính phủ quản lý) từ Trung ương đến cấp huyện và biên chế làm việc ở 

nước ngoài chưa được thông qua và chưa công khai; 

b) Quyết định giao biên chế làm việc ở nước ngoài đối với các bộ, cơ 

quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chưa công khai; 

c) Báo cáo liên quan đến biên chế làm việc ở nước ngoài chưa công khai. 

4. Thông tin, tài liệu về cán bộ, công chức, viên chức nhà nước gồm: 

a) Văn bản xin chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ về công tác cán bộ chưa công khai;  

b) Văn bản nhận xét, đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian 

công tác, miễn nhiệm, kỷ luật cán bộ thuộc diện Ban Bí thư, Thủ tướng Chính 

phủ quản lý chưa công khai; 

c) Văn bản thẩm định, trình phê chuẩn hồ sơ kết quả bầu, miễn nhiệm, 

bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân 

cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã chưa công khai; 

d) Văn bản thẩm định về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục và hồ 

sơ nhân sự đối với chức danh cán bộ, công chức, viên chức và các chức danh 

lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ quyết định phê 

chuẩn chưa công khai; 

đ) Văn bản, tài liệu về công tác cán bộ trong quá trình chuẩn bị, triển 

khai công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, 

kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức cấp phòng, cấp Vụ và tương đương 

thuộc bộ, ngành trung ương; cấp phòng, cấp sở và tương đương thuộc cấp 

tỉnh; cấp phòng và tương đương thuộc cấp huyện;  
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e) Đề án, dự án, kế hoạch phát triển đối với cán bộ, công chức, viên chức 

có tác động đến kinh tế - xã hội chưa công khai. 

5. Thông tin về thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý và tuyển dụng, 

nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức gồm: 

a) Đề thi chính thức, đề thi dự phòng, đáp án đề thi chính thức, đáp án đề 

thi dự phòng tuyển dụng vào công chức cấp xã trở lên, viên chức khi chưa tổ 

chức thi tuyển, xét tuyển; 

b) Đề thi chính thức, đề thi dự phòng, đáp án đề thi chính thức, đáp án đề 

thi dự phòng nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức, thi tuyển chức 

danh lãnh đạo, quản lý khi chưa tổ chức thi tuyển, xét tuyển. 

6. Thông tin về chính sách tiền lương gồm: 

Tờ trình và Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công 

chức, viên chức và lực lượng vũ trang chưa công khai. 

7. Thông tin về tổ chức Hội và các tổ chức phi chính phủ gồm: 

a) Kết quả khảo sát, kiểm tra, điều tra, đánh giá thực trạng hoạt động các 

tổ chức hội và các tổ chức phi chính phủ có hoạt động gây ảnh hưởng đến 

chính trị, kinh tế, xã hội chưa công khai; 

b) Văn bản có nội dung liên quan đến việc thành lập và hoạt động của 

các quỹ xã hội, quỹ từ thiện, hội, tổ chức phi chính phủ trong nước và nước 

ngoài phức tạp có tác động đến chính trị, kinh tế xã hội chưa công khai. 

8. Thông tin, tài liệu về tín ngưỡng, tôn giáo gồm: 

a) Văn bản, tài liệu trao đổi liên quan đến giải quyết các vấn đề có tính 

phức tạp về tín ngưỡng, tôn giáo chưa công khai; 

b) Kế hoạch, hướng dẫn, văn bản đề xuất, xin ý kiến giải quyết những vụ 

việc có tính phức tạp về tín ngưỡng, tôn giáo chưa công khai;  

c) Văn bản, tài liệu liên quan đến hoạt động của người trong các tổ chức 

tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc được cấp có thẩm quyền lựa chọn, bố trí, 

tranh thủ; 

d) Báo cáo về công tác tín ngưỡng, tôn giáo có nội dung tác động đến 

tình hình chính trị, kinh tế - xã hội chưa công khai; 
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đ) Đề án, dự án, kế hoạch phát triển dài hạn, đề xuất về chủ trương, 

chính sách, biện pháp điều hành liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo có nội 

dung tác động đến tình hình kinh tế - xã hội chưa công khai; 

e) Thông báo, báo cáo về tình hình tín ngưỡng, tôn giáo có thông tin 

nhận định về người theo tín ngưỡng, tôn giáo; về tổ chức, cá nhân tôn giáo; về 

việc nhận xét, đánh giá tình hình tín ngưỡng, tôn giáo và định hướng xử lý 

giải quyết công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; 

g) Kinh phí thực hiện công tác tranh thủ đối với người trong tổ chức tôn 

giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc. 

9. Thông tin, tài liệu về công tác văn thư, lưu trữ nhà nước gồm:  

a) Cơ sở dữ liệu tại các Trung tâm lưu trữ Quốc gia, Trung tâm lưu trữ 

lịch sử tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương liên quan đến vấn đề tín ngưỡng, 

tôn giáo và công tác tổ chức cán bộ chưa công khai;  

b) Hồ sơ thiết kế kỹ thuật, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng các 

Trung tâm lưu trữ Quốc gia, Trung tâm Bảo hiểm tài liệu lưu trữ; phương án 

bảo vệ an toàn tài liệu lưu trữquốc gia; danh mục tài liệu tại các Trung tâm 

lưu trữ Quốc gia, Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương có liên quan đến chính trị, an ninh và lợi ích quốc gia khi chưa được 

phép khai thác, sử dụng. 

10. Văn bản báo cáo về công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong công tác tổ 

chức, cán bộ. 

11. Hồ sơ trình, quyết định khen thưởng cho tập thể, cá nhân có hoạt 

động bí mật mà việc khen thưởng có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động đối 

ngoại, hoạt động nghiệp vụ làm lộ danh tính hoặc ảnh hưởng đến tính mạng 

của người được khen thưởng. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành  

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. 

Điều 5. Trách nhiệm thi hành 

1. Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Công an chịu 

trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Quyết định này. 
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2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, 

cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, 

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: VT, NC (2). 

THỦ TƯỚNG 
 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc 

 



THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
_________ 

 
Số: 969/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________

  

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2020 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước  

thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải 
__________ 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15 tháng 11 năm 2018; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.  
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bí mật nhà nước độ Tối mật gồm: 

Phương án đàm phán, văn bản, sơ đồ, bản đồ chứa thông tin liên quan 

đến nội dung đàm phán chưa công khai về số liệu tọa độ ranh giới vùng thông 

báo bay (FIR) và vùng tìm kiếm cứu nạn hàng không (SRR). 

Điều 2. Bí mật nhà nước độ Mật gồm: 

1. Kế hoạch khẩn nguy đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào 

hoạt động hàng không dân dụng chưa công khai. 

2. Phương án, kế hoạch, đề án của Bộ Giao thông vận tải về an toàn, an 

ninh hàng hải chưa công khai.  

3. Kế hoạch đảm bảo an ninh cho đối tượng chuyên cơ, chuyên khoang. 

4. Phương án đàm phán, văn bản, sơ đồ, hải đồ, bản đồ chứa thông tin 

liên quan đến nội dung đàm phán chưa công khai để thực hiện việc đàm phán, 

ký kết Hiệp định, thỏa thuận song phương, đa phương giữa Việt Nam với các 

quốc gia khác (các bên) về vùng tìm kiếm cứu nạn hàng hải, vùng trách nhiệm 

của Trung tâm điều khiển và xử lý dữ liệu cấp cứu qua vệ tinh Cospas-Sarsat 

của Việt Nam (VNMCC).  

5. Kế hoạch điều tra, báo cáo kết quả điều tra, kết luận nguyên nhân tai 

nạn hàng không, sự cố hàng không loại C trở lên chưa công khai; sự cố, tai 

nạn giao thông hàng hải đặc biệt nghiêm trọng chưa công khai. 
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6. Kế hoạch điều tra, báo cáo kết quả điều tra, kết luận nguyên nhân sự 

cố kết cấu hạ tầng giao thông từ cấp I trở lên chưa công khai. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Trách nhiệm thi hành 

1. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ 

Công an hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Quyết định này. 

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 

- A03 (BCA); 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, 

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: VT, NC (2). 

THỦ TƯỚNG 
 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc 

 



 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
___________ 

 
Số: 970/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2020 
 

  
QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc Tòa án nhân dân 
_______________ 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15 tháng 11 năm 2018; 

Theo đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bí mật nhà nước độ Tối mật gồm: 

Kế hoạch xét xử, văn bản xin ý kiến, trao đổi của Tòa án nhân dân với 

các cơ quan bảo vệ pháp luật, cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền về việc xử 

lý, xét xử các vụ án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia, các vụ án đặc biệt 

nghiêm trọng xâm phạm trật tự, an toàn xã hội, các vụ án tham nhũng nghiêm 

trọng, vụ án dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.  

Điều 2. Bí mật nhà nước độ Mật gồm: 

1. Kế hoạch, nội dung phối hợp công tác liên ngành về đấu tranh phòng 

chống tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng 

xâm phạm trật tự, an toàn xã hội, tội phạm tham nhũng nghiêm trọng, tội phạm 

mà dư luận xã hội đặc biệt quan tâm chưa công khai. 

2. Quan điểm, ý kiến của cá nhân thành viên Hội đồng xét xử của các cấp 

Tòa án khi nghị án; kết luận của Thẩm phán, Tổ Thẩm phán, Ủy ban Thẩm phán 

Tòa án nhân dân cấp cao hoặc kết luận của Thẩm phán, Tổ Thẩm phán, Hội 

đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao trong quá trình giải quyết đơn đề nghị 

giám đốc thẩm, tái thẩm chưa công khai; văn bản trao đổi nghiệp vụ giữa các cơ 

quan tiến hành tố tụng về việc giải quyết các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia, 

các vụ án đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm trật tự, an toàn xã hội, các vụ án 

tham nhũng nghiêm trọng, vụ án dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. 

3. Báo cáo của Tòa án nhân dân tối cao với cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền về chủ trương, định hướng lớn liên quan đến tổ chức và hoạt động của 

Tòa án nhân dân chưa công khai.   

4. Báo cáo của Tòa án nhân dân về việc chưa thi hành án tử hình phục vụ 

yêu cầu điều tra mở rộng vụ án và yêu cầu đối ngoại. 



2 
 

 

 

5. Báo cáo về các vụ án được xét xử kín trong trường hợp cần giữ bí mật 

nhà nước. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.  

Điều 4. Trách nhiệm thi hành 

1. Tòa án nhân dân tối cao chủ trì, phối hợp Bộ trưởng Bộ Công an 

hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Quyết định này. 

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 

- A03 (BCA); 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, 

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: VT, NC (2). 

THỦ TƯỚNG 
 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc 

 

 

 

 

 

 



THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
_________

 

 

Số: 971/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________ 

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2020 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực công tác dân tộc 
_________ 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước ngày 15 tháng 11 năm 2018; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bí mật Nhà nước độ Tuyệt mật 

Kế hoạch triển khai, báo cáo thực hiện chiến lược, đề án về vấn đề dân 

tộc, lĩnh vực công tác dân tộc liên quan đến lợi ích quốc gia chưa công khai. 

Điều 2. Bí mật Nhà nước độ Tối mật 

1. Đề án, kế hoạch, biện pháp phòng, chống, đấu tranh với hoạt động các 

thế lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề dân tộc để xuyên tạc, phá hoại 

đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gây mất ổn định 

nghiêm trọng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

2. Báo cáo có nội dung nhận xét, đánh giá về các đối tượng lợi dụng vấn 

đề dân tộc gây mất ổn định ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Điều 3. Bí mật Nhà nước độ Mật 

1. Báo cáo, đánh giá, biện pháp đấu tranh với hoạt động của các thế lực 

thù địch gây mất trật tự, an toàn xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

2. Kế hoạch, báo cáo có nội dung phản ánh, đánh giá về tâm tư của đồng 

bào dân tộc thiểu số liên quan đến đường lối, chính sách của Đảng,                

Nhà nước có ảnh hưởng đến chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. 

3. Kế hoạch, báo cáo, số liệu về hoạt động nghiên cứu, điều tra, thống 

kê, tổng hợp để xác định thành phần, tên gọi và danh mục các dân tộc có nội 

dung tác động đến chính trị, quốc phòng, an ninh, trật tự.  

Điều 4. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. 
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Điều 5. Trách nhiệm thi hành  

1. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với                        

Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Quyết định này. 

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 

- A03 (BCA); 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, 

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: VT, NC (2). 

THỦ TƯỚNG 

  

 

 

Nguyễn Xuân Phúc 

  

 

 

 





THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
____________ 

 
Số: 988/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
________________________________________ 

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2020 

 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước  

thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
_____________ 

  
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15 tháng 11 năm 2018; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bí mật nhà nước độ Tuyệt mật gồm: 

1. Văn bản điều động, huy động tàu, thuyền ra khai thác ở vùng biển 

Đông và vùng biển quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa trong các tình huống đặc 

biệt để bảo vệ chủ quyền quốc gia. 

2. Kế hoạch, báo cáo kết quả phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn và Bộ Quốc phòng trong công tác điều động tàu kiểm ngư tham gia 

bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển 

của Việt Nam. 

3. Phương án, nội dung đàm phán liên quan đến phân định khu vực            

đánh cá chung trên biển giữa Việt Nam và các nước có biển tiếp giáp chưa 

công khai. 

Điều 2. Bí mật nhà nước độ Tối mật gồm: 

1. Hồ sơ, tài liệu Dự án TS 01. 

2. Số lượng tàu kiểm ngư; danh mục vũ khí, phương tiện và quy định về 

định mức trang bị vũ khí, phương tiện của lực lượng kiểm ngư do Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý chưa công khai. 
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3. Kế hoạch, báo cáo, kết quả nghiên cứu khoa học về nguồn lợi, môi 

trường sống của các loài hải sản ở các vùng biển Trường Sa, Hoàng Sa, DK1 

chưa công khai. 

Điều 3. Bí mật nhà nước độ Mật gồm: 

1. Đề án, kế hoạch phát triển thương mại những mặt hàng thuộc Danh 

mục sản phẩm quốc gia của ngành chưa công khai. 

2. Phương án, nội dung đàm phán xử lý các rào cản thương mại, mở cửa 

thị trường của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với hàng nông, 

lâm, thủy sản theo quy định của pháp luật quốc tế chưa công khai. 

3. Kế hoạch kiểm tra, kết quả tuần tra, diễn tập chung của lực lượng 

kiểm ngư với lực lượng hải quân trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo chưa 

công khai. 

4. Văn bản xác minh, báo cáo về tình hình tàu cá nước ngoài vi phạm vùng 

biển Việt Nam, tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài chưa công khai. 

5. Quyết định kiểm tra, kế hoạch kiểm tra, báo cáo kết quả kiểm tra sạt lở 

bờ sông suối biên giới tại các khu vực còn tranh chấp về chủ quyền, khu vực 

nhạy cảm về an ninh, chính trị chưa công khai. 

6. Phương án bảo vệ các đập, hồ chứa thủy lợi thuộc loại đập, hồ chứa 

quan trọng đặc biệt theo quy định tại Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 24 

tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ. 

7. Báo cáo về ổ dịch, vùng dịch thuộc danh mục đối tượng kiểm dịch thực 

vật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang trong quá trình kiểm tra, 

xác minh chưa công khai. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. 

Điều 5. Trách nhiệm thi hành 

1. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp 

với Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Quyết định này. 
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2. Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan 

thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:  
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách Xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 

- A03 (Bộ Công an); 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,  

 các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: VT, NC (2b). 

THỦ TƯỚNG 
 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc 

 

 

 



 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
_________ 

 
Số: 1178/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________ 

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2020 

 

 
QUYẾT ĐỊNH  

Về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước 

trong lĩnh vực đối ngoại và hội nhập quốc tế 
_________ 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15 tháng 11 năm 2018; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. 

 

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Bí mật nhà nước độ Tuyệt mật gồm:  

1. Báo cáo, đề án, tờ trình của Bộ Ngoại giao kiến nghị các chủ trương, 

chính sách tổng thể của Đảng và Nhà nước liên quan đến những vấn đề đối 

ngoại và quan hệ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các nước 

láng giềng, các nước lớn có tầm quan trọng chiến lược đối với an ninh quốc 

gia và các định hướng phát triển kinh tế lớn của đất nước.  

2. Kế hoạch, phương án, tài liệu phục vụ đàm phán, giải quyết các vấn 

đề biên giới lãnh thổ, đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền 

tài phán quốc gia của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên đất liền, 

vùng trời, các vùng biển, hải đảo và thềm lục địa. 

3. Nội dung các cuộc gặp, trao đổi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ 

tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam với tổ chức và cá nhân nước ngoài có nội dung mang ý nghĩa quan trọng 

chiến lược đối với chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, quốc phòng và các định 

hướng phát triển kinh tế lớn của đất nước.  

4. Thông tin, tài liệu do nước ngoài, tổ chức quốc tế hoặc chủ thể khác 

của pháp luật quốc tế chuyển giao theo Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên mà các bên thỏa thuận bảo vệ ở mức 

độ Tuyệt mật hoặc tương đương. 
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Điều 2. Bí mật nhà nước độ Tối mật gồm: 

1. Báo cáo, đề án, tờ trình của Bộ Ngoại giao trình Bộ Chính trị, Ban Bí 

thư, Thủ tướng Chính phủ có nội dung liên quan đến đánh giá tình hình quan 

hệ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các đối tác lớn, các 

nước láng giềng, khu vực, các đối tác lớn, các tổ chức quốc tế và kiến nghị 

chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước với các đối tác đó.  

2. Về triển khai hoạt động đối ngoại: 

a) Tờ trình của Bộ Ngoại giao trình Chính phủ về việc thiết lập, thay đổi 

mức độ hoặc đình chỉ quan hệ ngoại giao, lãnh sự với các nước và các tổ chức 

quốc tế liên chính phủ.   

b) Tờ trình của Bộ Ngoại giao trình Chính phủ về việc thành lập, tạm 

đình chỉ hoặc chấm dứt hoạt động của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở               

nước ngoài.  

c) Đề án, tờ trình của Bộ Ngoại giao kiến nghị chủ trương xây dựng 

Chương trình tổng thể hoạt động đối ngoại hàng năm, nội dung Chương trình 

tổng thể hoạt động đối ngoại đã được phê duyệt của các đồng chí Ủy viên Bộ 

Chính trị, Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ 

tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chưa công khai.  

d) Đề án, tờ trình của Bộ Ngoại giao kiến nghị chủ trương đối với các 

hoạt động đối ngoại cụ thể của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí 

thư, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và việc đón các đoàn nước ngoài thăm                

Việt Nam.  

đ) Nội dung các cuộc gặp, trao đổi của lãnh đạo các bộ, ngành, địa 

phương với các tổ chức và cá nhân nước ngoài có nội dung ảnh hưởng đến an 

ninh quốc gia, sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, uy tín và vị thế quốc tế 

của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

3. Về công tác biên giới, lãnh thổ: 

a) Báo cáo, đề án, tờ trình của Bộ Ngoại giao trình Bộ Chính trị, Thủ 

tướng Chính phủ về việc đàm phán, đối thoại với các nước về vấn đề biên 

giới lãnh thổ trong khuôn khổ quan hệ song phương hoặc tại các thể chế đa 

phương. Báo cáo kết quả đàm phán, giải quyết các tranh chấp, đấu tranh bảo 

vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên đất liền, vùng trời, các vùng biển, hải đảo 

và thềm lục địa. 
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b) Báo cáo đánh giá tình hình và công tác bảo vệ, quản lý biên giới, lãnh 

thổ quốc gia, vùng trời, các vùng biển, hải đảo và thềm lục địa của nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ảnh hưởng đến việc giải quyết tranh chấp biên 

giới, ranh giới biển hoặc quan hệ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam với các nước. 

c) Tờ trình của Bộ Ngoại giao trình Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ 

kiến nghị chủ trương, chính sách và các phương án hoạch định đường biên 

giới quốc gia, ranh giới vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các nước láng giềng. 

d) Tờ trình của Bộ Ngoại giao trình Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ 

kiến nghị chủ trương, chính sách, phương án và các biện pháp đấu tranh về 

chính trị, ngoại giao, pháp lý, dư luận nhằm bảo vệ chủ quyền, quyền chủ 

quyền và quyền tài phán quốc gia đối với đất liền, vùng trời và các vùng biển 

của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

đ) Báo cáo, bản đồ, hải đồ liên quan đến quá trình hình thành đường biên 

giới quốc gia, các mốc quốc giới trên đất liền chưa công khai.  

4. Báo cáo, tờ trình kiến nghị Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, đề án 

tổ chức, kế hoạch triển khai chủ trương, chính sách đối với tổ chức, cá nhân 

người Việt Nam ở nước ngoài của Bộ Ngoại giao có nội dung ảnh hưởng đến 

an ninh quốc gia và sự ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam chưa công khai.  

5. Về công tác quản lý Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài: 

a) Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Ngoại giao gửi các Cơ quan đại 

diện Việt Nam ở nước ngoài về việc thực hiện các chủ trương, chính sách của 

Đảng và Nhà nước trong việc triển khai các hoạt động đối ngoại đối với nước 

sở tại, đấu tranh, đàm phán giải quyết các vấn đề biên giới, lãnh thổ và triển 

khai các hoạt động đối với các tổ chức, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài 

chưa công khai. 

b) Báo cáo của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có nội dung 

phản ánh, đánh giá tác động đến quan hệ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam với nước sở tại có ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và sự ổn định, 

phát triển kinh tế - xã hội của đất nước chưa công khai.  

6. Phương án, kế hoạch, tài liệu chuẩn bị, nội dung đàm phán, văn bản 

ký kết với nước ngoài, tổ chức quốc tế hoặc chủ thể khác theo quy định của 

pháp luật quốc tế có ảnh hưởng đến công tác đối ngoại, an ninh, quốc phòng 

của đất nước chưa công khai. 
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7. Sơ đồ mạng liên lạc cơ yếu, kế hoạch dự trữ và triển khai sử dụng kỹ 

thuật mật mã, kế hoạch, địa điểm giao nhận kỹ thuật mật mã, tài liệu về quản 

lý, sử dụng sản phẩm mật mã, tài liệu giảng dạy về mật mã, quy trình sử dụng 

mật mã của lực lượng cơ yếu công tác trong lĩnh vực đối ngoại. 

8. Thiết kế kỹ thuật về đảm bảo an ninh, an toàn các trụ sở cơ quan làm 

việc của Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

9. Thông tin, tài liệu do nước ngoài, tổ chức quốc tế hoặc chủ thể khác 

của pháp luật quốc tế chuyển giao theo Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và các thỏa thuận quốc tế liên quan 

mà hai bên thỏa thuận bảo vệ ở mức Tối mật hoặc tương đương. 

Điều 3. Bí mật nhà nước độ Mật gồm: 

1. Báo cáo, tờ trình của các bộ, ngành có nội dung phản ánh, đánh giá về 

các vấn đề quốc tế và khu vực đang thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế 

và kiến nghị chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc xử lý 

các vấn đề này chưa công khai.  

2. Báo cáo, tờ trình của các bộ, ngành, địa phương kiến nghị chủ trương 

và kế hoạch triển khai hợp tác cụ thể của các bộ, ngành, địa phương với các 

đối tác nước ngoài có ảnh hưởng, tác động đến kinh tế - xã hội của đất nước 

chưa công khai.  

3. Về triển khai các hoạt động đối ngoại: 

a) Đề án, tờ trình của bộ, ngành, địa phương kiến nghị chủ trương hoạt 

động đối ngoại của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương hoặc liên quan đến 

hoạt động đón tiếp các đoàn nước ngoài thăm Việt Nam có nội dung ảnh 

hưởng đến công tác đối ngoại, an ninh, quốc phòng và kinh tế - xã hội của đất 

nước chưa công khai. 

b) Báo cáo của bộ, ngành địa phương về kết quả các đoàn đi công tác 

nước ngoài, dự các hội nghị quốc tế và đón các đoàn nước ngoài đến Việt 

Nam làm việc, quá cảnh có nội dung ảnh hưởng đến công tác đối ngoại, an 

ninh, quốc phòng và kinh tế - xã hội của đất nước chưa công khai. 

c) Biên bản, nội dung trao đổi, báo cáo tiếp xúc đối ngoại của cán bộ 

công tác trong ngành Ngoại giao với đại diện ngoại giao các nước, các tổ 

chức quốc tế có nội dung ảnh hưởng đến công tác đối ngoại, an ninh, quốc 

phòng và kinh tế - xã hội chưa công khai.  

d) Báo cáo, đề xuất, tờ trình của bộ, ngành trình Bộ Chính trị, Thủ tướng 

Chính phủ kiến nghị chỉ đạo liên quan đến việc thực thi các Nghị quyết cưỡng 

chế của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc với các đối tượng, tổ chức, cá nhân 

trong nước và nước ngoài. 
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4. Về công tác biên giới, lãnh thổ: 

a) Kế hoạch tổ chức và kết quả các cuộc nghiên cứu, điều tra, khảo sát 

khu vực biên giới, các vùng biển, hải đảo và thềm lục địa đang tranh chấp. 

b) Báo cáo đánh giá tình hình và công tác bảo vệ, quản lý biên giới, lãnh 

thổ quốc gia, vùng trời, các vùng biển, hải đảo và thềm lục địa Việt Nam có 

nội dung quan trọng đối với quan hệ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam với các nước (trừ nội dung quy định tại điểm b khoản 3 Điều 2). 

c) Báo cáo, tờ trình kiến nghị chủ trương, phương án giải quyết những sự 

cố, sự việc phức tạp ở khu vực biên giới, khu vực giáp ranh giới trên biển 

giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các nước. 

5. Về thông tin đối ngoại: 

a) Báo cáo, tờ trình kiến nghị chủ trương đối với việc thông tin, tuyên 

truyền các vấn đề đối ngoại có ảnh hưởng đến công tác đối ngoại, an ninh, 

quốc phòng và kinh tế - xã hội của đất nước chưa công khai. 

b) Báo cáo, tờ trình kiến nghị chủ trương đối với việc quản lý, cấp phép 

hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài tại Việt Nam, của báo    

chí nước ngoài đi theo các đoàn đại biểu nước ngoài thăm Việt Nam chưa            

công khai. 

c) Đề án tổng thể, kế hoạch triển khai, nội dung tuyên truyền về các vấn 

đề biên giới lãnh thổ, biển, hải đảo chưa công khai.  

d) Nội dung, kiến nghị phát biểu cho lãnh đạo các cấp, Người phát ngôn 

Bộ Ngoại giao về các vấn đề biên giới lãnh thổ chưa công khai. 

6. Về công tác quản lý các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài: 

a) Tờ trình của Bộ Ngoại giao kiến nghị Thủ tướng Chính phủ trình Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm Đại sứ đặc 

mệnh toàn quyền; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước ký 

quyết định cử, triệu hồi Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, Đại diện thường trực 

của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên hợp quốc, Tổ chức 

Thương mại thế giới, ASEAN, Đại diện của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam tại các tổ chức quốc tế.   

b) Báo cáo, tờ trình kiến nghị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về việc bổ 

nhiệm, kéo dài nhiệm kỳ, triệu hồi Đại diện thường trực của nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại các tổ chức quốc tế (trừ trường hợp được quy 

định tại điểm a khoản 6 Điều này), người đứng đầu cơ quan lãnh sự nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; bổ nhiệm, miễn nhiệm 

Lãnh sự danh dự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.  
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c) Văn bản trong quá trình chuẩn bị triển khai công tác bổ nhiệm người 

đứng đầu các cơ quan đại diện ngoại giao của nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam chưa công khai.  

d) Đề án, báo cáo, tờ trình của Bộ Ngoại giao liên quan đến việc sắp xếp 

nhân sự, cử cán bộ đi công tác nhiệm kỳ tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở 

nước ngoài chưa công khai.  

đ) Báo cáo, tờ trình, kết luận của Bộ Ngoại giao liên quan đến việc thu 

thập thông tin, thẩm tra, xác minh nhân sự cán bộ công tác tại các Cơ quan đại 

diện Việt Nam ở nước ngoài.  

e) Báo cáo về tình hình, kế hoạch triển khai và kết quả đầu tư bất động 

sản của Nhà nước Việt Nam ở nước ngoài chưa công khai. Tờ trình kiến nghị 

chủ trương, kế hoạch triển khai việc đầu tư xây dựng, mua sắm, tiếp nhận, 

bàn giao các thiết bị, vật tư bảo vệ an ninh, an toàn của các trụ sở và hệ thống 

thông tin liên lạc của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. 

7. Tờ trình của Bộ Ngoại giao về việc quyết định chấp thuận, chưa chấp 

thuận đại diện ngoại giao các nước, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.  

8. Báo cáo, đề xuất, kiến nghị của bộ, ngành liên quan đến việc xử lý các 

vấn đề ưu đãi, miễn trừ, tranh chấp của các Cơ quan đại diện ngoại giao của 

các nước, cơ quan đại diện và Văn phòng đại diện của các tổ chức quốc tế tại 

Việt Nam. 

9. Phương án, kế hoạch, tài liệu chuẩn bị, nội dung đàm phán và văn bản 

ký kết với nước ngoài, tổ chức quốc tế hoặc chủ thể khác theo quy định của 

pháp luật quốc tế có ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội của đất nước chưa công khai.  

10. Phương án, kế hoạch, tài liệu chuẩn bị, nội dung đàm phán và giải 

quyết các tranh chấp, khiếu kiện giữa Nhà nước, Chính phủ và các bộ, ngành 

của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân người nước ngoài chưa công khai. 

11. Văn bản thỏa thuận hợp tác, phối hợp giữa Bộ Ngoại giao và các bộ, 

ban, ngành và địa phương có nội dung ảnh hưởng đến công tác đối ngoại, an 

ninh, quốc phòng chưa công khai. 

12. Thông tin, tài liệu do nước ngoài, tổ chức quốc tế hoặc chủ thể khác 

của pháp luật quốc tế chuyển giao theo Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và các thỏa thuận quốc tế liên quan 

mà phía nước ngoài đề nghị quy định ở mức Mật hoặc tương đương. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.  
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Điều 5. Trách nhiệm thi hành 

1. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Công an 

hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Quyết định này. 

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội;  

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;  

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,  

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: VT, NC (2). 

THỦ TƯỚNG 
 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc 

 



THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
__________ 

 
Số: 1180/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________ 

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2020 
 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc Viện kiểm sát nhân dân 
_________ 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15 tháng 11 năm 2018; 

Theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bí mật nhà nước độ Tối mật gồm: 

1. Báo cáo, văn bản của Viện kiểm sát nhân dân xin ý kiến của Quốc hội, 

cơ quan nhà nước, cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền và văn bản trao đổi 

với các cơ quan bảo vệ pháp luật về công tác thực hành quyền công tố, kiểm 

sát hoạt động tư pháp, phương hướng giải quyết đối với các vụ việc, vụ án 

xâm phạm an ninh quốc gia; vụ việc, vụ án đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm 

trật tự, an toàn xã hội; vụ việc, vụ án tham nhũng, chức vụ nghiêm trọng; vụ 

việc, vụ án dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. 

2. Chỉ thị, nghị quyết, phương án, kế hoạch, kết luận, thông báo, văn bản 

chỉ đạo của Viện kiểm sát nhân dân về công tác thực hành quyền công tố, 

kiểm sát hoạt động tư pháp đối với các vụ việc, vụ án xâm phạm an ninh quốc 

gia; vụ việc, vụ án đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm trật tự, an toàn xã hội; vụ 

việc, vụ án tham nhũng, chức vụ nghiêm trọng; vụ việc, vụ án dư luận xã hội 

đặc biệt quan tâm chưa công khai. 

3. Nội dung, văn bản họp Ủy ban kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân 

các cấp về phương hướng chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án xâm phạm an ninh 

quốc gia; vụ việc, vụ án đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm trật tự, an toàn xã 

hội; vụ việc, vụ án tham nhũng, chức vụ nghiêm trọng; vụ việc, vụ án dư luận 

xã hội đặc biệt quan tâm. 
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4. Phương án, kế hoạch, báo cáo, văn bản về triển khai lực lượng, 

phương tiện, biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm phạm hoạt động 

tư pháp, tội phạm tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp đặc 

biệt nghiêm trọng hoặc được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. 

Điều 2. Bí mật nhà nước độ Mật gồm: 

1. Kế hoạch, nội dung phối hợp công tác liên ngành của Viện kiểm sát 

nhân dân với các cơ quan có thẩm quyền về đấu tranh phòng, chống tội phạm 

xâm phạm an ninh quốc gia; tội phạm xâm phạm trật tự, an toàn xã hội đặc 

biệt nghiêm trọng; tội phạm tham nhũng, chức vụ nghiêm trọng; tội phạm dư 

luận xã hội đặc biệt quan tâm chưa công khai. 

2. Quan điểm, ý kiến của Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 

thành viên Ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban kiểm sát 

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, kết luận của Viện trưởng, Phó Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao trong quá trình giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc 

thẩm, tái thẩm chưa công khai; văn bản trao đổi nghiệp vụ của Viện kiểm sát 

nhân dân với các cơ quan tiến hành tố tụng về việc giải quyết vụ việc, vụ án 

xâm phạm an ninh quốc gia; vụ việc, vụ án đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm 

trật tự, an toàn xã hội; vụ việc, vụ án tham nhũng, chức vụ nghiêm trọng; vụ 

việc, vụ án dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. 

3. Thông tin, tài liệu về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc 

khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử; công tác kiểm sát thi hành tạm giữ, tạm giam 

và thi hành án hình sự đối với các vụ việc, vụ án xâm phạm an ninh quốc gia; 

vụ việc, vụ án đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm trật tự, an toàn xã hội; vụ 

việc, vụ án tham nhũng, chức vụ nghiêm trọng; vụ việc, vụ án dư luận xã hội 

đặc biệt quan tâm, gồm: 

a) Phương án, kế hoạch, báo cáo, văn bản về thực hành quyền công tố, 

kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, 

truy tố, xét xử chưa công khai; 

b) Lệnh, quyết định, văn bản của Viện kiểm sát nhân dân trong thực 

hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, gia hạn tạm 

giữ, bắt, tạm giam, khám xét, quyết định việc truy tố chưa thực hiện; 

c) Yêu cầu của Viện kiểm sát nhân dân về việc áp dụng biện pháp điều 

tra tố tụng đặc biệt; quyết định của Viện kiểm sát nhân dân về việc phê chuẩn, 

không phê chuẩn, gia hạn, hủy bỏ áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt; 
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d) Kế hoạch, báo cáo, văn bản kiểm sát thi hành tạm giữ, tạm giam và thi 

hành án hình sự chưa công khai. 

4. Thông tin, tài liệu về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư 

pháp thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát nhân dân, gồm: 

a) Ý kiến chỉ đạo của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo 

trong quá trình giải quyết vụ việc, vụ án; 

b) Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại, tố cáo chưa công khai; 

c) Họ tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo và những thông tin khác có 

thể làm lộ danh tính của người tố cáo, người được bảo vệ theo quy định của 

Luật Tố cáo. 

5. Thông tin, tài liệu về kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 

hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp, gồm: 

a) Kế hoạch kiểm sát trực tiếp việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt 

động tư pháp chưa thực hiện; 

b) Báo cáo kết quả kiểm sát; nội dung kết luận kiểm sát việc giải quyết 

khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp chưa công khai; 

c) Nội dung kháng nghị, kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân về việc 

giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp chưa công khai. 

6. Nội dung, phương án đàm phán, tiếp xúc cấp cao giữa Viện kiểm sát 

nhân dân tối cao với các quốc gia, vùng lãnh thổ và tổ chức quốc tế về hoạt 

động tương trợ tư pháp hình sự trong giải quyết đối với các vụ việc, vụ án 

xâm phạm an ninh quốc gia; vụ việc, vụ án đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm 

trật tự, an toàn xã hội; vụ việc, vụ án tham nhũng, chức vụ nghiêm trọng; vụ 

việc, vụ án dư luận xã hội đặc biệt quan tâm chưa công khai. 

7. Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao với cơ quan đảng, cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền về chủ trương, định hướng lớn liên quan đến tổ 

chức, hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân chưa công khai. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Trách nhiệm thi hành 

1. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì, phối hợp Bộ 

trưởng Bộ Công an hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Quyết định này. 
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2. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát quân 

sự các cấp; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan 

thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội;  

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, 

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: VT, NC (2). 

THỦ TƯỚNG 
 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc 

 



THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
__________ 

 

Số: 1192/QĐ-TTg 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________ 

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước  

thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao 
_____________ 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15 tháng 11 năm 2018; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bí mật nhà nước độ Tối mật gồm: 

1. Phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn bảo tàng, di tích, thư 

viện lưu giữ tài liệu, hiện vật hạn chế phổ biến hoặc không phổ biến. 

2. Kỹ thuật đánh dấu bảo vệ các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc sở 

hữu toàn dân, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được 

quản lý trong các bảo tàng và không được mua bán, tặng, cho. 

Điều 2. Bí mật nhà nước độ Mật gồm: 

1. Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi 

các Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở nước ngoài, báo cáo, văn bản do các 

Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở nước ngoài gửi về liên quan đến các vấn đề 

có thể ảnh hưởng đến quan hệ giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

với quốc gia sở tại trong hoạt động văn hóa đối ngoại, hợp tác về thể thao. 

2. Số liệu nghiên cứu về tình trạng thể lực của lực lượng vũ trang, các 

vùng, các tầng lớp nhân dân chưa công khai. 

3. Phương pháp và bí quyết tuyển chọn huấn luyện viên, vận động viên 

các môn thể thao thành tích cao phục vụ các giải đấu thể thao khu vực, châu 

lục và thế giới chưa công khai; các biện pháp và bí quyết hồi phục sức khoẻ 

cho vận động viên sau tập luyện, thi đấu; đấu pháp trong thi đấu thể thao 

thành tích cao chưa công khai; kết quả giám định khoa học đánh giá trình độ 

tập luyện thể thao của vận động viên chưa công khai. 

4. Phương án bảo vệ an ninh, an toàn cho Đoàn Thể thao Việt Nam tham 

gia thi đấu ở nước ngoài chưa công khai. 
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Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Trách nhiệm thi hành 

1. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ 

trưởng Bộ Công an hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Quyết định này. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan 

thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội;  

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;  

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,  

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: VT, NC (2). 

 

THỦ TƯỚNG 
 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc 

 







THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
___________ 

 
Số: 1294/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
_________________________________________

           

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2020 

                   

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước                                                              

trong lĩnh vực khoa học và công nghệ 
__________ 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15 tháng 11 năm 2018; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bí mật nhà nước độ Tuyệt mật gồm: 

Thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt có ý nghĩa quyết 

định đến khả năng tác chiến phòng thủ đất nước, bảo vệ Tổ quốc, gồm: 

1. Báo cáo, Tờ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ,   

Thủ tướng Chính phủ; văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương liên quan xin ý 

kiến về chủ trương triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

2. Thuyết minh, báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp, báo cáo về kết 

quả và sản phẩm của nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

3. Quyết định phê duyệt, quyết định công nhận kết quả; hợp đồng nghiên 

cứu khoa học và phát triển công nghệ, biên bản, phiếu nhận xét; báo cáo kiểm 

tra, đánh giá đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

Điều 2. Bí mật nhà nước độ Tối mật gồm: 

Thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt, nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ cấp quốc gia phục vụ quốc phòng, an ninh, trừ các nội dung 

đã được quy định tại Điều 1 Quyết định này, gồm: 

1. Báo cáo, Tờ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ,  

Thủ tướng Chính phủ; văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương liên quan xin ý 

kiến về chủ trương triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 
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2. Thuyết minh, báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp, báo cáo về kết 

quả và sản phẩm của nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

3. Quyết định phê duyệt, quyết định công nhận kết quả; hợp đồng nghiên 

cứu khoa học và phát triển công nghệ, biên bản, phiếu nhận xét; báo cáo kiểm 

tra, đánh giá đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

Điều 3. Bí mật nhà nước độ Mật gồm: 

1. Báo cáo, Tờ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ; văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương liên quan xin ý kiến 

về chủ trương, chính sách mới liên quan đến hoạt động khoa học, công nghệ, 

đổi mới sáng tạo, năng lượng nguyên tử chưa được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền công bố công khai, trừ các nội dung đã được quy định tại khoản 1 Điều 1 

và khoản 1 Điều 2 Quyết định này; 

2. Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phối hợp hoạt động 

giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an có nội 

dung phục vụ quốc phòng, an ninh chưa được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền công bố công khai; 

3. Thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ có nội dung về chủ 

quyền lãnh thổ, nhân quyền; tôn giáo, dân tộc ảnh hưởng đến bảo đảm quốc 

phòng, an ninh, gồm: 

a) Thuyết minh, báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp, báo cáo về kết 

quả và sản phẩm của nhiệm vụ khoa học và công nghệ; 

b) Quyết định phê duyệt, quyết định công nhận kết quả; hợp đồng nghiên 

cứu khoa học và phát triển công nghệ, biên bản, phiếu nhận xét; báo cáo kiểm 

tra, đánh giá đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có nội dung, thông tin 

trong các văn bản quy định tại điểm a khoản 3 Điều này. 

4. Thông tin về sáng chế phục vụ quốc phòng, an ninh hoặc có ý nghĩa 

đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, gồm: 

a) Bản mô tả sáng chế, bản tóm tắt sáng chế trong đơn đăng ký sáng chế;  

b) Văn bằng bảo hộ sáng chế; 

c) Văn bản trao đổi trong quá trình thẩm định đơn đăng ký sáng chế, 

thẩm định liên quan đến văn bằng bảo hộ sáng chế có nội dung về giải pháp 

kỹ thuật của sáng chế.  
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5. Thông tin, tài liệu về năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân: 

a) Đối với nhà máy điện hạt nhân; lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu; cơ 

sở lưu giữ, xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng, gồm: 

- Báo cáo, tờ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ,      

Thủ tướng Chính phủ; văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương liên quan 

xin ý kiến về xin chủ trương xây dựng cơ sở hạt nhân chưa được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền công bố công khai; 

- Thuyết minh, bản vẽ thiết kế và dự toán trong giai đoạn đầu tư xây 

dựng đối với các hạng mục xây dựng lò phản ứng hạt nhân, kho chứa nhiên 

liệu hạt nhân, bể chứa nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng, hệ thống đảm bảo 

an ninh của cơ sở hạt nhân; 

- Kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh của cơ sở hạt nhân. 

b) Kế hoạch xuất khẩu, nhập khẩu, giao nhận, vận chuyển và kế hoạch 

đảm bảo an ninh trong giao nhận, vận chuyển, sử dụng, lưu giữ nhiên liệu hạt 

nhân, nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng; vật liệu hạt nhân; nguồn phóng xạ 

nhóm 1 và nguồn phóng xạ nhóm 1 đã qua sử dụng; 

c) Kế hoạch, phương án, báo cáo kết quả ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt 

nhân, sự cố phóng xạ xuyên biên giới; số liệu quan trắc phóng xạ trong sự cố 

bức xạ, sự cố hạt nhân, sự cố phóng xạ xuyên biên giới; kế hoạch diễn tập ứng 

phó sự cố phóng xạ xuyên biên giới chưa được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền công bố công khai. 

d) Chương trình, kế hoạch, dự án hợp tác quốc tế về nhiên liệu hạt                

nhân, vật liệu hạt nhân chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố 

công khai. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 5. Trách nhiệm thi hành 

1. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng 

Bộ Công an chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Quyết                 

định này. 
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2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan 

thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội;  

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;  

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,  

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: VT, NC (2). 

THỦ TƯỚNG 
 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc 

 



THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
__________ 

 
Số: 1295/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2020 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực Y tế 
_____________ 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15 tháng 11 năm 2018; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bí mật nhà nước độ Tối mật gồm: 

1. Hồ sơ bệnh án, thông tin, kết quả khám bệnh, chữa bệnh, kiểm tra sức 

khỏe của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng. 

2. Tên, nguồn gốc, độc lực, khả năng lây lan, đường lây của vi sinh vật 

mới phát hiện chưa xác định được có liên quan đến sức khỏe, tính mạng con 

người, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội. 

Điều 2. Bí mật nhà nước độ Mật gồm: 

1. Mẫu vật, nguồn gen, phương án bảo vệ an ninh, an toàn vùng trồng 

dược liệu số lượng còn ít hoặc bị đe dọa tuyệt chủng. 

2. Số người mắc, người chết do bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới phát 

sinh chưa rõ tác nhân gây bệnh chưa được Bộ Y tế công khai. 

3. Quy mô, phân bố, số liệu về dân số tại các vùng biên giới, hải đảo. 

4. Nguồn nguyên liệu, thông số kỹ thuật sản xuất thuốc cổ truyền, thuốc 

sinh học quý hiếm thuộc dự án nhà nước, chương trình sản phẩm quốc gia 

chưa công khai. 

5. Tên, địa chỉ phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp III đã được Bộ Y 

tế cấp giấy chứng nhận mất điều kiện đảm bảo an toàn sinh học. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 
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Điều 4. Trách nhiệm thi hành 

1. Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Công an hướng 

dẫn, kiểm tra việc thi hành Quyết định này. 

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội;  

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;  

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,  

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: VT, NC (2). 

THỦ TƯỚNG 
 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc 

 











 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
______________ 

 

Số: 1369/QĐ-TTg 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________ 

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2020 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước  

thuộc lĩnh vực Công nghiệp và Thương mại 
_____________ 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15 tháng 11 năm 2018; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương. 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bí mật nhà nước độ Tối mật gồm: 

1. Kế hoạch, chương trình hành động của Bộ Công Thương thực hiện 

chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển công nghiệp, 

thương mại và năng lượng trực tiếp phục vụ nhiệm vụ an ninh, quốc phòng 

chưa công khai. 

2. Văn bản, báo cáo, kế hoạch, giải pháp thực hiện của ngành cơ khí, 

luyện kim, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, năng lượng điện, dầu khí, 

thương mại liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ an ninh, quốc phòng chưa            

công khai. 

3. Bản thiết kế, sơ đồ cung cấp điện nội bộ của các công trình an ninh, 

quốc phòng. 

4. Hồ sơ, tài liệu Dự án DA-16/08. 

Điều 2. Bí mật nhà nước độ Mật gồm: 

1. Phương án, kế hoạch, tài liệu chuẩn bị, nội dung đàm phán, báo cáo 

kết quả tham dự các Hội nghị trong khuôn khổ hợp tác ASEAN (bao gồm cả 

hợp tác ASEAN và các đối tác), APEC, ASEM, WTO chưa công khai. 

2. Văn bản của Bộ Công Thương báo cáo lãnh đạo Đảng, Nhà nước để 

xin ý kiến chỉ đạo về công tác hội nhập khu vực và tiểu vùng quốc tế, chính 

sách thương mại có ảnh hưởng, tác động đến kinh tế - xã hội của đất nước 

chưa công khai. 
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3. Phương án, tài liệu tham vấn với các bộ, ngành liên quan đến thẩm 

định hồ sơ, các kết luận áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại chưa            

công khai. 

4. Tờ trình, báo cáo của Bộ Công Thương trình Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ về chọn đối tác, nội dung, phương án, văn bản ký kết các dự án 

nhà máy điện thuộc công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. 

5. Báo cáo phương thức vận hành của hệ thống điện quốc gia, hệ thống 

điện miền, hệ thống điện các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phục vụ 

các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội quan trọng khi chưa thực hiện. 

6. Sơ đồ lưới điện cao áp nội bộ của các công trình, mục tiêu quan            

trọng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

quyết định. 

7. Chiến lược, quy hoạch có nội dung liên quan đến trữ lượng dầu khí 

của từng khu vực, địa điểm; văn bản, báo cáo về địa điểm, trữ lượng các phát 

hiện dầu khí tại Việt Nam chưa công khai. 

8. Báo cáo tổng thể hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí của các bể dầu 

khí thềm lục địa Việt Nam chưa công khai. 

9. Chiến lược, quy hoạch quặng phóng xạ Uran, Thori chưa công khai.  

10. Thông số kỹ thuật của thiết bị chính, sơ đồ chính bố trí lắp đặt trang 

thiết bị, dây truyền vận hành của các công trình điện lực, hóa chất, hóa dược, 

lọc, hóa dầu phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh chưa công khai. 

11. Phương án, kế hoạch bảo vệ an ninh, an toàn các công trình quan 

trọng liên quan đến an ninh quốc gia thuộc lĩnh vực Công nghiệp và Thương 

mại tại Việt Nam. 

12. Báo cáo phương án chỉ đạo, điều chỉnh giá mặt hàng xăng dầu đang 

trong quá trình xin ý kiến của các bộ, ngành liên quan, lãnh đạo Đảng, Nhà 

nước và Chính phủ chưa công khai; phương án chỉ đạo, phương án điều chỉnh 

giá điện đang trong quá trình xin ý kiến của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và 

Chính phủ chưa công khai. 

13. Kế hoạch kiểm tra đột xuất vụ việc vi phạm pháp luật thuộc lĩnh vực 

Công nghiệp và Thương mại chưa công khai. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Trách nhiệm thi hành 

1. Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp Bộ trưởng Bộ Công an 

hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Quyết định này. 
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2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc  

Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;  

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, 

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: VT, NC (2). 

THỦ TƯỚNG 
 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc 

 

 

     

 

 



THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
___________ 

 
Số: 1441/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2020 

 

 

QUYẾT ĐỊNH   

Ban hành Danh mục bí mật nhà nước  

thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê 
_____________ 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15 tháng 11 năm 2018; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bí mật nhà nước độ Tối mật gồm: 

Kế hoạch đầu tư, báo cáo tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư 

trong phòng thủ đất nước cấp chiến lược, chiến dịch, cấp bộ, ngành. 

Điều 2. Bí mật nhà nước độ Mật gồm: 

1. Kế hoạch đầu tư, báo cáo tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu 

tư trong phòng thủ đất nước cấp chiến thuật. 

2. Danh mục dự án, báo cáo thuyết minh về đầu tư công, phân bổ ngân 

sách thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội chưa                 

công khai. 

3. Quyết định phân bổ, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm 

thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội chưa công khai. 

4. Quyết định phân bổ, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm 

của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa công khai. 

5. Quyết định phân bổ, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn cho các dự 

án tại nước ngoài của Bộ Ngoại giao chưa công khai. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 
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Điều 4. Trách nhiệm thi hành 

1. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ 

Công an hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Quyết định này. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan 

thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương, cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;   

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;                        

- Văn phòng Quốc hội; 

- Toà án nhân dân tối cao;                                                                  

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, 

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: VT, NC (2).    

THỦ TƯỚNG 
 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc 

 

   

 

 

 

 

 

 



THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
_________ 

 
Số: 1451/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________ 

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước                                                                                                                                                                                                 

lĩnh vực lao động và xã hội 
_________ 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15 tháng 11 năm 2018; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bí mật nhà nước độ Mật gồm: 

1. Báo cáo có nội dung phản ánh, đánh giá về hoạt động lợi dụng đối 

thoại dân chủ, nhân quyền nhằm can thiệp, tác động gây sức ép đối với      

Việt Nam về chính trị, đối ngoại, kinh tế. 

2. Báo cáo, văn bản của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về cải 

cách chính sách bảo hiểm xã hội gây ảnh hưởng lớn đến chính sách kinh tế - 

xã hội trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính 

sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công chưa công khai.   

3. Báo cáo, văn bản có nội dung phản ánh, đánh giá về tình hình phức tạp 

của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có ảnh 

hưởng đến chính trị, đối ngoại hoặc định hướng phát triển kinh tế - xã hội.   

4. Báo cáo, văn bản có nội dung phản ánh, đánh giá về tình hình phức 

tạp của người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có 

ảnh hưởng đến chính trị, đối ngoại, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. 

5. Báo cáo, văn bản có nội dung phản ánh, đánh giá về tình hình phức 

tạp của người dân di cư tự do từ nước ngoài về Việt Nam gây ảnh hưởng đến 

chính trị, đối ngoại, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.  

6. Báo cáo chuyên đề đình công có nội dung phản ánh, đánh giá về đình 

công bất hợp pháp gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.  
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7. Báo cáo, văn bản có nội dung phản ánh, đánh giá về tình hình phức 

tạp trong việc thành lập và hoạt động của tổ chức của người lao động tại 

doanh nghiệp gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.   

Điều 3. Trách nhiệm thi hành 

1. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với  

Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Quyết định này. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan 

thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các ban của Đảng; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán nhà nước; 

- Uỷ ban Giám sát tài chính quốc gia; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ngân hàng Chính sách Xã hội; 

- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 

- A03 (Bộ Công an); 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, 

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: VT, NC (2). 

THỦ TƯỚNG 
 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc 

 



THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
__________ 

 

Số: 1494/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________ 

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2020 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng 
______________ 

 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15 tháng 11 năm 2018; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Bí mật nhà nước độ Tối mật gồm: 

Kế hoạch sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm xây dựng, vật liệu 

xây dựng đặc biệt phục vụ các công trình phòng thủ quốc phòng, công trình quân 

sự phục vụ trực tiếp chiến đấu, phòng thủ biên giới, vùng trời, vùng biển, hải đảo 

của Tổ quốc chưa công khai. 

Điều 2. Bí mật nhà nước độ Mật gồm: 

1. Kết quả kiểm định, xác minh sự cố đối với công trình xây dựng thuộc dự 

án quan trọng quốc gia, công trình xây dựng có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp 

theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ chưa công khai. 

2. Báo cáo định kỳ, đột xuất gửi Thủ tướng Chính phủ về chất lượng các 

công trình xây dựng thuộc dự án quan trọng quốc gia, công trình có quy mô lớn, 

kỹ thuật phức tạp do Thủ tướng Chính phủ giao Hội đồng nghiệm thu nhà nước 

các công trình xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Trách nhiệm thi hành 

1. Bộ trưởng Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Công an 

hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Quyết định này. 
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2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành           

Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;  

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao;  

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, 

  các Vụ, Cục, Công báo; 

- Lưu: VT, NC (02). 

THỦ TƯỚNG 
 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc 

 

 

 



THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
____________ 

 
Số: 1660/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2020 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước 

lĩnh vực tài nguyên và môi trường 
_____________ 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15 tháng 11 năm 2018; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bí mật nhà nước độ Tối mật gồm: 

1. Về tài nguyên nước: 

a) Văn bản xin chủ trương của lãnh đạo Đảng, Nhà nước liên quan đến 

việc đàm phán thành lập, duy trì, phát triển các tổ chức lưu vực sông quốc tế 

có liên quan đến Việt Nam; đàm phán bảo vệ quyền lợi quốc gia trong hoạt 

động khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước sông quốc tế; 

b) Tài liệu về mặt cắt, dòng chảy sông suối phục vụ cho việc hoạch định, 

cắm mốc biên giới trên sông, suối chưa công khai; 

c) Kết quả điều tra cơ bản về tài nguyên nước trên sông, suối, ngu n 

nước biên giới liên quan đến quốc ph ng, an ninh chưa công khai.  

2. Về môi trường: 

a) Văn bản xin chủ trương của lãnh đạo Đảng, Nhà nước liên quan đến 

hoạt động khắc phục hậu quả chất độc hóa học sử dụng trong chiến tranh ở 

Việt Nam, hoạt động khắc phục sự cố môi trường trên biển chưa công khai;  

b) Phương án, nội dung đàm phán về hoạt động khắc phục hậu quả 

chất độc hóa học sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam sau khi được lãnh 

đạo Đảng, Nhà nước phê duyệt. 

3. Về khí tượng thủy văn:  

a) Văn bản xin chủ trương của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về công trình 

khí tượng thủy văn phục vụ nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới 

quốc gia; 
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b) Tài liệu địa hình (trắc đ  ngang, trắc đ  dọc, bình đ  đoạn sông) và 

tốc độ dòng chảy thực đo tại các trạm thủy văn vùng cửa sông trong phạm vi 

30 km tính từ biển vào đối với các sông thuộc hệ thống sông H ng, sông Thái 

Bình; 50 km tính từ biển vào đối với các sông thuộc hệ thống sông Đ ng Nai, 

sông Cửu Long; 15 km tính từ biển vào đối với các sông khác trên hệ thống 

sông phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh. 

4. Về đo đạc và bản đ :  

a) Số liệu của mạng lưới tọa độ quốc gia hạng II trở lên hoàn chỉnh phủ 

kín diện tích một đơn vị hành chính cấp tỉnh; 

b) Bản đ  kết quả điều tra, khảo sát về đường biên giới quốc gia phục vụ 

đàm phán hoạch định biên giới quốc gia chưa công khai. 

5. Về đất đai: 

Nghị quyết, quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bản đ  và các 

số liệu, tài liệu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với công trình quan 

trọng liên quan đến quốc phòng, an ninh khu vực biên giới, vùng biển, hải 

đảo, năng lượng quốc gia chưa công khai. 

6. Về biển và hải đảo: 

a) Văn bản xin chủ trương của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong việc đàm 

phán bảo vệ quyền lợi quốc gia trong hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên, 

bảo vệ môi trường biển và hải đảo chưa công khai; 

b) Số liệu, bản đ , sơ đ  về trường sóng âm các vùng biển Việt Nam; 

c) Bản đ  về địa hình, địa chất, tài nguyên và môi trường các quần đảo, 

đảo, bãi cạn lúc chìm lúc nổi, bãi ngầm có tỉ lệ lớn hơn 1:10.000 phục vụ mục 

đích quốc ph ng, an ninh, đối ngoại chưa công khai; 

d) Tọa độ, trữ lượng và tài nguyên cấp 333 trở lên các mỏ khoáng sản 

biển sâu chưa công khai; 

đ) Bản đ  Quy hoạch không gian biển quốc gia; bản đ  Quy hoạch tổng 

thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ liên quan đến quốc 

phòng, an ninh chưa công khai. 

Điều 2. Bí mật nhà nước độ Mật gồm: 

1. Về môi trường: 

a) Kết quả, phương án xử lý các vấn đề ô nhiễm môi trường; ô nhiễm 

môi trường xuyên biên giới; ô nhiễm môi trường biển do sự cố tràn dầu, hóa 

chất độc và sự cố môi trường biển có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, 

kinh tế - xã hội chưa công khai; 

b) Tài liệu, mẫu vật thu thập qua điều tra, số liệu tổng hợp tuyệt đối toàn 

quốc về hậu quả chiến tranh hóa học đối với con người và môi trường             

Việt Nam chưa công khai. 
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2. Về khí tượng thủy văn: 

a) Kết quả điều tra cơ bản về khí tượng, thủy văn, hải văn sử dụng ngân 

sách nhà nước phục vụ mục đích, quốc ph ng, an ninh đang xử lý chưa công khai; 

b) Vị trí và trị số độ cao các mốc chính của trạm khí tượng thủy văn, hải 

văn và tài nguyên nước; số liệu độ cao và số không tuyệt đối của các mốc hải 

văn phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh. 

3. Về đo đạc và bản đ : 

a) Hệ thống số liệu gốc đo đạc quốc gia bao g m số liệu gốc của hệ tọa 

độ quốc gia, hệ độ cao quốc gia, hệ trọng lực quốc gia, độ sâu quốc gia; 

b) Dữ liệu ảnh hàng không g m phim, ảnh hàng không kỹ thuật số; dữ 

liệu đám mây điểm và sản phẩm quét phim, ảnh hàng không kèm theo số 

liệu xác định tọa độ tâm ảnh có số lượng tờ liên kết bằng diện tích lớn hơn 

800 km
2
 ở thực địa; 

c) Lớp dữ liệu địa hình của cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, bản đ  địa 

hình quốc gia các tỉ lệ 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000, 1:25.000, 1:100.000 có diện 

tích liên kết lớn hơn 200 km
2
 trên thực địa ở khu vực ngoài đô thị hoặc 400 km

2
 ở 

khu vực đô thị; mô hình số độ cao với độ chính xác đến 07 m có diện tích liên 

kết lớn hơn 200 km
2
 trên thực địa ở khu vực ngoài đô thị hoặc 400 km

2
 ở khu 

vực đô thị. 

4. Về biển và hải đảo: 

a) Văn bản xin chủ trương của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về việc khai 

thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo ở vùng biển sâu, 

tài nguyên mới có tầm quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm 

quốc phòng, an ninh chưa công khai; 

b) Tọa độ, trữ lượng và tài nguyên cấp 333 trở lên các mỏ khoáng sản 

kim loại quý hiếm, đá quý ở vùng biển nông chưa công khai; 

c) Các số liệu, tài liệu thuộc h  sơ quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch 

không gian biển quốc gia và quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững 

tài nguyên vùng bờ liên quan đến quốc phòng, an ninh chưa công khai; 

d) Tài liệu về cơ sở khoa học cho việc đặt tên các hải đảo chưa công khai;  

đ) Kết quả, phương án khai thác, phương tiện nghiên cứu, điều tra cơ bản 

tài nguyên, môi trường biển và hải đảo sử dụng ngân sách nhà nước liên quan 

đến quốc ph ng, an ninh chưa công khai. 

5. Về địa chất và khoáng sản:  

a) Các bản đ  và tài liệu nguyên thủy kèm theo của phương pháp trọng 

lực có chứa đ ng thời các thông tin về giá trị đo trọng lực và vị trí điểm đo 

trọng lực; 
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b) Tài liệu nguyên thủy có chứa các thông tin về tọa độ, số lượng, chất 

lượng các loại khoáng sản thuộc đề án đánh giá tiềm năng khoáng sản chưa 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

c) Kết quả của đề án đánh giá, đề án thăm d  khoáng sản phóng xạ uran, 

thori chưa công khai. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành  

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Trách nhiệm thi hành 

1. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ 

trưởng Bộ Công an hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Quyết định này. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan 

thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;   

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Văn ph ng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn ph ng Tổng Bí thư; 

- Văn ph ng Chủ tịch nước; 

- Hội đ ng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;                        

- Văn ph ng Quốc hội; 

- Toà án nhân dân tối cao;                                                                  

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, 

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: VT, NC (2).    

THỦ TƯỚNG 

 

 

  

Nguyễn Xuân Phúc 

 

 

 

 



THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
------- 

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

--------------- 

Số: 1663/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2020 
  

QUYẾT ĐỊNH 
VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH 

VỰC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15 tháng 11 năm 2018;  
Theo đề nghị của Tổng Kiểm toán Nhà nước. 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Bí mật nhà nước độ Tối mật gồm: 
Nội dung báo cáo kiểm toán, thông báo kết quả kiểm toán, thông báo kết 

luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với cuộc kiểm toán thực hiện theo 
yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ và cuộc kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng chưa 
công khai. 

Điều 2. Bí mật nhà nước độ Mật gồm: 
1. Kế hoạch kiểm toán các cuộc kiểm toán theo yêu cầu của Quốc hội, Ủy 

ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và 
cuộc kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng chưa công khai. 

2. Biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán, biên bản kiểm tra, đối chiếu với 
cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán, biên bản xác 
nhận số liệu và tình hình kiểm toán của kiểm toán viên chưa công khai. 

3. Nội dung báo cáo kiểm toán, thông báo kết quả kiểm toán, thông báo kết 
luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước chưa công khai. 

4. Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước với cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
về các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng được phát hiện thông 
qua hoạt động kiểm toán chưa công khai. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 
Điều 4. Trách nhiệm thi hành 
1. Tổng Kiểm toán Nhà nước chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Công an 

hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Quyết định này.  
2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  



 

Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ; 
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 
- Ngân hàng Chính sách xã hội; 
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng 
TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 
- Lưu: VT, NC (2). 

THỦ TƯỚNG 
 
 
 
 

Nguyễn Xuân Phúc 

  



THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
_________ 

 
Số: 1722/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2020 

                    
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Đảng  
____________ 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15 tháng 11 năm 2018;  

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bí mật nhà nước độ Tuyệt mật gồm: 

1. Thông tin về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, 

gồm: Kết luận, tờ trình, báo cáo, thông báo, biên bản, công văn của Trung 

ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kết quả kiểm tra, xác minh khi 

có dấu hiệu vi phạm, đề nghị thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo đối với 

các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nguyên Ủy viên Bộ Chính 

trị, Ban Bí thư chưa công khai. 

2. Thông tin về công tác tổ chức xây dựng đảng:  

a) Quyết định, kết luận, tờ trình, kế hoạch, báo cáo, thông báo, công văn 

của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tiểu ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương 

về kết quả kiểm tra, xác minh vấn đề chính trị của các đồng chí Ủy viên Bộ 

Chính trị, Ban Bí thư và nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư chưa            

công khai. 

b) Báo cáo, tờ trình, thông báo, quyết định, kết luận, công văn của Trung 

ương Đảng về quá trình chuẩn bị, đề án, phương án nhân sự Ủy viên Bộ 

Chính trị là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc 

hội, Thường trực Ban Bí thư chưa công khai. 
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3. Thông tin về công tác đối ngoại đảng, đối ngoại nhân dân: 

a) Quyết định, kết luận, báo cáo, kế hoạch, đề án, phương án, tờ trình, 

công văn của Trung ương Đảng về chiến lược đối ngoại liên quan đến an ninh 

quốc gia, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; quan hệ đối ngoại của Đảng ta với 

các đảng, các nước lớn, các nước láng giềng về vấn đề biên giới lãnh thổ, chủ 

quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên đất liền, vùng trời, 

vùng biển, hải đảo, thềm lục địa của nước ta.  

b) Đề án chính trị, báo cáo kết quả hội đàm của Bộ Chính trị, Tổng Bí 

thư, Thường trực Ban Bí thư đi thăm, làm việc với các đảng, các nước và đón 

các đoàn cấp cao các đảng, các nước vào thăm, làm việc tại Việt Nam có nội 

dung về quan hệ chính trị đặc biệt với nước ta.  

c) Báo cáo, đề án, tờ trình của Ban Đối ngoại Trung ương kiến nghị 

Trung ương Đảng các chủ trương, chính sách của Đảng về vấn đề đối ngoại 

và quan hệ của Đảng ta với các đảng, các nước lớn, các nước láng giềng có 

nội dung liên quan đến chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và biên giới quốc gia. 

4. Thông tin về kinh tế - xã hội: Quyết định, kết luận, báo cáo, thông 

báo, công văn của Trung ương Đảng và báo cáo, tờ trình, công văn của cơ 

quan, tổ chức đảng trình xin ý kiến Trung ương Đảng về kinh phí đặc biệt 

dành cho quốc phòng, an ninh; chủ trương thu, đổi tiền, phát hành tiền chưa 

công khai. 

5. Thông tin về công tác dân vận: Chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kết 

luận, kế hoạch, báo cáo, chương trình, thông báo, kết luận, công văn của Bộ 

Chính trị, Ban Bí thư về vấn đề dân tộc, lĩnh vực công tác dân tộc liên quan 

đến lợi ích quốc gia, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia; chủ 

trương chỉ đạo, biện pháp xử lý đối với các vấn đề phức tạp về tôn giáo cấp 

nhà nước chưa công khai. 

6. Thông tin về quốc phòng, an ninh: 

a) Chỉ thị, nghị quyết, quyết định, thông báo, kết luận, biên bản, công 

văn của Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương, ý kiến chỉ đạo của Tổng 

Bí thư về xử lý các tình huống chiến tranh, phòng thủ đất nước, bảo vệ chủ 

quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. 

b) Chỉ thị, nghị quyết, quyết định, thông báo, kết luận của Trung ương 

Đảng, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương về hoạt động, 

phương hướng hoạt động của lực lượng tình báo, kỹ thuật nghiệp vụ trong 

bảo vệ an ninh quốc gia; xác định các đối tượng, phương án, đối sách đấu 

tranh, quy trình xử lý tình huống nghiệp vụ đối với các đối tượng, thế lực thù 

địch trong và ngoài nước có âm mưu, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, 

xâm phạm an ninh quốc gia hoặc đe dọa xâm phạm an ninh quốc gia. 
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Điều 2. Bí mật nhà nước độ Tối mật gồm: 

1. Thông tin về lãnh đạo, chỉ đạo chung: 

a) Quyết định, kết luận, biên bản, ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban 

Bí thư và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư về xử lý các vụ việc 

phức tạp liên quan đến đối ngoại, an ninh quốc gia, điểm nóng về an ninh trật 

tự, an toàn xã hội; bút tích của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị là Tổng Bí 

thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội giải quyết các 

vụ việc phức tạp về chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế chưa 

công khai. 

b) Quyết định, kết luận, báo cáo, tờ trình, công văn của Bộ Chính trị, 

Ban Bí thư, Văn phòng Trung ương Đảng về tài sản và kinh phí hoạt động đặc 

biệt chưa công khai. 

2. Thông tin về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng:  

a) Quyết định, kế hoạch, báo cáo, thông báo, biên bản, công văn của 

Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc giám sát, giải quyết 

khiếu nại đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nguyên 

Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư chưa công khai. 

b) Quyết định, kế hoạch, tờ trình, báo cáo, thông báo, biên bản, công văn 

của Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kết quả kiểm tra khi 

có dấu hiệu vi phạm, xem xét thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo đối với 

các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng và nguyên Ủy viên Trung ương Đảng 

(trừ nội dung quy định tại khoản 1 Điều 1); các cấp ủy, tổ chức đảng trực 

thuộc trung ương. 

3. Thông tin về công tác tổ chức xây dựng đảng: 

a) Quyết định, kết luận, báo cáo, tờ trình, thông báo, công văn của Bộ 

Chính trị, Ban Bí thư, các cơ quan đảng trung ương, cấp ủy cấp tỉnh về quá 

trình chuẩn bị, đề án, phương án, quy hoạch nhân sự Ban Chấp hành Trung 

ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và cán bộ diện 

Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy cấp tỉnh quản lý chuẩn bị cho nhiệm kỳ khóa 

mới chưa công khai. 

b) Chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kết luận, đề án, phương án, kế hoạch, 

thông báo, công văn và văn bản, ý kiến chỉ đạo của Trung ương Đảng, cấp ủy 

cấp tỉnh về quá trình xem xét bầu cử, ứng cử, điều động, bổ nhiệm, phân 

công, từ chức, miễn nhiệm, đình chỉ chức vụ, kỷ luật cán bộ thuộc diện Bộ 

Chính trị quản lý. 
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c) Báo cáo, bản kiểm điểm, gợi ý kiểm điểm của Bộ Chính trị, Ban Bí 

thư và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư có nội dung kiểm điểm, 

đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, an ninh quốc gia. 

d) Quyết định, kết luận, báo cáo, thông báo, công văn của Bộ Chính trị, 

Ban Bí thư, Tiểu ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương, các cơ quan đảng 

Trung ương đối với cán bộ, đảng viên có vấn đề về lịch sử chính trị, chính trị 

hiện nay thuộc diện Trung ương quản lý chưa công khai (trừ nội dung quy 

định tại điểm a khoản 2 Điều 1). 

4. Thông tin về công tác tuyên giáo: Chỉ thị, nghị quyết, kết luận, đề án, 

tờ trình, kế hoạch, báo cáo, công văn của Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo 

Trung ương, cấp ủy cấp tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh 

phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, biểu hiện “tự diễn biến”, 

“tự chuyển hóa” trong nội bộ.  

5. Thông tin về công tác đối ngoại đảng, đối ngoại nhân dân: 

a) Nghị quyết, quyết định, kết luận, báo cáo, tờ trình, công văn của Bộ 

Chính trị, Ban Bí thư, Ban Đối ngoại Trung ương chỉ đạo về chủ trương kiến 

lập, phát triển, đình chỉ quan hệ của Đảng ta với các đảng, các nước, các đối 

tác chưa công khai. 

b) Kết luận, phương án, đề án, báo cáo, tờ trình, công văn của Bộ Chính 

trị, Ban Bí thư, Ban Đối ngoại Trung ương, cấp ủy cấp tỉnh về đàm phán, 

hoạch định đường biên giới quốc gia, đấu tranh bảo vệ vùng đặc quyền kinh 

tế và thềm lục địa của Việt Nam với các nước láng giềng. 

c) Đề án, tờ trình của Ban Đối ngoại Trung ương kiến nghị Trung ương 

Đảng về hoạt động đối ngoại cụ thể của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, 

Ban Bí thư và đón các đoàn các đảng, các nước vào thăm Việt Nam.  

d) Văn bản, ý kiến chỉ đạo, phương án của Trung ương Đảng, Ban Đối 

ngoại Trung ương về đấu tranh chính trị, pháp lý, ngoại giao nhằm bảo vệ chủ 

quyền, quyền và lợi ích quốc gia. 

6. Thông tin về kinh tế - xã hội: Quyết định, kết luận, đề án, tờ trình, báo 

cáo, thông báo, công văn của Trung ương Đảng, Ban Kinh tế Trung ương, ban 

cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc trung ương, cấp ủy cấp tỉnh về chủ trương 

đầu tư, phát triển dự án kinh tế trọng điểm của đất nước phục vụ bảo đảm 

quốc phòng, an ninh chưa công khai. 

7. Thông tin về công tác dân vận: Quyết định, kết luận, thông báo, báo 

cáo, công văn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Dân vận Trung ương, cấp ủy 

cấp tỉnh, cấp huyện về chủ trương giải quyết, xử lý đối với các hoạt động tín 

ngưỡng, tôn giáo, dân tộc thiểu số có tác động, ảnh hưởng đến an ninh chính 

trị, quốc phòng, đối ngoại chưa công khai. 
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8. Thông tin về công tác nội chính: Chỉ thị, kết luận, thông báo, tờ trình, 

công văn và văn bản, ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ 

đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, Ban Nội chính Trung ương, 

cấp ủy cấp tỉnh về phương hướng xử lý các vụ việc, vụ án xâm phạm an ninh 

quốc gia; vụ việc, vụ án đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm trật tự, an toàn xã 

hội; vụ việc, vụ án tham nhũng, chức vụ nghiêm trọng; vụ việc, vụ án dư luận 

xã hội đặc biệt quan tâm chưa công khai. 

9. Thông tin về quốc phòng, an ninh: 

a) Chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kết luận, báo cáo, công văn của Trung 

ương Đảng, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, cấp ủy cấp 

tỉnh và đảng ủy quân sự, công an trực thuộc cấp ủy cấp tỉnh về định hướng 

chủ trương, chỉ đạo kế hoạch tác chiến, xây dựng các thành phần tham gia thế 

trận phòng thủ đất nước; tình hình an ninh biên giới, hải đảo và phương án 

bảo vệ chủ quyền biên giới, lãnh thổ quốc gia. 

b) Nghị quyết, quyết định, kết luận của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung 

ương, Đảng ủy Công an Trung ương về trang bị vũ khí, khí tài, phương tiện 

thiết bị kỹ thuật, các mặt hàng đặc biệt trọng yếu phục vụ bảo vệ Tổ quốc và 

an ninh quốc gia. 

c) Chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động, đề án, phương án, kế 

hoạch và văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy 

Công an Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương về công 

tác bảo vệ an ninh quốc gia. 

Điều 3. Bí mật nhà nước độ Mật gồm: 

1. Thông tin về lãnh đạo, chỉ đạo chung: 

a) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, văn kiện Đại hội đại 

biểu đảng bộ trực thuộc trung ương trình xin ý kiến Trung ương Đảng; báo 

cáo tổng hợp ý kiến thảo luận, góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu 

toàn quốc của Đảng chưa công khai. 

b) Chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đồng chí 

Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; biên bản hội nghị của Trung ương Đảng 

chưa công khai. 

c) Quyết định, kết luận, ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về 

bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại chưa công khai (trừ nội dung quy 

định tại điểm a khoản 1 Điều 2). 

d) Sổ tay công tác, sổ nhật ký công tác, sổ ghi biên bản các cuộc họp, sổ 

giao ban của các cấp ủy, cơ quan, tổ chức đảng có nội dung phản ánh tình 
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hình chính trị, quốc phòng, an ninh và các vấn đề phức tạp về dân tộc, tôn 

giáo; vụ việc, vụ án xâm phạm an ninh quốc gia; vụ việc, vụ án đặc biệt 

nghiêm trọng xâm phạm trật tự, an toàn xã hội; vụ việc, vụ án tham nhũng, 

chức vụ nghiêm trọng; vụ việc, vụ án dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. 

đ) Tài liệu, tư liệu lưu trữ về lịch sử Đảng, thân thế, sự nghiệp các đồng 

chí lãnh đạo Đảng chưa được thẩm định, xác minh, kết luận; hồ sơ, tài liệu về 

các vụ việc, vụ án phản cách mạng, vụ án chống Đảng; danh mục tài liệu tại 

các Lưu trữ lịch sử của Đảng có liên quan đến chính trị, quốc phòng, an ninh 

và lợi ích quốc gia khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép khai thác, 

sử dụng. 

2. Thông tin về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng: 

a) Chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật 

đảng nhiệm kỳ, hằng năm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra 

Trung ương chưa công khai. 

b) Quyết định, kế hoạch, báo cáo, thông báo, biên bản, công văn của 

Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kết quả giám sát, giải 

quyết khiếu nại đối với các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng và nguyên Ủy 

viên Trung ương Đảng (trừ nội dung quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2) 

chưa công khai. 

c) Quyết định, kế hoạch, báo cáo, tờ trình, thông báo, biên bản, công văn 

của Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cấp ủy và Ủy ban kiểm 

tra cấp tỉnh về kết quả kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xem xét 

thi hành kỷ luật đảng đối với các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc trung ương, 

cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện; các đồng chí thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư 

quản lý; các đồng chí ủy viên ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện chưa 

công khai. 

3. Thông tin về công tác tổ chức xây dựng đảng: 

a) Nghị quyết, quyết định, kết luận, đề án, kế hoạch, báo cáo, tờ trình, 

công văn của Trung ương Đảng, cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện về chủ trương 

thành lập, giải thể, sáp nhập, nhập chia, điều chỉnh, phân định địa giới hành 

chính khu vực biên giới, biển đảo và khu vực có vị trí chiến lược về quốc 

phòng, an ninh chưa công khai. 

b) Nghị quyết, quyết định, kết luận, thông báo, báo cáo, tờ trình, công 

văn của cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện về quá trình chuẩn bị, đề án, phương án 

nhân sự; thẩm định, quy hoạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, phân công, 

giới thiệu ứng cử, từ chức, miễn nhiệm, kỷ luật đối với cán bộ thuộc diện Ban 

Bí thư, ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện quản lý chưa công khai. 
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c) Kết luận, thông báo, báo cáo, tờ trình, công văn của Bộ Chính trị, Ban 

Bí thư và các cơ quan đảng, đảng ủy trực thuộc trung ương về quá trình phong 

thăng quân hàm đối với cán bộ diện trung ương quản lý trong quân đội, công 

an chưa công khai. 

d) Báo cáo, bản kiểm điểm, gợi ý kiểm điểm của tập thể và cá nhân các 

đồng chí thuộc diện Ban Bí thư, ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh quản lý có nội 

dung kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, an ninh 

quốc gia. 

đ) Quyết định, kết luận, báo cáo, thông báo, công văn của cấp ủy, cơ 

quan đảng các cấp (trừ cấp cơ sở) đối với cán bộ, đảng viên có vấn đề về lịch 

sử chính trị, chính trị hiện nay thuộc diện cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện quản lý 

chưa công khai. 

4. Thông tin về công tác tuyên giáo: 

a) Chỉ thị, nghị quyết, kết luận, đề án, tờ trình, kế hoạch, báo cáo, công 

văn của cấp ủy, ban tuyên giáo cấp ủy các cấp về các biện pháp, đối sách đấu 

tranh âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực tư tưởng lý 

luận, “diễn biến hòa bình” chưa công khai. 

b) Báo cáo, thông báo, công văn của cấp ủy, ban tuyên giáo cấp ủy các 

cấp về tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên đối với các vụ việc, vụ án xâm 

phạm an ninh quốc gia; vụ việc, vụ án đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm trật 

tự, an toàn xã hội; vụ việc, vụ án tham nhũng, chức vụ nghiêm trọng; vụ việc, 

vụ án dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. 

5. Thông tin về công tác đối ngoại đảng, đối ngoại nhân dân: 

a) Kế hoạch, đề án, báo cáo, công văn về hoạt động đối ngoại của Trung 

ương Đảng, các cơ quan đảng, đảng ủy, đơn vị sự nghiệp trực thuộc trung 

ương chưa công khai. 

b) Báo cáo, kế hoạch, chương trình, đề án, tờ trình, công văn và văn kiện 

ngoại giao của các đoàn đại biểu cấp cao Đảng ta đi thăm nước ngoài và đón 

các đoàn đại biểu cấp cao các đảng, các nước, các tổ chức quốc tế đến thăm 

và làm việc tại Việt Nam có nội dung liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc 

gia chưa công khai. 

c) Báo cáo, kế hoạch, đề án, phương án, tờ trình, công văn và văn kiện, 

thỏa thuận đối ngoại của các cơ quan đảng trực thuộc trung ương, cấp ủy cấp 

tỉnh về các cuộc gặp, làm việc với các đảng, các nước, các địa phương nước 

ngoài có chung biên giới, các tổ chức nước ngoài có nội dung liên quan đến 

quốc phòng, an ninh quốc gia chưa công khai. 
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d) Báo cáo, công văn của Ban Đối ngoại Trung ương, cấp ủy cấp tỉnh 

nhận xét, đánh giá, kiến nghị về các vấn đề đối ngoại của quốc tế, khu vực và 

các nước láng giềng; về chủ trương đối ngoại và hội nhập quốc tế trong lĩnh 

vực quốc phòng, an ninh chưa công khai. 

6. Thông tin về kinh tế - xã hội: Quyết định, kết luận, đề án, tờ trình, báo 

cáo, thông báo, công văn của Trung ương Đảng, Ban Kinh tế Trung ương, cấp 

ủy cấp tỉnh về chủ trương đầu tư, phát triển dự án kinh tế vùng, khu vực, của 

tỉnh, thành phố gắn với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ 

quyền, toàn vẹn lãnh thổ. 

7. Thông tin về công tác dân vận: 

a) Báo cáo, thông báo, công văn của các cấp ủy, ban dân vận cấp ủy và 

các cơ quan, tổ chức đảng (trừ cấp cơ sở) về công tác dân tộc, tôn giáo, tín 

ngưỡng liên quan đến an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; xây 

dựng các hội đoàn tôn giáo, công tác đối với các dân tộc thiểu số; hoạt động 

của các đối tượng, tổ chức phản động liên quan đến an ninh chính trị, trật tự, 

an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo chưa công khai. 

b) Báo cáo của cấp ủy, ban dân vận cấp ủy các cấp về kết quả làm việc 

với các tổ chức tôn giáo, chức sắc và lực lượng cốt cán trong tôn giáo, người 

có uy tín trong tôn giáo, dân tộc thiểu số có tác động, ảnh hưởng đến chính trị, 

quốc phòng, an ninh, đối ngoại.  

c) Nghị quyết, quyết định, kết luận, hướng dẫn, tờ trình, báo cáo, công 

văn của các cấp ủy, cơ quan đảng về đảng viên được cấp có thẩm quyền lựa 

chọn, bố trí, tranh thủ trong tôn giáo chưa công khai. 

d) Báo cáo, văn bản của các cấp ủy, cơ quan, tổ chức đảng về lựa chọn, 

bố trí, tranh thủ lực lượng cốt cán đặc thù, cốt cán phong trào trong tôn giáo. 

8. Thông tin về công tác nội chính: Chỉ thị, nghị quyết, kết luận, đề án, 

thông báo, chương trình, kế hoạch, báo cáo, công văn của Bộ Chính trị, Ban 

Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, Ban Nội chính 

Trung ương và cấp ủy, cơ quan, tổ chức đảng các cấp (trừ cấp cơ sở) về chỉ 

đạo, định hướng chỉ đạo, theo dõi, nắm tình hình, xử lý các vấn đề, vụ việc, 

vụ án xâm phạm an ninh quốc gia; vụ việc, vụ án đặc biệt nghiêm trọng xâm 

phạm trật tự, an toàn xã hội; vụ việc, vụ án tham nhũng, chức vụ nghiêm 

trọng; vụ việc, vụ án dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. 

9. Thông tin về quốc phòng, an ninh: 

a) Chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, 

Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, cấp ủy cấp tỉnh về bảo 

đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng, quân sự tại địa phương chưa 

công khai. 
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b) Quyết định, kết luận, báo cáo, kế hoạch, hướng dẫn, công văn của cấp 

ủy, cơ quan, tổ chức đảng các cấp (trừ cấp cơ sở) về xây dựng lực lượng vũ 

trang sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu tại địa phương. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 5. Trách nhiệm thi hành 

1. Chánh Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng 

Bộ Công an chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Quyết định này. 

2. Các cấp ủy, cơ quan, tổ chức đảng từ trung ương đến cơ sở; Bộ 

trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;  

- Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh,  

  thành phố trực thuộc trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ, Cục; 

- Lưu: VT, NC (2). 

THỦ TƯỚNG 
 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc 

 



THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
________ 

 
Số: 1765/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________ 

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2020 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Danh mục bí mật nhà nước 

của Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước 
___________ 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ 

và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15 tháng 11 năm 2018; 

Theo đề nghị của Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bí mật nhà nước độ Tuyệt mật gồm: 

1. Báo cáo, tờ trình, văn bản của Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng  

Quốc phòng và An ninh gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội; Lệnh, Quyết định của Chủ tịch nước, Chủ tịch          

Hội đồng Quốc phòng và An ninh về phòng thủ đất nước, công bố, bãi bỏ tình 

trạng khẩn cấp, tình trạng chiến tranh, tổng động viên, động viên cục bộ nhằm 

chống chiến tranh xâm lược, bảo vệ Tổ quốc chưa công khai. 

2. Văn bản, ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước trong xác định đối tượng 

đấu tranh, đối sách, quy trình xử lý tình huống nghiệp vụ đối với các đối 

tượng xâm phạm hoặc đe dọa xâm phạm an ninh quốc gia. 

3. Báo cáo, tờ trình, văn bản của Văn phòng Chủ tịch nước trình xin ý 

kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước, biên bản, kết luận họp Hội đồng Quốc phòng 

và An ninh về phòng thủ đất nước, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp, tình 

trạng chiến tranh, tổng động viên, động viên cục bộ nhằm chống chiến tranh 

xâm lược, bảo vệ Tổ quốc chưa công khai.  

Điều 2. Bí mật nhà nước độ Tối mật gồm: 

1. Văn bản, ý kiến của Chủ tịch nước, tờ trình, văn bản của Văn phòng 

Chủ tịch nước về việc đàm phán, ký, phê chuẩn, gia nhập hoặc chấm dứt hiệu 

lực của các điều ước quốc tế liên quan đến vấn đề tôn giáo, dân tộc, quyền 

con người, chiến tranh, hòa bình, chủ quyền quốc gia chưa công khai. 
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2. Văn bản, ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước về phương hướng hoạt 

động tình báo, an ninh với các nước, các khu vực và tổ chức quốc tế trong 

chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.  

3. Chương trình, kế hoạch chi tiết công tác nước ngoài của Chủ tịch 

nước, Phó Chủ tịch nước. 

4. Văn bản, ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước đối với 

các vụ việc, vụ án xâm phạm an ninh quốc gia; vụ việc, vụ án đặc biệt nghiêm 

trọng xâm phạm trật tự, an toàn xã hội; vụ việc, vụ án tham nhũng, chức vụ 

nghiêm trọng; vụ việc, vụ án dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. 

5. Tờ trình, báo cáo, văn bản của Văn phòng Chủ tịch nước phục vụ    

Chủ tịch nước họp Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương có nội 

dung liên quan đến chiến tranh, hòa bình, chủ quyền quốc gia chưa công khai.  

Điều 3. Bí mật nhà nước độ Mật gồm: 

1. Báo cáo nhiệm kỳ của Chủ tịch nước trước khi trình bày trước      

Quốc hội; bài viết, bài phát biểu, bài phỏng vấn của Chủ tịch nước, Phó Chủ 

tịch nước liên quan đến các vấn đề về tôn giáo, dân tộc, quyền con người, 

chiến tranh, hòa bình, chủ quyền quốc gia chưa công khai. 

2. Tờ trình, báo cáo của Chủ tịch nước trước Quốc hội giải trình những 

nội dung còn có ý kiến khác nhau về nhân sự bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm  

Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chưa công khai. 

Tờ trình, báo cáo của Văn phòng Chủ tịch nước giải trình những nội 

dung còn có ý kiến khác nhau về nhân sự trình Chủ tịch nước quyết định bổ 

nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên 

khác của Chính phủ, Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị 

Quân đội nhân dân Việt Nam, cử, triệu hồi Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chưa công khai. 

3. Chương trình, kế hoạch chi tiết công tác trong nước của Chủ tịch 

nước, Phó Chủ tịch nước. 

4. Văn bản, ý kiến của Chủ tịch nước, văn bản, tài liệu của Văn phòng 

Chủ tịch nước về việc xét đơn xin ân giảm án tử hình, đặc xá trong trường 

hợp đặc biệt đối với các trường hợp xâm phạm an ninh quốc gia, tham nhũng 

đặc biệt nghiêm trọng chưa công khai. 

5. Tờ trình, báo cáo của Văn phòng Chủ tịch nước xin ý kiến chỉ đạo của 

Chủ tịch nước về việc lực lượng vũ trang nhân dân tham gia hoạt động góp 

phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới chưa công khai. 

6. Tờ trình, báo cáo của Văn phòng Chủ tịch nước trình Chủ tịch nước 

quyết định về việc tước quốc tịch Việt Nam đối với các đối tượng xâm phạm 

an ninh quốc gia chưa công khai. 
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7. Báo cáo, tài liệu của Văn phòng Chủ tịch nước phục vụ Chủ tịch nước 

họp lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy 

Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương có nội dung liên quan đến bảo đảm 

quốc phòng, an ninh, định hướng phát triển kinh tế - xã hội lớn của đất nước.  

8. Thiết kế kỹ thuật liên quan đến bảo đảm an ninh, an toàn trụ sở cơ 

quan Văn phòng Chủ tịch nước. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  

Điều 5. Trách nhiệm thi hành 

1. Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng 

Bộ Công an hướng dẫn, kiểm tra thi hành Quyết định này.  

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;  

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 

- A03 (BCA); 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,  

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: VT, NC (2). 

THỦ TƯỚNG 
 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc 

  















   

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Ngân hàng 
__________ 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ 

và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15 tháng 11 năm 2018; 

Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bí mật nhà nước độ Tuyệt mật gồm: 

1. Phương án, kế hoạch phát hành loại tiền mới chưa công khai. 

2. Đề án, kế hoạch đổi tiền và kết quả thu đổi tiền chưa công khai. 

3. Đề án, phương án và kế hoạch thiết kế, chế bản mẫu tiền chưa công khai. 

Điều 2. Bí mật nhà nước độ Tối mật gồm: 

1. Mẫu thiết kế tiền và giấy tờ có giá đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt nhưng chưa công khai; tập tin thiết kế của mẫu thiết kế tiền và giấy tờ 

có giá đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; bản in, bản khắc, phim, khuôn 

đúc, khuôn dập của tiền và giấy tờ có giá; tập tin chế tạo bản in, bản khắc, 

phim, khuôn đúc, khuôn dập của tiền và giấy tờ có giá; mẫu in thử, đúc thử, 

dập thử của tiền và giấy tờ có giá đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Công thức mực in tiền; thông số kỹ thuật mực in tiền chưa công khai; 

thông số kỹ thuật trong quá trình chế tạo bản in, khuôn đúc, khuôn dập của 

tiền và giấy tờ có giá do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành; các quy 

định về chất lượng, thông số kỹ thuật trong quá trình in, đúc, dập tiền và giấy 

tờ có giá do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành. 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  
__________ 

 
Số: 2182/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
_______________________________________ 

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2020 
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3. Khóa an toàn, thông số kỹ thuật, yếu tố chống giả đặc biệt của tiền, 

giấy tờ có giá do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành. 

Điều 3. Bí mật nhà nước độ Mật gồm: 

1. Phương án điều hành công cụ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia 

của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa đưa vào triển khai. 

2. Số liệu tổng lượng tiền cung ứng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

chưa công khai. 

3. Nơi lưu giữ vàng vật chất thuộc dự trữ ngoại hối Nhà nước ở trong nước. 

4. Báo cáo tự kiểm tra về hoạt động an toàn kho quỹ của các đơn vị 

thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Báo cáo kiểm toán nội bộ, báo cáo kết 

quả giám sát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hoạt động an toàn kho 

quỹ và quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước; Biên bản kiểm tra tình hình quản lý 

Dự trữ ngoại hối Nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

5. Số liệu tuyệt đối về tổng thu, tổng chi, bội thu, bội chi tiền mặt của hệ 

thống Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

6. Số lượng tiền in, đúc và tiền phát hành. 

7. Văn bản quy định ký hiệu bằng chữ và số các loại tiền và các giấy tờ 

có giá. 

8. Kế hoạch điều chuyển, lệnh điều chuyển tiền, lịch trình vận chuyển, 

điện báo vận chuyển tiền, tài sản quý, giấy tờ có giá (ngày, giờ xuất phát, địa 

điểm đi, đến, tuyến đường, loại phương tiện, khối lượng, giá trị, loại tài sản) 

chưa thực hiện của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

9. Số liệu về xuất, nhập, tồn quỹ tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá của 

quỹ Dự trữ phát hành; số liệu về xuất kho, nhập kho tiền tiêu hủy, kế hoạch 

tiêu hủy tiền; báo cáo kết quả tiêu hủy tiền. 

10. Kế hoạch mua sắm giấy in tiền, mực in tiền, khuôn đúc dập tiền, phôi 

đúc dập tiền; tài liệu về cấp vần seri để in tiền. 

11. Hồ sơ thiết kế, địa điểm, phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, an 

toàn của: cơ sở in, đúc tiền; kho tiền trung ương, kho tiền khu vực, trung tâm 

xử lý tiền kiêm kho tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

12. Số liệu tuyệt đối về số lượng tiền giả thu giữ qua hệ thống ngân 

hàng, Kho bạc Nhà nước. 

13. Báo cáo kiểm tra của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có nội dung 

liên quan đến số liệu in, đúc tiền đối với các cơ sở in, đúc tiền. 



3 

 

14. Báo cáo tài chính của Nhà máy in tiền Quốc gia. 

15. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ giám sát an toàn tài sản của 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại các Kho tiền Trung ương. 

16. Báo cáo giám sát tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối 

với Nhà máy in tiền Quốc gia. 

17. Kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính hàng năm và 5 năm của 

Nhà máy in tiền Quốc gia. 

18. Bảng cân đối tài khoản kế toán, bảng cân đối kế toán của Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam. 

19. Kết quả Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xếp hạng các tổ chức tín 

dụng hàng năm chưa công khai. 

20. Thông tin, tài liệu, số liệu về mất, nguy cơ mất khả năng chi trả hoặc 

mất, nguy cơ mất khả năng thanh toán của ngân hàng thương mại, ngân hàng 

hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân. 

21. Thông tin, tài liệu về kiểm soát đặc biệt ngân hàng thương mại, ngân 

hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, gồm: 

a) Phương án cơ cấu lại ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, 

quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt; 

b) Văn bản của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc 

xem xét, quyết định đặt ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín 

dụng nhân dân vào kiểm soát đặc biệt; quyết định đặt quỹ tín dụng nhân dân 

vào kiểm soát đặc biệt; kết quả giám sát về tình hình hoạt động của ngân hàng 

thương mại, ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát              

đặc biệt; 

c) Văn bản của Ban Kiểm soát đặc biệt về: văn bản chỉ đạo ngân hàng 

thương mại, ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc 

biệt; báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về thực trạng tổ chức, hoạt 

động, thực trạng thực hiện phương án cơ cấu lại đã được phê duyệt của ngân 

hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân được kiểm 

soát đặc biệt và đề xuất chấm dứt kiểm soát đặc biệt để thực hiện sáp nhập, 

hợp nhất, giải thể, phá sản; 

d) Văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc:  

- Quyết định đặt ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã vào kiểm 

soát đặc biệt;  
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- Báo cáo xin ý kiến của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu lại 

ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân được 

kiểm soát đặc biệt; chấm dứt kiểm soát đặc biệt để thực hiện sáp nhập, hợp 

nhất, giải thể, phá sản. 

22. Thông tin về cơ cấu lại, xử lý nợ xấu ngân hàng thương mại, ngân 

hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân được xếp hạng yếu kém theo quy định 

của pháp luật chưa công khai, gồm: 

a) Thông tin, tài liệu về phương án, giải pháp cơ cấu lại, xử lý nợ xấu 

ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân được 

xếp hạng yếu kém; 

b) Văn bản của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc 

xem xét, phê duyệt phương án, giải pháp cơ cấu lại, xử lý nợ xấu;  

c) Văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc phê duyệt 

phương án, giải pháp cơ cấu lại, xử lý nợ xấu; tờ trình, văn bản báo cáo Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương, phê duyệt phương án, giải 

pháp cơ cấu lại, xử lý nợ xấu. 

23. Đề án cơ cấu lại, xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng 

chưa công khai; văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xin ý kiến các 

bộ, ngành và ý kiến của các bộ, ngành đối với nội dung Đề án cơ cấu lại, xử 

lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng; văn bản của Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam trình, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cấp có 

thẩm quyền về nội dung Đề án cơ cấu lại, xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ 

chức tín dụng. 

24. Số tiền, thời hạn tổ chức tín dụng đề nghị vay đặc biệt, đề nghị gia 

hạn vay đặc biệt chưa công khai; số tiền, thời hạn tổ chức tín dụng vay đặc 

biệt, gia hạn vay đặc biệt chưa công khai. 

25. Thông tin giao dịch đáng ngờ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

chuyển cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về phòng, chống rửa tiền; 

phòng, chống tài trợ khủng bố và phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt   

hàng loạt. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành  

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.  

Điều 5. Trách nhiệm thi hành 

1. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với             

Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Quyết định này. 
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2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan 

thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

-  Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,  

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: VT, NC (2). 

THỦ TƯỚNG 
 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc 

 









 
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
____________ 

 
Số: 2288/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________ 

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020       

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước  

của Công đoàn Việt Nam 
___________ 

 

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ 

và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15 tháng 11 năm 2018; 

Theo đề nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bí mật nhà nước độ Mật gồm: 

1. Kế hoạch, báo cáo có nội dung phản ánh, đánh giá về thực trạng người 

lao động có diễn biến về tư tưởng, nhận thức, hoạt động chống đối gây ảnh 

hưởng đến chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng và đối ngoại.  

2. Văn bản của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị Bộ Chính trị, 

Ban Bí thư về chủ chương, biện pháp thực hiện công tác đối ngoại của Tổng 

Liên đoàn Lao động Việt Nam với các tổ chức công đoàn các nước, các tổ chức 

quốc tế, các tổ chức phi chính phủ có ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và sự phát 

triển kinh tế - xã hội của đất nước, uy tín và vị thế quốc tế của nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam. 

3. Báo cáo, văn bản có nội dung phản ánh, đánh giá về tranh chấp lao 

động, ngừng việc tập thể, đình công tự phát gây ảnh hưởng đến chính trị, đối 

ngoại, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. 

4. Báo cáo, văn bản có nội dung phản ánh, đánh giá về tình hình phức 

tạp trong việc gia nhập Công đoàn Việt Nam của tổ chức của người lao động 

tại doanh nghiệp gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. 

5. Báo cáo, văn bản có nội dung phản ánh, đánh giá về các hoạt động 

chống phá của tổ chức, cá nhân đối với Công đoàn Việt Nam gây ảnh hưởng 

đến chính trị, đối ngoại, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.  

6. Báo cáo, kế hoạch, đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư có nội dung 

liên quan đến đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình 
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hình mới ảnh hưởng đến chính trị, đối ngoại, an ninh quốc gia, trật tự an toàn 

xã hội chưa công khai. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Trách nhiệm thi hành 

1. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Công an 

hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Quyết định này. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan 

thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương và công đoàn các cấp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                               
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;  

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 

- Thường trực Đoàn Chủ tịch TLĐ; 

- Cục A03 (BCA); 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,  

  các Vụ: KGVX, PL; 

- Lưu: VT, NC (2).     

THỦ TƯỚNG 
 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc 

 

 

 







THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
_________ 

 

 

Số: 211/QĐ-TTg 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________ 

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2021 

 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Danh mục bí mật nhà nước  

của Chính phủ, Thủ tướn   h nh  hủ  Văn  hòn   h nh  hủ 
____________ 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ   ật      ổi,  ổ   ng một     i   củ    ật  ổ chức Ch nh  hủ 

 à   ật  ổ chức ch nh   y n      h  ng ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật nhà n ớc ngày 15 tháng 11 năm 2018; 

Theo    ngh  của Bộ tr ởng, Chủ nhiệm Văn  hòng Ch nh  hủ, 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. B  mật nhà nước độ Tuyệt mật   m: 

Báo cáo, đề án,     n  tr n , kế  oạ  , v n   n  ủa C ín  p ủ, T ủ 

t ớn  C ín  p ủ trình  an C  p   n  Trun    n  đ n ,    C ín  tr ,  an  í 

t  , Quố     ,     an T   n  v  Quố     , C ủ t    n ớ  về   ủ tr  n , 

  ện p áp      qu ết, xử lý v n đề, v  v ệ  về   ủ qu ền,   ên   ớ  lãn  t ổ, 

p òn  t ủ đ t n ớ , đố  p ó    ến tran ,  oạt đ n   ạo loạn;   ủ tr  n , 

  ín  sá   tổn  t ể l ên quan đến v n đề đố  n oạ  v  quan  ệ    ến l ợ   ủa 

V ệt Nam vớ   á  n ớ  lán    ền , n ớ  lớn, n ớ   ó  n    ởn  đố  vớ  an 

n n  quố    a;  á  đ n    ớn  p át tr ển k n  tế lớn  ủa đ t n ớ     a  ôn  k a . 

Điều 2. B  mật nhà nước độ Tối mật   m: 

1.  áo  áo, đề án, t  tr n   ủa C ín  p ủ, T ủ t ớn  C ín  p ủ về tổ 

  ứ     má , n  n s  tr n     C ín  tr ,  an  í t   Trun    n  Đ n , Quố  

   ,     an T   n  v  Quố     , C ủ t    n ớ     a  ôn  k a   
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2  Qu ết đ n   ủa T ủ t ớn  C ín  p ủ,  áo  áo t ẩm tra, v n   n  ủa 

V n p òn  C ín  p ủ về kế  oạ   xu t k ẩu, n ập k ẩu vũ k í, k í t   p    

v  quố  p òn , an n n   

3. N    qu ết  ủa C ín  p ủ, kết luận  ủa T ủ t ớn  C ín  p ủ;  áo 

 áo t ẩm tra, v n   n t ôn   áo  ủa V n p òn  C ín  p ủ;   ên   n  u    ọp 

C ín  p ủ, T ủ t ớn  C ín  p ủ  ó n   dun      đạo,      qu ết, xử lý v n 

đề, v  v ệ  về quố  p òn , an n n , đố  n oạ     a  ôn  k a . 

4. N    qu ết  ủa C ín  p ủ, báo  áo, kết luận  ủa T ủ t ớn  C ín  

p ủ, v n   n  ủa V n p òn  C ín  p ủ t ôn   áo ý k ến     đạo  ủa T ủ 

t ớn  C ín  p ủ về   ủ tr  n  t  ết lập, t a  đổ  mứ  đ  quan  ệ  oặ  đ n  

    quan  ệ n oạ    ao, lãn  s  vớ   á  n ớ  v   á  tổ   ứ  quố  tế l ên   ín  

p ủ; t  n  lập, tạm đ n       oặ     m dứt  oạt đ n   ủa  á  C  quan đạ  

d ện V ệt Nam ở n ớ  n o  ; p   n  án,   ện p áp đ u tran    ín  tr , n oạ  

  ao, p áp lý, d  luận n ằm   o vệ   ủ qu ền, qu ền   ủ qu ền, qu ền t   

p án quố    a đố  vớ  đ t l ền, vùn  tr  , vùn    ển  ủa V ệt Nam;   ủ tr  n  

p át tr ển  ôn  n   ệp, t   n  mạ  v  n n  l ợn  tr   t ếp p    v  n  ệm v  

quố  p òn , an n n ;   ín  sá  , p   n  án, kế  oạ   n  n sá   t     ín      

t ết tron  tr  n   ợp x   ra    ến tran ,   o vệ Tổ quố   

5   áo  áo, kết luận  ủa C ín  p ủ, T ủ t ớn  C ín  p ủ, v n   n  ủa 

V n p òn  C ín  p ủ t ôn   áo ý k ến     đạo  ủa T ủ t ớn  C ín  p ủ về 

  o vệ qu ền lợ  quố    a tron   oạt đ n  k a  t á , sử d n  t   n u ên n ớ  

sôn  quố  tế,   o vệ mô  tr  n    ển v      đ o; đ m p án k    p     ậu 

qu     t đ    óa  ọ  sử d n  tron     ến tran  ở V ệt Nam; x   d n   ôn  

tr n  k í t ợn  t ủ  v n p    v  n  ệm v    o vệ   ủ qu ền lãn  t ổ,   ên 

  ớ  quố    a  

6  C   t  , n    qu ết, qu ết đ n , kết luận v  v n   n     đạo  ủa C ín  

p ủ, T ủ t ớn  C ín  p ủ về p   n  án, n  ệm v   ôn  tá    o vệ an n n  

quố    a    a  ôn  k a   

Điều 3. B  mật nhà nước độ Mật   m: 

1  V n   n  ủa V n p òn  C ín  p ủ t ôn   áo ý k ến     đạo  ủa 

C ín  p ủ, T ủ t ớn  C ín  p ủ về tr ển k a  p   n  án, kế  oạ  , p   n  

t ện, l   l ợn ,   ện p áp   o vệ  á  s  k ện đặ    ệt quan trọn  t eo Luật 

C n  vệ;      qu ết, xử lý  á  v  v ệ , đ ểm nón  p ứ  tạp về an n n , trật t .  
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2. V n   n  ủa V n p òn  C ín  p ủ t ôn   áo ý k ến     đạo  ủa 

C ín  p ủ, T ủ t ớn  C ín  p ủ về p   n  án      qu ết s   ố, s  v ệ  p ứ  

tạp ở k u v     ên   ớ , k u v     áp ran    ớ  trên   ển   ữa V ệt Nam v  

 á  n ớ ; qu ết đ n     p t uận,    a    p t uận đạ  d ện n oạ    ao  á  

n ớ ,  á  tổ   ứ  quố  tế tạ  V ệt Nam, v n đề  u đã , m ễn trừ, tran     p 

 ủa  á     quan đạ  d ện n oạ    ao  ủa  á  n ớ ,    quan đạ  d ện v  v n 

p òn  đạ  d ện  ủa  á  tổ   ứ  quố  tế tạ  V ệt Nam    a  ôn  k a . 

3  Qu ết đ n   ủa T ủ t ớn  C ín  p ủ về      u lạ  n  n   n  t   n  

mạ , n  n   n   ợp tá  xã, quỹ tín d n  n  n d n v o k ểm soát đặ    ệt;    

  u lạ , xử lý nợ x u  ủa n  n   n  t   n  mạ , n  n   n   ợp tá  xã, quỹ tín 

d n  n  n d n xếp  ạn   ếu kém; đề án      u lạ , xử lý nợ x u  ủa  ệ t ống 

các tổ   ứ  tín d n     a  ôn  k a . 

4  V n   n  ủa V n p òn  C ín  p ủ t ôn   áo ý k ến     đạo  ủa C ín  

p ủ, T ủ t ớn  C ín  p ủ về p   n  án, kế  oạ   t     ín  05 n m,  ằn  n m; 

p   n  án x   d n    ín  sá   t     ín , p   n  án đ ều   n    á   ng hóa, 

d    v  t  ết  ếu. 

5  T   l ệu t  ết kế kỹ t uật   o đ m an n n , an to n k u v   tr  sở n   

l m v ệ   ủa C ín  p ủ, V n p òn  C ín  p ủ. 

6. L     ôn  tá , l  tr n   ôn  tá   ủa T ủ t ớn  v   á  P ó T ủ t ớn  

C ín  p ủ tron  n ớ  v  n o   n ớ     a  ôn  k a   

7  C   t  , n    qu ết, qu ết đ n , kết luận v  v n   n     đạo  ủa C ín  

p ủ, T ủ t ớn  C ín  p ủ về  ôn  tá    o đ m an n n    ín  tr , trật t , an 

to n xã    , quố  p òn , qu n s  tạ  đ a p   n     a  ôn  k a   

8. N    qu ết, kết luận  ủa C ín  p ủ, T ủ t ớn  C ín  p ủ, v n   n 

t ôn   áo  ủa V n p òn  C ín  p ủ về t  n  lập,      t ể, n ập,    a, đ ều 

   n , p  n đ n  đ a   ớ , đặt tên, đổ  tên đ n v    n    ín  k u v     ên 

  ớ , k u v     ển đ o v  k u v    ó v  trí    ến l ợ  về an n n , quố  p òn   

Điều 4. Hiệu lực thi hành 

Qu ết đ n  n    ó   ệu l   từ ngày ký ban hành.  

Điều 5. Trách nhiệm thi hành 

1     tr ởn , C ủ n  ệm V n p òn  C ín  p ủ   ủ tr , p ố   ợp vớ     

tr ởn     Côn  an   ớn  dẫn, k ểm tra v ệ  t     n  Qu ết đ n  n    
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2. Cá     tr ởn , T ủ tr ởn     quan n an    , T ủ tr ởn     quan 

t u   C ín  p ủ, C ủ t        an n  n d n t n , t  n  p ố tr   t u   trun  

  n ,  á     quan, tổ   ứ ,  á n  n  ó l ên quan    u trá   n  ệm t     n  

Qu ết đ n  n  ./. 

 
Nơi nhận: 
-  an  í t   Trun    n  Đ ng; 

- Thủ t ớng, các Phó Thủ t ớng Chính phủ; 

- Các b ,    quan n an    ,    quan t u c Chính phủ; 

- HĐND, U ND  á  t nh, thành phố tr c thu   trun    n ; 

- V n p òn  Trun    n  v   á   an của Đ ng; 

- V n p òn  Tổn   í t  ; 

- V n p òn  C ủ t    n ớc; 

- H   đồng Dân t c và các  y ban của Quốc h i; 

- V n p òn  Quốc h i; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán n   n ớc; 

-  y ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách xã h i; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

-     an trun    n  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- C  quan trun    n   ủa  á  đo n t ể; 

- A03 (B  Công an); 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TT , TGĐ Cổn  TTĐT,  

  các V , C  , đ n v  tr c thu c, Công báo; 

- L u: VT, NC (2)  

THỦ TƯỚNG 
 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc 

 



























BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 
* 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
--------------- 

Số: 37-QĐ/TW Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2021 
QUY ĐỊNH 

VỀ NHỮNG ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM 
- Căn cứ Điều lệ Đảng; 
- Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và 
Ban Bí thư khoá XIII; 
- Để tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo 
đức cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, nâng cao năng lực 
lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, 

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG QUY ĐỊNH 
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong 
của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam; cùng với việc 
gương mẫu chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ 
thị, kết luận, quy định, quy chế, quyết định của Đảng và Hiến pháp, pháp luật 
của Nhà nước, các quy định của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội 
mà mình là thành viên, phải chấp hành nghiêm những quy định của Đảng về 
những điều đảng viên không được làm. 

I- Những điều đảng viên không được làm 
Điều 1. Nói, viết, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều 

lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế, quyết định của Đảng; 
làm những việc mà pháp luật không cho phép. 

Điều 2. Không chấp hành các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; 
tự ứng cử, nhận đề cử và đề cử các chức danh của tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ 
quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức quần chúng được Đảng, Nhà 
nước giao nhiệm vụ khi chưa được tổ chức đảng có thẩm quyền cho phép. 

Điều 3. Phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ 
Chí Minh; không thực hiện trách nhiệm nêu gương; chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, 
vụ lợi; "tư duy nhiệm kỳ", đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng 
không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa 
rời quần chúng. 

Điều 4. Cung cấp, để lộ, làm mất hoặc viết bài, đăng những thông tin, tài 
liệu bí mật của Đảng và Nhà nước hoặc những việc chưa được phép công bố; 
tàng trữ, tuyên truyền, tán phát hoặc xúi giục người khác tuyên truyền, tán phát 
thông tin, tài liệu dưới mọi hình thức để truyền bá những thông tin, quan điểm 
trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Điều 5. Viết bài hoặc cung cấp tài liệu cho người khác viết, nói, cho đăng 
tải tin, bài sai sự thật, không đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định. 
Sáng tác, sản xuất, tàng trữ, tán phát các tác phẩm, công trình văn học, nghệ 
thuật không lành mạnh, trái thuần phong mỹ tục Việt Nam, mang tính kích động 



gây ảnh hưởng xấu trong xã hội; tán phát bài viết, bài nói, phỏng vấn, hồi ký, 
phim, ảnh không đúng quy định. 

Điều 6. Tố cáo có nội dung mang tính bịa đặt; cùng người khác viết, ký tên 
trong đơn tố cáo; viết đơn tố cáo giấu tên, mạo tên. Gửi hoặc tán phát đơn khiếu 
nại, tố cáo dưới mọi hình thức đến nơi không có thẩm quyền giải quyết. 

Đe doạ, trù dập, trả thù người khiếu nại, tố cáo; không thực hiện các quy 
định của Đảng và pháp luật về bảo vệ người tố cáo, phê bình, góp ý; kích động, 
xúi giục, mua chuộc, cưỡng ép người khác khiếu nại, tố cáo. 

Điều 7. Tổ chức, tham gia các tổ chức, hội trái quy định của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước; biểu tình, tụ tập đông người gây mất trật tự, an ninh. 

Điều 8. Tổ chức, xúi giục, tham gia các hoạt động bè phái, cục bộ gây mất 
đoàn kết nội bộ. Lợi dụng việc phản ánh, góp ý kiến đối với Đảng, Nhà nước để 
đả kích, vu cáo, xúc phạm, nhận xét, đánh giá tùy tiện đối với tổ chức, cá nhân. 

Điều 9. Báo cáo, lập hồ sơ, kê khai lý lịch, kê khai tài sản, thu nhập không 
trung thực. Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận giả, không hợp pháp; 
nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài 
sản ở nước ngoài trái quy định. 

Điều 10. Chủ trì, tham mưu ban hành văn bản có nội dung trái quy định của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện không đúng quy định trong quản lý 
đầu tư, xây dựng, sử dụng nhà, đất, tài nguyên, tài chính, tài sản của Đảng, Nhà 
nước. 

Điều 11. Vi phạm đạo đức công vụ, bao che, báo cáo sai sự thật khi thực 
hiện nhiệm vụ; thiếu trách nhiệm để cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân do 
mình trực tiếp quản lý xảy ra tình trạng mất đoàn kết, tham nhũng, lãng phí, tiêu 
cực và các vi phạm khác. 

- Không báo cáo, không xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. 
- Can thiệp, tác động hoặc để vợ (chồng), con, bố, mẹ, anh, chị, em ruột 

mình, bên vợ (chồng) và người khác lợi dụng chức vụ, vị trí công tác của mình 
để trục lợi. 

- Lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo 
vì lợi ích chung để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực, 
vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 

Điều 12. Có hành vi chạy chức, chạy quyền, bao che, tiếp tay, can thiệp, 
tác động dưới mọi hình thức đến tổ chức, cá nhân để bản thân hoặc người khác 
được tiếp nhận, tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, đề cử, ứng cử, 
khen thưởng, phong tặng danh hiệu, đi học, đi nước ngoài, thực hiện chế độ, 
chính sách cán bộ trái quy định. 

Điều 13. Can thiệp, tác động vào hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, 
kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, giải quyết khiếu nại, 
tố cáo để bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước. Tác động, ép buộc, mua chuộc tổ chức, cá nhân để giảm 
trách nhiệm, hình phạt cho người khác. 



Điều 14. Tham ô, đưa, nhận, môi giới hối lộ hoặc lợi dụng vị trí công tác 
để môi giới, hối lộ dưới mọi hình thức; tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện thực 
hiện hoạt động rửa tiền, đi vay, cho vay trái quy định của pháp luật. 

Điều 15. Tặng, nhận quà dưới mọi hình thức để tác động đến tổ chức, 
người có trách nhiệm dẫn đến việc quyết định sai, có lợi riêng cho bản thân hoặc 
cá nhân, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp. 

Điều 16. Không thực hành tiết kiệm, để xảy ra thất thoát, lãng phí trong 
việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công; mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản 
công trái quy định. 

Điều 17. Can thiệp, tác động để vợ (chồng), con, bố, mẹ, anh, chị, em ruột 
mình, bên vợ (chồng), bản thân và người khác đi du lịch, học tập, chữa bệnh 
bằng nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến ngành, lĩnh vực 
theo dõi, quản lý. 

Điều 18. Tổ chức, tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức; sử dụng các chất 
ma túy; sử dụng rượu, bia không đúng quy định hoặc đến mức bê tha và các tệ 
nạn xã hội khác. 

Tổ chức việc cưới, việc tang và các sự kiện khác của cá nhân, gia đình xa 
hoa, lãng phí hoặc nhằm mục đích vụ lợi. 

Thờ ơ, vô cảm với các hành vi sai trái trong xã hội; có hành vi bạo lực 
trong gia đình; vi phạm chính sách dân số; sống chung với người khác như vợ 
chồng; vi phạm quy định về kết hôn với người nước ngoài. 

Điều 19. Mê tín, hoạt động mê tín; ủng hộ hoặc tham gia các tôn giáo bất 
hợp pháp hoặc lợi dụng các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng để trục lợi. 

II- Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện Quy định này và 

giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư kiểm tra, giám sát 
việc thực hiện. 

Các cấp ủy đảng có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy 
định và định kỳ hằng năm báo cáo với cấp ủy cấp trên tình hình thực hiện Quy 
định qua Ủy ban kiểm tra của cấp ủy cấp trên. 

Trong quá trình thực hiện có vấn đề thấy cần bổ sung, sửa đổi thì báo cáo 
Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định. 

2. Đảng viên vi phạm Quy định này phải được xử lý nghiêm minh, chính 
xác, kịp thời theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 

3. Quy định này thay thế Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của 
Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về những điều đảng viên không được làm, 
có hiệu lực từ ngày ký và phổ biến đến chi bộ để thực hiện.  

 T/M BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 
TỔNG BÍ THƯ 

(đã ký) 
Nguyễn Phú Trọng 

 


