
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NGOẠI VỤ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /QĐ-SNgV           Lạng Sơn, ngày       tháng 7 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Nội quy bảo vệ bí mật nhà nước của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NGOẠI VỤ TỈNH LẠNG SƠN 
 

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

 Căn cứ Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ 

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

Căn cứ Quyết định số 1178/QĐ-TTg ngày 04/8/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Danh mụcbí mật nhà nước trong lĩnh vực đối ngoại 

và hội nhập quốc tế;  

Căn cứ Thông tư số 24/2020/TT-BCA  ngày 10/3/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Công an ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn; 

Căn  cứ Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 13/08/2022  của Uỷ ban  

nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Ngoại  vụ tỉnh  Lạng Sơn; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Nội quy bảo vệ bí mật nhà 

nước của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 

Quyết định số 70/QĐ-SNgV ngày 26 tháng 5 năm 2018 của Giám đốc Sở Ngoại 

vụ về ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước. 

 Điều 3. Lãnh đạo Sở, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng, Phó, 

công chức, viên chức và người lao động các phòng chuyên môn, đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Công an tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang TTĐT của Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trịnh Tuyết Mai 
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