
       UBND TỈNH SÓC TRĂNG                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                              Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Số:            /QĐ-SNN                            Sóc Trăng,  ngày        tháng 12 năm 2019 

      

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật Nhà nước 

thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng quản lý 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH SÓC TRĂNG  

 

  Căn cứ Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 05/11/2015 của UBND tỉnh Sóc 

Trăng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Sóc Trăng; 

        Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước số 29/2018/QH14 ngày 15 tháng 11 năm 

2018; 

   Căn cứ Quyết định số 128/2019/QĐ-TTg, ngày 27/10/2009 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định Danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật của ngành Nông nghiệp 

và PTNT; 

   Căn cứ Thông tư số 73/2009/TT-BCA, ngày 24/12/2009 của Bộ Công an quy 

định Danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành Nông nghiệp và PTNT; 

Căn cứ Thông tư số 33/2015/TT-BCA, ngày 20/7/2015 của Bộ Công an về 

hưiớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP, ngày 28/3/2002 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước; 

   Xét đề nghị của Chánh Văn phòng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

     Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Bảo vệ bí mật Nhà nước 

thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng quản lý. 

     Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/12/2019.  

     Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn 

vị trực thuộc và tất cả công chức, viên chức Ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Sóc 

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

 

Nơi nhận:           GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 3; 

- Sở Nội vụ tỉnh (để biết); 

- Công an tỉnh Sóc Trăng (để biết); 

- Phòng NN và PTNT huyện, thị (để biết); 

- GĐ, Phó GĐ; 

- Lưu: VT, VP.     
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