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của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG  

 

 Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh 

 1. Quy chế này quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước thuộc Sở Nông 

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

 2. Quy chế này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động Ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Sóc Trăng và những tổ chức, cá nhân liên 

quan đến việc khai thác, sử dụng bí mật nhà nước (BMNN) thuộc phạm vi Sở 

Nông nghiệp và PTNT tỉnh quản lý. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

1. BMNN là thông tin có nội dung quan trọng do người đứng đầu cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền xác định căn cứ vào quy định của Luật Bảo vệ BMNN, chưa 

công khai, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc. 

Hình thức chứa BMNN bao gồm tài liệu, vật, địa điểm, lời nói, hoạt động 

hoặc các dạng khác. 

2. Bảo vệ BMNN là việc cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng lực lượng, 

phương tiện, biện pháp để phòng, chống xâm phạm BMNN. 

3. Lộ BMNN là trường hợp người không có trách nhiệm biết được BMNN. 

4. Mất BMNN là trường hợp tài liệu, vật chứa BMNN không còn thuộc sự 

quản lý của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm quản lý. 

Điều 3. Phân loại BMNN 

Căn cứ vào tính chất quan trọng của nội dung thông tin, mức độ nguy hại nếu 

bị lộ, bị mất, BMNN được phân loại thành 03 độ mật, bao gồm: 

1. BMNN độ Tuyệt mật là BMNN liên quan đến chính trị, quốc phòng, an 

ninh, cơ yếu, đối ngoại, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đặc biệt nghiêm trọng 

đến lợi ích quốc gia, dân tộc. 

2. BMNN độ Tối mật là BMNN liên quan đến chính trị, quốc phòng, an ninh, 

cơ yếu, lập hiến, lập pháp, tư pháp, đối ngoại, kinh tế, tài nguyên và môi trường, 

khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao, thông tin và truyền 

thông, y tế, dân số, lao động, xã hội, tổ chức, cán bộ, thanh tra, kiểm tra, giám sát, 

xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, kiểm toán 
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nhà nước, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại rất nghiêm trọng đến lợi ích quốc 

gia, dân tộc. 

3. BMNN độ Mật là BMNN liên quan đến chính trị, quốc phòng, an ninh, cơ 

yếu, lập hiến, lập pháp, tư pháp, đối ngoại, kinh tế, tài nguyên và môi trường, khoa 

học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao, thông tin và truyền 

thông, y tế, dân số, lao động, xã hội, tổ chức, cán bộ, thanh tra, kiểm tra, giám sát, 

xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, kiểm toán 

nhà nước, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại rất nghiêm trọng đến lợi ích quốc 

gia, dân tộc. 

Điều 4. Kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ bảo vệ BMNN 

1. Kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ bảo vệ BMNN gồm: ngân sách nhà nước 

cấp chi thường xuyên hàng năm; các nguồn thu khác của Sở và các đơn vị trực 

thuộc (nếu có). 

2. Việc quản lý, sử dụng kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ bảo vệ BMNN thực 

hiện theo Thông tư số 110/2013/TT-BTC, ngày 14/8/2013 của 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 BMNN. 

Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ BMNN 

1. Làm lộ, chiếm đoạt, mua, bán BMNN; làm sai lệch, hư hỏng, mất tài liệu, 

vật chứa BMNN. Thu thập, trao đổi, cung cấp, chuyển giao BMNN trái pháp luật; 

sao, chụp, lưu giữ, vận chuyển, giao, nhận, thu hồi, tiêu hủy tài liệu, vật chứa 

BMNN trái pháp luật. Mang tài liệu, vật chứa BMNN ra khỏi nơi lưu giữ trái pháp 

luật. 

2. Lợi dụng, lạm dụng việc bảo vệ BMNN, sử dụng BMNN để thực hiện, che 

giấu hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp hoặc cản trở 

hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

3. Soạn thảo, lưu giữ tài liệu có chứa nội dung BMNN trên máy vi tính hoặc 

thiết bị khác đã kết nối hoặc đang kết nối với mạng Internet, mạng máy tính, mạng 

viễn thông, trừ trường hợp lưu giữ BMNN theo quy định của pháp luật về cơ yếu. 

4. Đăng tải, phát tán, truyền đưa BMNN trên phương tiện thông tin đại chúng, 

mạng Intrenet, mạng máy tính và mạng viễn thông trái với quy định của pháp luật 

về cơ yếu. Chuyển mục đích sử dụng máy tính, thiết bị khác đã dùng để soạn thảo, 

lưu giữ, trao đổi BMNN khi chưa loại bỏ BMNN. 

5. Sử dụng thiết bị có tính năng thu, phát tín hiệu, ghi âm, ghi hình trong hội 

nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung BMNN dưới mọi hình thức khi chưa được 

người có thẩ̉̉̉m quyền cho phép. 
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Chương II 

PHẠM VI QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC 

CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH 

 

Điều 6. Danh mục BMNN độ Mật thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT quản 

lý, bảo vệ: 

Danh mục BMNN độ Mật của ngành Nông nghiệp và PTNT gồm những tin 

trong phạm vi sau đây: 

1. Tài liệu, số liệu tuyệt đối về điều tra cơ bản trong ngành Nông nghiệp và 

PTNT, chưa công bố. 

2. Danh mục các nguồn gen cây trồng, gen động vật, thực vật, vi sinh vật 

nông nghiệp và lâm nghiệp cấm trao đổi quốc tế, hạn chế trong trao đổi quốc tế và 

trao đổi quốc tế trong các trường hợp đặc biệt theo quy định của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và PTNT. 

3. Danh mục các nguồn gen, giống thủy sản, cây trồng, vật nuôi, vi sinh vật 

của các tổ chức nước ngoài chuyển giao cho Việt Nam hoặc do các tổ chức của 

Việt Nam thu thập bằng các nguồn khác, chưa công bố. 

4. Quy trình công nghệ đang trong thời kỳ nghiên cứu, các vật liệu khởi đầu 

cho lai tạo giống động vật, thực vật, vi sinh vật, các sáng chế, giải pháp hữu ích 

được nhà nước cấp bằng bảo hộ độc quyền. 

5. Tài liệu, số liệu về các sinh vật, vi sinh vật hại tài nguyên thực vật, động 

vật, sản phẩm thực vật, động vật, vi sinh vật vùng có dịch, chưa công bố (trường 

hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác thì áp 

dụng theo điều ước quốc tế đó); hóa chất, chế phẩm bảo vệ nông lâm thủy sản và 

mức độ gây hại cho môi trường trong giai đoạn nghiên cứu, chưa công bố. 

6. Tài liệu, số liệu về sự cố hồ chứa, đê điều, lụt, bão liên quan an ninh quốc 

phòng và các lĩnh vực kinh tế, xã hội trọng điểm khác của ngành, số liệu về những 

thiệt hại tài nguyên rừng, chưa công bố. 

7. Kế hoạch phát triển, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản cho ngành, chủ 

trương chiến lược đang ở giai đoạn nghiên cứu, xem xét và các giải pháp thực hiện 

để đạt mục tiêu phát triẻn ngành, chưa công bố. 

8. Kế hoạch chuẩn bị thành lập đoàn, phương án đàm phán, quy chế, thủ tục 

thực hiện Hiệp định MêKông quốc tế; các nghiên cứu, đàm phán hợp tác nghề cá 

Việt Nam với các nước trong vùng (trừ những tin, tài liệu thuộc Danh mục BMNN 

độ “Tuyệt mật, Tối mật” của ngành Nông nghiệp và PTNT). 

9. Tài liệu các hồ sơ dự thầu theo yêu cầu mời thầu, các tài liệu trong quá 

trình xét đánh giá hồ sơ dự thầu công trình xây dựng cơ bản do Sở Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh quản lý, chưa công bố. 

10. Tài liệu về nội dung cuộc họp lãnh đạo Sở hoặc Ban Chấp hành Đảng ủy 

Sở liên quan đến công tác tổ chức cán bộ; danh sách cán bộ trong quy hoạch, hồ sơ 

cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức trong ngành, chưa công bố. 
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11. Tài liệu, số liệu thành lập, kế toán chuyên ngành đang trong quá trình xử 

lý, tổng hợp, chưa công bố. 

12. Tài liệu thanh tra, kiểm tra, kết luận thanh tra, kiẻm tra; kết quả giải quyết 

đơn, thư khiếu nại, tố cáo, chưa công bố. 

13. Đề thi tuyển dụng, nâng ngạch công chức, viên chức và đáp án kèm theo 

của ngành, chưa công bố. 

14. Tài liệu và thiết kế kỹ thuật mạng thông tin và hệ thống tin học, quy định 

về bảo mật, an ninh, an toàn mạng tin học nội bộ của ngành. 

15. Các văn bản, tài liệu có độ mật (gọi chung là tài liệu mật) của các cơ quan 

Trung ương và địa phương gửi đến và văn bản đi mật của Sở. 

16. Bút tích của Giám đốc, Phó giám đốc, Chánh Văn phòng xử lý công việc 

hàng ngày ghi trên phiếu trình, công văn, tài liệu thuộc Sở quản lý.  

Điều 7. Danh mục BMNN độ Tối mật, Tuyệt mật thuộc Sở Nông nghiệp 

và PTNT quản lý, bảo vệ: 

- Danh mục BMNN độ Tối mật của ngành Nông nghiệp và PTNT gồm 

những tin trong phạm vi sau đây: 

1. Các loại ảnh hàng không và số liệu về điểm tọa độ, độ cao, bản đồ phục vụ 

công tác điều tra quy hoạch ngành Nông nghiệp và PTNT liên quan đến mục tiêu 

quốc phòng, an ninh. 

2. Phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích, bí quyết công nghệ mới trong 

ngành Nông nghiệp và PTNT đặc biệt quan trọng đối với quốc phòng-an ninh, kinh 

tế-xã hội, khoa học-công nghệ chưa công bố hoặc không công bố. 

3. Tin, tài liệu liên quan đến dự án, chương trình thuộc ngành Nông nghiệp và 

PTNT chuẩn bị đấu thầu quốc tế chưa công bố. 

4. Phương án, nội dung chuẩn bị đàm phán, văn bản đàm phán và kết quả các 

cuộc đàm phán, ký kết về nông nghiệp và PTNT với nước ngoài hoặc tổ chức quốc 

tế chưa công bố hoặc không công bố. 

5. Tin, tài liệu về nguồn lợi thủy sản, mẫu vật có giá trị được thu thập từ nước 

ngoài chưa công bố hoặc không công bố. 

6. Kế hoạch nhập khẩu, xuất khẩu các mặt hàng đặc biệt giữ vị trí trọng yếu 

trong ngành Nông nghiệp và PTNT liên quan đến quốc phòng, an ninh chưa công 

bố hoặc không công bố. 

7. Kế hoạch điều động tàu, thuyền ra khai thác ở vùng biển Đông và vùng 

biển quần đảo Trường Sa trong các tình huống đặc biệt để bảo vệ chủ quyền quốc 

gia phục vụ quốc phòng, an ninh. 

8. Văn bản có sử dụng tin, tài liệu thuộc danh mục BMNN độ Tối mật của các 

cơ quan, tổ chức khác. 
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- Danh mục BMNN độ Tuyệt mật của ngành Nông nghiệp và PTNT gồm 

những tin trong phạm vi sau đây: 

1. Tài liệu về vùng rừng núi, biên giới, hải đảo và trong đất liền thuộc ngành 

Nông nghiệp và PTNT liên quan đến phòng thủ đất nước. 

2. Kế hoạch tham gia phòng thủ đất nước của ngành Nông nghiệp và PTNT; 

Kế hoạch động viên tàu, tuyền thủy sản phối hợp với Bộ Quốc phòng đối phó với 

tình trạng chiến tranh. 

3. Tài liệu, số liệu tuyệt đối về dữ trữ chiến lược quốc gia, các công trình 

trọng điểm, đặc biệt liên quan đến quốc phòng, an ninh trong ngành Nông nghiệp 

và PTNT. 

4. Nội dung chuẩn bị đàm phán liên quan đến phân định vùng biển và khu vực 

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

5. Văn bản có sử dụng tin, tài liệu thuộc danh mục BMNN độ Tuyệt mật của 

các cơ quan, tổ chức khác. 

Điều 8. Soạn thảo, quản lý văn bản đến, quản lý văn bản đi, sao, chụp tài 

liệu, vật chứa BMNN 

1. Soạn thảo văn bản Mật 

Căn cứ tính chất, nội dung của văn bản cần soạn thảo, Ban Giám đốc, Chánh 

Văn phòng giao cho Phòng hoặc cá nhân soạn thảo. Các Phòng hoặc cá nhân được 

giao soạn thảo văn bản có trách nhiệm thực hiện các công việc như: 

- Xác định hình thức, nội dung và độ mật (mật, tối mật, tuyệt mật), khẩn của 

văn bản; 

- Thu thập và xử lý thông tin có liên quan; 

- Trực tiếp soạn thảo văn bản, không sử dụng máy tính đã kết nối mạng 

Internet để soạn thảo văn bản mật. Người soạn thảo văn bản phải có Phiếu đề xuất 

độ mật của văn bản: đề xuất độ mật, chế độ thu hồi và nơi nhận đối với tài liệu mật 

và trình người ký văn bản duyệt ký (Phiếu đề xuất độ mật của văn bản-Phụ lục I). 

Quá trình soạn thảo phải chấp hành đúng, đủ các quy định (về địa điểm, nội dung 

giữ bí mật); nếu có đề nghị thay đổi độ mật, giải mật phải báo cáo Chánh Văn 

phòng để trình Giám đốc Sở quyết định. Đối với vật mang BMNN như băng, đĩa 

đã ghi âm, ghi hình, phim, ảnh đã chụp … phải có văn bản ghi rõ tên của vật lưu 

kèm theo và đóng dấu độ mật vào văn bản. 

- Duyệt bản thảo, sửa chữa, bổ sung bản thảo văn bản mật phải do người có 

thẩm quyền ký văn bản duyệt. 

- Văn bản mật trình Giám đốc, Phó Giám đốc, Chánh Văn phòng ký ban hành 

phải do Trưởng phòng (Phó Trưởng phòng) ký tắt vào cuối nội dung văn bản, 

người soạn thảo ký tắt vào cuối nơi nhận văn bản. 

- Không được đánh máy, in, sao chụp thừa số bản tài liệu mật đã được quy 

định. Tài liệu mật soạn thảo, đánh máy, in, sao chụp xong phải bảo mật. Những 

bản thảo, đánh máy, in thử, hỏng, thừa hoặc giấy than, giấy nến, bản in nếu không 

cần lưu ở văn thư phải hủy ngay. 



6 

 

  - Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính, thể thức của bản sao  

văn bản mật của Sở và các đơn vị trực thuộc thống nhất thực hiện theo đúng quy 

định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn 

thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. 

2. Trình tự quản lý văn bản Mật đi 

- Kiểm tra thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản: Trước khi phát hành văn 

bản, văn thư cơ quan cần kiểm tra lại thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản, thẩm 

quyền ban hành văn bản, kiểm tra về ký tắt; nếu phát hiện sai sót, phải kịp thời báo 

cáo Chánh Văn phòng để xem xét, giải quyết. 

- Ghi số và ngày, tháng văn bản: Văn bản mật đi được đánh số và đăng ký 

riêng do văn thư thống nhất quản lý. Số của văn bản được ghi bằng chữ số Ả-rập, 

bắt đầu từ số 01 vào ngày đầu năm và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.  

- Ghi ngày, tháng lên văn bản là ngày, tháng văn bản được ký và đăng ký vào 

sổ đăng ký văn bản Mật đi chính là ngày gửi văn bản đi. Ngày, tháng ban hành văn 

bản phải được viết đầy đủ; các số chỉ ngày, tháng dùng chữ số Ảrập; đối với những 

số chỉ ngày nhỏ hơn 10 và tháng 01, tháng 02 phải ghi thêm số 0 ở trước. (Sổ đăng 

ký văn bản đi Mật, Sổ đăng ký văn bản đi Tối mật, Sổ đăng ký văn bản đi Tuyệt 

mật, Phụ lục II, Sổ chuyển giao văn bản mật đi - Phụ lục III). Mức độ mật: phải ghi 

rõ độ mật (mật, tối mật, tuyệt mật) của văn bản; đối với văn bản đi độ tuyệt mật thì 

chỉ được ghi vào cột mức độ mật sau khi được phép của người có thẩm quyền. 

 - Tài liệu, vật mang BMNN độ “Tuyệt mật”, “Tối mật” gửi bằng hai bì: 

+ Bì trong: Ghi rõ số ký hiệu của tài liệu, tên người nhận, đóng dấu “Tuyệt 

mật”, “Tối mật”. Nếu là tài liệu, vật gửi đích danh người có trách nhiệm giải quyết 

thì đóng dấu “ Chỉ có người có tên mới được bóc bì”. Ngoài bì tài liệu, vật mang 

BMNN độ “Mật)  

Bì ngoài: tài liệu, vật mang BMNN độ “Tuyệt mật” ghi như gửi tài liệu thông  

đóng dấu ký hiệu chữ 

 

Bì ngoài tài liệu, vật mang BMNN độ “Tối mật” ghi như gửi tài liệu thông 

thường, đóng dấu ký hiệu chữ 

 

Tài liệu “Tuyệt mật”, “Tối mật” gửi đi phải niêm phong, bì trong dán bằng 

hồ, phải dán băng keo đè lên mép dán và niêm phong bằng chỉ hoặc xi hay bằng 

giấy mỏng khó bóc, đè lên giao điểm các mối chéo phía sau của bì, dấu niêm 

phong ở các góc giấy niêm phong, một nửa trên giấy niêm phong, một nửa trên 

giấy bì, mực niêm phong dùng loại mực đỏ tươi. 

 - Tài liệu “Mật” gửi bằng một bì̀̀̀, không đóng dấu mật, ngoài bì đóng dấu ký 

hiệu chữ     

 

 

A 

C 

B 
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- Những văn bản, tài liệu thuộc các loại “Tuyệt mật”, “Tối mật”, “Mật” nếu 

có yêu cầu sao chụp hoặc chuyển sang dạng tin khác phải được thủ trưởng cơ quan, 

đơn vị nơi ban hành tài liệu gốc đồng ý bằng văn bản và phải ghi rõ số lượng được 

phép sao, chụp hoặc chuyển dạng tin. 

- Văn bản mật đi do cơ quan ban hành phải lưu ít nhất 2 văn bản: 

1. Bản gốc lưu tại văn thư cơ quan phải được đóng dấu, là bản hoàn chỉnh về 

nội dung, thể thức văn bản được cơ quan ban hành và có chữ ký trực tiếp của 

người có thẩm quyền.  

2. Bản chính văn bản lưu tại đơn vị hoặc cán bộ soạn thảo văn bản để lập hồ 

sơ công việc. Bản chính văn bản là bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn bản 

và được cơ quan ban hành. 

 - Văn thư cơ quan có trách nhiệm sắp xếp thứ tự đăng ký các văn bản lưu một 

cách khoa học và bảo quản tài liệu Mật đúng quy định, để phục vụ tra cứu. 

3. Trình tự quản lý văn bản Mật đến 

- Tiếp nhận văn bản đến: tài liệu mật gửi đến Văn thư cơ quan phải kiểm tra 

số lượng, tình trạng bì, nơi nhận, dấu niêm phong (nếu có). Trường hợp phát hiện 

thiếu hoặc mất bì, tình trạng bì không còn nguyên vẹn hoặc văn bản được chuyển 

đến muộn hơn thời gian ghi trên bì (đối với bì văn bản có đóng dấu “Hỏa tốc” hẹn 

giờ), phải báo cáo ngay cho người có trách nhiệm; trong trường hợp cần thiết, phải 

lập biên bản với người đưa văn bản. 

- Tài liệu mật do các cơ quan Bộ, ban, ngành ở Trung ương và địa phương … 

gửi đến bất cứ bằng nguồn nào, đều phải qua bộ phận văn thư cơ quan vào sổ để 

theo dõi và chuyển đến người có trách nhiệm giải quyết. Trường hợp tài liệu mật 

đến mà bì trong có dấu “Chỉ người có tên mới được bóc bì”, thì văn thư vào sổ số 

ghi ngoài bì và chuyển ngay đến người có tên nhận. Nếu là tài liệu khẩn mà người 

có tên ghi trên bì đi vắng, thì chuyển đến người có trách nhiệm giải quyết, văn thư 

không được bóc. Tài liệu mật gửi đến không đúng quy định, văn thư chuyển ngay 

đến người có trách nhiệm giải quyết, phải có ý kiến với nơi gửi để thực hiện đúng 

quy định. 

- Tài liệu mật gửi đến, văn thư nếu phát hiện tài liệu, vật mang BMNN gửi 

đến có dấu hiệu bị bóc, mở bao bì, lộ BMNN hoặc tài liệu, vật bị tráo đổi, mất, hư 

hỏng … thì người nhận phải báo cáo ngay với thủ trưởng cơ quan, đơn vị có biện 

pháp xử lý kịp thời. Các bì văn bản đến có ghi dấu chỉ mức độ mật, Văn thư 

chuyển cho Chánh Văn phòng, Ban giám đốc giải quyết, văn không được bóc bì. 

- Đóng dấu đến, ghi số và ngày đến: Dấu đến được đóng rõ ràng, ngay ngắn 

vào khoảng giấy trống, dưới số, ký hiệu (đối với những văn bản có tên loại), dưới 

trích yếu nội dung (đối với công văn) hoặc vào khoảng giấy trống phía dưới ngày, 

tháng, năm ban hành văn bản. (Phụ lục IV) 

- Đăng ký văn bản đến bằng sổ (Sổ đăng ký văn bản đến Mật, Sổ đăng ký văn 

bản đến Tối mật, Sổ đăng ký văn bản đến Tuyệt mật, Phụ lục V). Mức độ mật phải ghi 

rõ độ mật, tối mật hoặc tuyệt mật của văn bản đến; đối với văn bản đến độ tuyệt mật 

thì chỉ được ghi vào cột trích yếu nội dung sau khi được phép người có thẩm quyền. 
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- Chuyển giao văn bản đến: Căn cứ vào ý kiến phân phối của Giám đốc (Phó 

Giám đốc, Chánh Văn phòng) văn bản đến được văn thư cơ quan chuyển giao bản 

chính cho các đơn vị hoặc cá nhân giải quyết. Việc chuyển giao văn bản phải bảo 

đảm kịp thời, chính xác, đúng đối tượng, chặt chẽ và giữ bí mật nội dung văn bản. 

Khi chuyển giao văn bản đến, người nhận văn bản phải kiểm tra đối chiếu và phải 

ký nhận vào sổ đăng ký văn bản đến, trường hợp văn bản khẩn phải ghi rõ thời 

gian chuyển (Sổ chuyển giao văn bản mật đến - Phụ lục VI). 

4. Sao, chụp tài liệu, vật chứa BMNN 

-  Các hình thức sao văn bản gồm: 

+ “Bản sao y bản chính” là bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của văn bản và 

được trình bày theo thể thức quy định. Bản sao y bản chính phải được thực hiện từ 

bản chính.       

+ “Bản trích sao” là bản sao một phần nội dung văn bản và được trình bày 

theo thể thức quy định. Bản trích sao phải được thực hiện từ bản chính. 

+ “Bản sao lục” là bản sao đầy đủ, chính xác nội dung văn bản, được thực 

hiện từ “Bản sao y bản chính” và được trình bày theo thể thức quy định. 

- Các loại bản sao thực hiện theo đúng quy định có giá trị pháp lý như bản 

chính. 

- Bản sao chụp (photocopy cả dấu và chữ ký của văn bản chính) không thực 

hiện theo đúng quy định tại Điều này chỉ có giá trị tham khảo thông tin. 

- Không được sao, chụp, chuyển phát ra ngoài cơ quan những ý kiến chỉ đạo 

của lãnh đạo Sở hoặc thủ trưởng đơn vị ghi trong phiếu trình văn bản. 

 - Những văn bản, tài liệu thuộc các loại “Tuyệt mật”, “Tối mật”, “Mật” nếu 

có yêu cầu sao chụp hoặc chuyển sang dạng tin khác phải được thủ trưởng cơ quan, 

đơn vị nơi ban hành tài liệu gốc đồng ý bằng văn bản và phải ghi rõ số lượng được 

phép sao, chụp hoặc chuyển dạng tin. 

  - Việc in, sao, chụp tài liệu, vật mang BMNN phải tiến hành nơi đảm bảo bí 

mật, an toàn, được bảo mật như tài liệu gốc. Chỉ in, sao, chụp đúng số bản đã quy 

định. Sau khi in, sao, chụp xong phải kiểm tra lại và hủy ngay bản dư thừa và 

những bản in, sao, chụp hỏng. Đánh máy, in, sao, chụp tài liệu mật xong phải đóng 

dấu độ mật, dấu thu hồi (nếu cần), đánh số trang, số bản, số lượng in, phạm vi lưu 

hành, nơi nhận, tên người đánh máy, in, soát, sao, chụp tài liệu. 

 - Không sử dụng máy tính đã nối mạng Internet đánh máy, in, sao tài liệu 

mật. BMNN sao, chụp ở dạng băng, đĩa phải được niêm phong và đóng dấu độ mật 

ghi rõ tên người sao, chụp ở bì niêm phong.      

Điều 9. Bảo vệ BMNN trong thông tin liên lạc 

1. Thông tin BMNN chuyển đi bằng phương tiện thông tin liên lạc vô tuyến, 

hữu tuyến, hoặc bằng bất cứ phương tiện kỹ thuật khác đều phải mã hóa theo quy 

định của nhà nước về công tác cơ yếu. 
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2. Không trao đổi bằng điện thoại hay bằng bất cứ hình thức nào (thư điện tử, 

mạng vi tính …) ra ngoài cơ quan về các thông tin có nội dung bí mật của Cơ quan 

Sở, đơn vị trực thuộc các vấn đề nội bộ chưa công bố, các thông tin đang trong quá 

trình xử lý công việc của lãnh đạo Sở, đơn vị trực thuộc. Trong các cuộc họp có 

nội dung thuộc phạm vi BMNN, tuyệt đối không được sử dụng micro vô tuyến 

hoặc sử dụng điện thoại di động dưới mọi hình thức. 

3. Không sử dụng máy tính kết nối Internet để lưu trữ, soạn thảo văn bản, tài 

liệu có nội dung BMNN; không truyền, scan đưa tài liệu mang nội dung BMNN 

qua phần mềm quản lý văn bản và email công vụ trong môi trường internet và các 

thiết bị lưu trữ ngoại vi (điện thoại thông minh, USB, ổ cứng rời …). 

4. Nghiêm cấm cung cấp thông tin, tài liệu và đưa thông tin BMNN trên báo 

chí, ấn phẩm xuất bản, trên các website. 

Điều 10. Thống kê, lưu giữ, bảo quản tài liệu, vật chứa BMNN 

1. Tài liệu, vật chứa BMNN khi tiếp nhận, phát hành phải được thống kê theo 

trình tự thời gian và độ mật (Mật, Tối mật, Tuyệt mật). 

2. BMNN chứa trong thiết bị có tính năng lưu giữ, sao, chụp, phải được bảo 

vệ bằng biện pháp thích hợp bảo đảm an toàn. 

3. Tài liệu, vật chứa BMNN phải được lưu giữ, bảo quản ở nơi an toàn và có 

phương án bảo vệ. 

Điều 11. Vận chuyển, giao, nhận tài liệu, vật chứa BMNN 

1. Vận chuyển, giao, nhận tài liệu, vật chứa BMNN do người làm công tác 

liên quan đến BMNN, người làm công tác giao liên hoặc văn thư của cơ quan thực 

hiện. 

2. Vận chuyển, giao, nhận tài liệu, vật chứa BMNN phải thực hiện theo 

nguyên tắc giữ kín, niêm phong. 

3 Trong quá trình vận chuyển, giao, nhận tài liệu, vật chứa BMNN phải có 

biện pháp bảo quản, đảm bảo an toàn; trường hợp cần thiết phải có lực lượng bảo 

vệ 

4. Vận chuyển, giao, nhận tài liệu, vật chứa BMNN qua dịch vụ bưu chính 

được thực hiện theo quy định của pháp luật về bưu chính. 

5. Nơi gửi và nơi nhận tài liệu, vật chứa BMNN phải kiểm tra, đối chiếu để 

kịp thời phát hiện sai sót và có biện pháp xử lý; việc giao, nhận phải được ghi đầy 

đủ vào sổ theo dõi riêng, người nhận phải ký nhận. 

Điều 12. Cung cấp, chuyển giao BMNN cho cơ quan, tổ chức người Việt 

Nam được giao nhiêm vụ liên quan trực tiếp đến BMNN 

1. Ban Giám đốc, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc quyết định 

việc cung cấp, chuyển giao BMNN do cơ quan, đơn vị mình bảo quản. 

2. Cơ quan, tổ chức và người Việt Nam được giao nhiệm vụ liên quan trực 

tiếp đến BMNN được đề nghị cung cấp, chuyển giao BMNN. 
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3. Cơ quan, tổ chức đề nghị cung cấp, chuyển giao BMNN phải có văn bản 

gửi người có thẩm quyền quyết định việc cung cấp, chuyển giao BMNN. Văn bản 

đề nghị phải ghi rõ tên cơ quan, tổ chức; người đại diện cơ quan, tổ chức; BMNN 

đề nghị cung cấp, chuyển giao, mục đích sử dụng và cam kết bảo vệ BMNN. 

4. Người đề nghị cung cấp, chuyển giao BMNN phải có văn bản gửi người có 

thẩm quyền quyết định việc cung cấp, chuyển giao BMNN. Văn bản đề nghị phải 

ghi rõ họ và tên, số Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Chứng 

minh Công an nhân dân hoặc số chứng minh do Quân đội nhân dân cấp; địa chỉ 

liên lạc; vị trí công tác; BMNN đề nghị cung cấp, chuyển giao; mục đích sử dụng 

và cam kết bảo vệ BMNN. 

5. Trường hợp từ chối cung cấp, chuyển giao BMNN, người có thẩm quyền 

quyết định cung cấp, chuyển giao BMNN phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

6. BMNN chỉ được cung cấp, chuyển giao cho cơ quan, tổ chức, cá nhân nước 

ngoài tham gia và chương trình hợp tác quốc tế hoặc thi hành công vụ có liên quan 

đến BMNN. 

7. Người quản lý tài liệu chỉ được cung cấp đúng nội dung đã được duyệt và 

phải yêu cầu bên được cung cấp cam kết không được tiết lộ cho bên thứ ba. 

Điều 13. Thời hạn bảo vệ BMNN 

Thời hạn bảo vệ BMNN là khoảng thời gian được tính từ ngày xác định độ 

mật của BMNN đến hết thời hạn sau đây: 

a) 30 năm đối với BMNN độ Tuyệt mật; 

b) 20 năm đối với BMNN độ Tối mật; 

c) 10 năm đối với BMNN độ Mật. 

Điều 14. Gia hạn thời hạn bảo vệ BMNN 

1. Thời hạn bảo vệ BMNN được gia hạn nếu việc giải mật gây nguy hại đến 

lợi ích quốc gia, dân tộc. 

2. Chậm nhất 60 ngày trước ngày hết thời hạn bảo vệ BMNN, Giám đốc Sở, 

Thủ trưởng đơn vị trực thuộc tổ chức xác định BMNN quyết định gia hạn thời hạn 

bảo vệ BMNN. Tài liệu Mật của Sở ban hành, hồ sơ xin gia hạn thời hạn bảo vệ 

BMNN gửi Sở Nội vụ, Công an tỉnh thẩm định. Mỗi lần gia hạn không quá thời 

hạn quy định tại Điều 12 của Quy chế này. 

3. BMNN sau khi gia hạn phải được đóng dấu, có văn bản hoặc hình thức 

khác xác định việc gia hạn. 

4. Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày gia hạn, cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT 

phải thông báo bằng văn bản đến đơn vị trực thuộc gia hạn thời hạn bảo vệ 

BMNN. 

Đơn vị trực thuộc có liên quan khi nhận được thông báo về việc gia hạn có 

trách nhiệm đóng dấu, có văn bản hoặc hình thức khác xác định việc gia hạn đối 

với BMNN thuộc phạm vi quản lý. 
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Điều 15. Điều chỉnh độ mật 

1. Điều chỉnh độ mật là việc tăng độ mật, giảm độ mật đã được xác định của 

BMNN. 

2. Việc điều chỉnh độ mật phải căn cứ vào danh mục BMNN. 

3. Giám đốc Sở, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc xác định độ mật của BMNN có 

thẩm quyền quyết định điều chỉnh độ mật của BMNN. 

4. BMNN sau khi điều chỉnh độ mật phải được đóng dấu, có văn bản hoặc 

hình thức khác xác định việc tăng độ mật, giảm độ mật. 

5. Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày điều chỉnh độ mật, cơ quan Sở Nông nghiệp 

và PTNT, đơn vị trực thuộc đã điều chỉnh độ mật phải thông báo bằng văn bản đến 

cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khi nhận được thông báo về việc điều 

chỉnh độ mật có trách nhiệm đóng dấu, có văn bản hoặc hình thức khác xác định 

việc điều chỉnh độ mật tương ứng đối với BMNN thuộc phạm vi quản lý. 

Điều 16. Giải mật 

1. Giải mật là xóa bỏ độ mật của BMNN. 

2. BMNN được giải mật toàn bộ hoặc một phần. 

3. Hội đồng giải mật do Phó Giám đốc quyết định thành lập. Thành phần của 

Hội đồng bao gồm: 

- Giám đốc Sở, chủ tịch Hội đồng. 

- Công chức, viên chức văn thư, lưu trữ cơ quan, thư ký Hội đồng. 

- Đại diện lãnh đạo đơn vị có tài liệu giải mật là ủy viên.  

- Người trực tiếp quản lý tài liệu mật cần giải mật (nếu có) là ủy viên. 

- Người am hiểu về lĩnh vực có tài liệu mật cần giải mật là ủy viên. 

Từng thành viên Hội đồng xem xét, đối chiếu danh mục tài liệu giải mật, 

kiểm tra thực tế tài liệu. Hội đồng giải mật thảo luận tập thể, kết luận theo đa số; 

Nội dung cuộc họp được lập thành biên bản có đủ chữ ký của các thành viên trong 

Hội đồng, các ý kiến khác nhau phải được ghi vào biên bản cuộc họp để trình 

Giám đốc. 

4. Trên cơ sở đề nghị của Hội đồng giải mật, Giám đốc quyết định giảm mật, 

trường hợp giảm mật một phần thì quyết định giải mật phải thể hiện đầy đủ nội 

dung thông tin giải mật. Giám đốc Sở, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc phải đóng 

dấu, có văn bản hoặc hình thức khác xác định việc giải mật và thông báo ngay 

bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Chậm nhất 15 ngày kể từ 

ngày có quyết định giải mật, cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT, đơn vị trực thuộc 

phải thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khi nhận được thông báo về việc giải 

mật có trách nhiệm đóng dấu, có văn bản hoặc hình thức khác xác định việc giải 

mật đối với BMNN thuộc phạm vi quản lý. 
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5. Hồ sơ giải mật phải được lưu trữ bao gồm: Quyết định thành lập Hội đồng 

giải mật; BMNN đề nghị giải mật; biên bản họp Hội đồng giải mật; quyết định giải 

mật và tài liệu khác có liên quan. 

Điều 17. Tiêu hủy tài liệu, vật chứa BMNN 

1. Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng thẩm tra tài liệu mật, vật chứa BMNN hết giá trị 

bảo quản tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sóc Trăng, các Chi cục trực 

thuộc Sở. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sóc Trăng thẩm tra tài liệu mật,vật 

chứa BMNN hết giá trị các đơn vị trực thuộc không thuộc nguồn nộp lưu tài liệu 

vào lưu trữ lịch sử.  

3. Nghiêm cấm các Phòng, cá nhân tự tiêu hủy hồ sơ, tài liệu mật dưới bất kỳ 

hình thức nào và bán tài liệu ra thị trường tự do. 

4. Việc tiêu hủy tài liệu mật, vật mang BMNN chỉ được thực hiện sau khi có 

quyết định bằng văn bản của người có thẩm quyền. Việc hủy tài liệu hết giá trị, tài 

liệu mật, vật mang BMNN trong quá trình thực hiện tiêu hủy không để bị lộ, bị mất 

BMNN, quá trình tiêu hủy phải tác động vào tài liệu, vật chứa BMNN làm thay đổi 

hình dạng, tính năng, tác dụng. Biên bản tiêu hủy phải được nộp lưu tại Sở Nội vụ, 

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Sóc Trăng. 

5. Hồ sơ hủy tài liệu mật, vật chứa BMNN gồm có: 

- Quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy. 

- Danh mục tài liệu mật, vật chứa BMNN đề nghị tiêu hủy;  

- Biên bản họp Hội đồng tiêu hủy; 

- Văn bản đề nghị thẩm định, xin ý kiến của cơ quan, tổ chức có tài liệu mật 

tiêu hủy. 

- Văn bản thẩm định, cho ý kiến của cơ quan có thẩm quyền. 

- Quyết định tiêu hủy tài liệu. 

- Biên bản bàn giao tài liệu hủy. 

- Biên bản hủy tài liệu hết giá trị. 

Hồ sơ hủy tài liệu mật phải được bảo quản tại lưu trữ cơ quan có tài liệu bị 

hủy ít nhất 20 năm, kể từ ngày hủy tài liệu. 

  

Chương III 

 TRÁCH NHIỆM BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC 

 

Điều 18. Trách nhiệm của Lãnh đạo Văn phòng Sở, Thủ trưởng các đơn 

vị trực thuộc, trách nhiệm của người tiếp cận, người trực tiếp quản lý BMNN, 

công chức, viên chức liên quan đến BMNN 

1. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng chức năng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc 

chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công tác bảo vệ BMNN: 

- Ban hành Quy chế, nội quy bảo vệ BMNN. 
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- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy định của pháp luật, phổ biến, 

quán triệt tới công chức, viên chức thuộc quyền quản lý và tổ chức thực hiện Quy 

chế này tại cơ quan, đơn vị. 

- Chỉ đạo xử lý và kịp thời thông báo với cơ quan có thẩm quyền khi xảy ra 

lộ, mất BMNN thuộc phạm vi quản lý. 

- Tổ chức thu hồi tài liệu, vật chứa BMNN khi người được phân công quản lý 

BMNN thôi việc, chuyển công tác, nghỉ hưu, từ trần hoặc lý do khác mà không 

được phân công tiếp tục quản lý BMNN. 

2. Người tiếp cận BMNN có trách nhiệm: tuân thủ quy định của pháp luật, 

quy chế bảo vệ BMNN, thực hiện các biện pháp bảo vệ BMNN, sử dụng BMNN 

đúng mục đích, thực hiện yêu cầu và hướng dẫn của cơ quan trực tiếp quản lý 

BMNN. 

3. Trách nhiệm của công chức, viên chức, người trực tiếp quản lý BMNN: 

tuân thủ quy định của pháp luật, quy chế bảo vệ BMNN, đề xuất thủ trưởng cơ 

quan các biện pháp để bảo vệ BMNN do mình trực tiếp quản lý, trường hợp phát 

hiện vi phạm trong hoạt động bảo vệ BMNN thì người trực tiếp quản lý BMNN 

phải có biện pháp và báo cáo thủ trưởng cơ quan giải quyết, thông báo cho cơ quan 

xác định BMNN biết để có biện pháp khắc phục. 

Cán bộ, công chức, viên chức làm công tác BMNN; người được giao nhiệm 

vụ tiếp xúc với BMNN của cơ quan làm bản cam kết bảo vệ BMNN (Phụ lục VII). 

Trước khi thôi việc, chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc vì lý do khác mà không được 

phân công tiếp tục quản lý BMNN thì phải bàn giao BMNN cho chơ quan có thẩm 

quyền quản lý và cam kết bảo vệ BMNN đã quản lý. 

4. Cán bộ, công chức, viên chức ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh trong quan 

hệ tiếp xúc với người nước ngoài không được tiết lộ BMNN dưới mọi hình thức. 

Trường hợp thi hành công vụ mà nội dung quan hệ tiếp xúc có liên quan đến 

BMNN, chỉ được thông tin những nội dung đã được lãnh đạo Sở duyệt, phải ghi 

chép nội dung tiếp xúc. Sau khi tiếp xúc phải báo cáo với lãnh đạo Sở và nộp bản 

báo cáo nội dung tiếp xúc tại bộ phận bảo mật.  

5. Khi đi công tác trong nước và nước ngoài, việc mang tài liệu BMNN đi 

phục vụ công tác, nghiên cứu, học tập phải được Giám đốc Sở cho phép và có biện 

pháp quản lý, bảo vệ chặt chẽ trong thời gian đi công tác. 

Điều 19. Báo cáo, kiểm tra về công tác bảo vệ BMNN 

1. Báo cáo Sở Nội vụ, Công an tỉnh những vụ, việc đột xuất xảy ra làm lộ, 

mất BMNN. Báo cáo phải kịp thời khi sự việc xảy ra, đồng thời tiến hành ngay các 

biện pháp xác minh, truy xét, thu hồi, ngăn chặn những tác hại có thể xảy ra. 

- Báo cáo định kỳ gửi Sở Nội vụ, Công an tỉnh: Báo cáo tình hình, kết quản 

công tác bảo vệ BMNN năm …, thời gian báo cáo từ ngày 01/11 năm trước đến 

ngày 31/10 năm sau (mỗi năm một lần); Báo cáo sơ kết, báo cáo đột xuất theo quy 

định. 
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- Công chức, viên chức ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh phát hiện có vụ 

việc liên quan đến công tác bảo vệ BMNN có trách nhiệm báo cáo Giám đốc, Thủ 

trưởng cơ quan hoặc Trưởng phòng để có biện pháp xử lý. 

2. Chánh Văn phòng Sở tổ chức việc kiểm tra về công tác bảo vệ BMNN 

phòng chức năng Sở và các đơn vị trực thuộc. 

- Trưởng phòng chức năng, Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm giúp Giám đốc, 

Chánh Văn phòng tổ chức thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện các quy định 

bảo vệ BMNN tại đơn vị  mình. 

- Kiểm tra về công tác bảo vệ BMNN phải đánh giá đúng nhũng ưu điểm, 

khuyết điểm, những tường hợp phát hiện những thiếu sót, sơ hở và kiến nghị có 

biện pháp khắc phục; xử lý kịp thời và nghiêm minh những trường hợp để lộ, mất 

BMNN, nhất là những trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng. Sau mỗi lần kiểm tra 

có biên bản lưu và gửi Báo cáo Sở Nội vụ, Công an tỉnh để theo dõi. 

 

Chương IV 

 TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 20. Khen thưởng và xử lý vi phạm 

1. Tập thể, cá nhân có thành tích thực hiện tốt các nội dung của Quy chế này  

được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành là những tiêu chí để bình 

xét thi đua, khen thưởng đối với tập thể các Phòng, cá nhân công chức và là một 

trong những điều kiện, cơ sở đánh giá, nhận xét, phân loại công chức, xem xét 

nâng bậc lương, nâng ngạch công chức, sẽ được biểu dương, khen thưởng thường 

xuyên hoặc đột xuất. 

2. Những văn bản đã ban hành mà sau đó phát hiện có sai sót, công chức, viên 

chức làm mất BMNN, lộ BMNN, chiếm đoạt, mua bán, lợi dụng việc bảo vệ 

BMNN để che dấu hành vi vi phạm pháp luật, tiêu hủy tài liệu trái phép … thì tổ 

chức, cá nhân có liên quan phải bị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân; tùy theo 

phạm vi và mức độ sai trái, đơn vị và cá nhân vi phạm sẽ bị xử lý kỹ luật hoặc truy 

cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

Điều 21. Tổ chức thực hiện 

1. Mọi hoạt động nghiệp vụ về công tác bảo vệ BMNN của Sở, các đơn vị 

trực thuộc phải thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ BMNN 

và quy định tại Quy chế này.  

2. Bảo vệ BMNN là nhiệm vụ quan trọng, là nghĩa vụ, trách nhiệm của mọi 

cán bộ, công chức, viên chức ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh và các tổ chức, cá 

nhân liên quan đến việc khai thác sử dụng BMNN do Sở Nông nghiệp và PTNT, 

các đơn vị trực thuộc Sở quản lý. 

3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm theo dõi, 

hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chế và thường xuyên báo cáo Giám đốc. 

4. Công chức, viên chức có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế  này. 
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Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc, Thủ trưởng các đơn 

vị, Trưởng các phòng có trách nhiệm phản ánh bằng văn bản gửi Văn phòng Sở, để 

báo cáo Giám đốc cho tiến hành sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh./.  

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

          Lương Minh Quyết 
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