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 QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phân công công chức phụ trách kiêm nhiệm công tác  

bảo vệ bí mật nhà nước tại Ban Dân tộc tỉnh 

 
 

TRƯỞNG BAN DÂN TỘC TỈNH TRÀ VINH 
   

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 16/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2015 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ , 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh; 

Căn cứ Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 23/7/2018 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Trà Vinh về việc sửa đổi Điều 1 Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 
11/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh; 

Căn cứ Quyết định số 1823/QĐ-UBND ngày 02/9/2021 của Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Trà Vinh; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ban Dân tộc. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân công công chức thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm công tác bảo 

vệ bí mật nhà nước tại Ban Dân tộc tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban) gồm các ông/bà có 
tên sau:  

1. Ông Kim Ngọc Sia, Chánh Văn phòng 

- Quản lý chung về công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại Ban. 

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về nhiệm vụ được phân công. 

2. Bà Đường Thị Ngọc Phượng, Văn thư - Lưu trữ 

- Phụ trách trực tiếp công tác tiếp nhận, chuyển giao bí mật nhà nước đến; 
phát hành bí mật nhà nước đi. 

-  Lập đầy đủ các loại sổ theo quy định tại Thông tư số 24/2020/TT-BCA 
ngày 10/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an về ban hành biểu mẫu sử dụng trong 

công tác bảo vệ bí mật nhà nước. 



- Thực hiện các chế độ báo cáo theo quy định, báo cáo đột xuất… 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.  

- Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về nhiệm vụ được giao. 

Điều 2. Công chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước phải đáp ứng 
các tiêu chuẩn được quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định số 26/2020/NĐ-CP 

ngày 28/02/2020 của Chính phủ; được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của 
pháp luật. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng Phòng Tuyên truyền - Pháp luật, Trưởng 
Phòng Chính sách Dân tộc và các ông/bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Công an tỉnh (BCĐ công tác BVBMNN); 
- BLĐ, các phòng; 
- Lưu: VT. 

TRƯỞNG BAN 

 
 
 

 
 
 

Kiên Ninh 
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