
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ VĂN HOÁ,THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /SVHTTDL-TTr Lạng Sơn, ngày       tháng      năm 2020 
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1192/QĐ-

TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ  
 

  

Kính gửi:  

 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;  

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố; Trung 

tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện. 

 

Triển khai Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018, Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Quyết định số 1192/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 về việc ban hành Danh  

mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao. Theo đó, bí mật nhà nước  

thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao có độ mật là Tối mật và Mật.  

Thực hiện Công văn số 2979/BVHTTDL-VP ngày 13/08/2020 của Bộ Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch về việc triển khai Quyết định số 1192/QĐ-TTg ngày 

05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ;  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị lãnh đạo các phòng chuyên môn, 

đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Văn hoá và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố:  

1. Phổ biến, quán triệt Quyết định số 1192/QĐ-TTg tới toàn bộ công chức, 

viên chức và người lao động thuộc cơ quan, đơn vị.  

2. Triển khai thực hiện các hoạt động bảo vệ bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực 

văn hóa, thể thao theo quy định tại Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 và 

các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.  

Đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

(Gửi kèm Quyết định số 1192/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ  qua VNPT-ioffice)./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang TTĐT Sở;  

- Lưu: VT, TTr(KGT).  

GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

Nguyễn Phúc Hà 
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