
 

 

 UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
Số:           /QĐ-SGDĐT 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hải Phòng, ngày     tháng     năm 2022 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 

thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG 
 

 

  Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018; 

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

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

Căn cứ Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước 

trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 

 Căn cứ Quyết định số 3426/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo; 

 Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện công tác 

bảo vệ bí mật nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng gồm các ông, bà có 

tên trong danh sách kèm theo. 

Điều 2. Nhiệm vụ, chế độ hoạt động của Ban Chỉ đạo 

1. Nhiệm vụ 

- Chỉ đạo tổ chức, triển khai công tác bảo vệ bí mật nhà nước của Sở, của 

ngành; ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác bảo vệ bí mật nhà nước; 

định kỳ rà soát, đề xuất bổ sung, sửa đổi Danh mục bí mật nhà nước của thành phố 

báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định; bố trí kinh phí hoạt động hàng năm cho 

công tác bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định. 

- Tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước của Sở, của ngành; định 

kỳ, hàng năm tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà 

nước theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước báo cáo cấp có thẩm 

quyền theo quy định. 
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2. Chế độ hoạt động 

- Ban Chỉ đạo làm việc kiêm nhiệm; chế độ, chính sách thực hiện theo quy 

định hiện hành của Nhà nước. Thường trực Ban Chỉ đạo đặt tại Văn phòng Sở. 

- Trưởng Ban và Phó Trưởng Ban được sử dụng con dấu của Sở để điều hành 

các hoạt động của Ban Chỉ đạo. 

Điều 3. Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ 

1. Giúp Ban Chỉ đạo trong việc tham mưu với Giám đốc Sở triển khai, 

hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác bảo vệ bí mật nhà nước của Sở, của 

ngành; thường xuyên rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Danh mục bảo vệ bí mật 

nhà nước của Sở; đề ra giải pháp nâng cao chất lượng công tác bảo vệ bí mật nhà 

nước của Sở, của ngành. Đề xuất kinh phí hoạt động hàng năm cho công tác bảo vệ 

bí mật nhà nước theo quy định. 

2. Thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước của Sở, của đơn vị; giúp Thủ 

trưởng đơn vị trong việc triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác 

bảo vệ bí mật nhà nước của đơn vị; thường xuyên rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ 

sung Danh mục bảo vệ bí mật nhà nước của đơn vị; đề ra giải pháp nâng cao chất 

lượng công tác bảo vệ bí mật nhà nước của đơn vị. Đề xuất kinh phí hoạt động 

hàng năm cho công tác bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 5. Các ông (bà) Chánh Thanh tra, Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng 

cơ quan Sở, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 

các quận, huyện; các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan và và các thành 

viên có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:          GIÁM ĐỐC 
- BCĐ công tác BVBMNN thành phố;   

- Công an thành phố Hải Phòng; 

- Sở Nội vụ;        
- Ban Giám đốc Sở GD&ĐT; 

- CVP; PCVP; 
- Như Điều 5; 

- Phòng GD&ĐT các quận, huyện;                                                              Bùi Văn Kiệm  

- Đơn vị trực thuộc; 

- Cổng TTĐT Sở GD&ĐT;        
- Lưu: VT.            
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Danh sách 

Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 

Thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước 
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGDĐT ngày      tháng 4 năm 2022 của Giám đốc  

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng) 

 

 

 I. Ban Chỉ đạo 

 1. Trưởng Ban: Ông Bùi Văn Kiệm - Giám đốc 

 2. Phó Trưởng Ban thường trực: Ông Phạm Quốc Hiệu - Phó Giám đốc Sở. 

 3. Các Phó Trưởng Ban 

 - Ông Đỗ Văn Lợi - Phó Giám đốc Sở; 

 - Bà Đỗ Thị Hòa - Phó Giám đốc Sở. 

 4. Các thành viên 

 - Ông Trần Tiến Chinh - Chánh Văn phòng Sở; 

- Ông Đào Văn Minh - Chánh Thanh tra Sở; 

- Ông Đặng Vũ Thắng -Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; 

 - Bà Vương Thị Đào -Trưởng phòng Giáo dục Mầm non; 

 - Bà Trần Thu Hằng - Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học; 

 - Bà Phạm Thị Thu Hà - Trưởng phòng Giáo dục Trung học; 

 - Ông Nguyễn Anh Thuấn - Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên - Chuyên 

nghiệp và Đại học; 

 - Ông Bùi Khánh Toàn - Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng 

giáo dục; 

 - Bà Nguyễn Thúy Liễu - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Chính trị tư 

tưởng; 

 - Ông Đỗ Việt Hà -  Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính. 

 II. Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 

 - Ông Hoàng Thúc Long - Phó Chánh Văn phòng Sở; 

 - Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học; 

 - Ông Ngô Văn Nhậm - Phó Chánh Thanh tra Sở; 

 - Bà Nguyễn Thị Bình - Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ; 

 - Bà Nguyễn Thị Thoa - Chuyên viên Phòng Giáo dục Mầm non; 

 - Ông Nguyễn Văn Cả - Chuyên viên Phòng Giáo dục Tiểu học; 

 - Bà Hoàng Thị Hà - Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính; 

 - Ông Cao Chiến Thắng - Chuyên viên Phòng Khảo thí và Kiểm định chất 

lượng giáo dục; 

 - Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Chuyên viên Phòng Chính trị, Tư tưởng; 

 - Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Chuyên viên Phòng Giáo dục thường xuyên 

- Chuyên nghiệp và Đại học; 

 - Ông Đinh Đình Duy - Chuyên viên Văn phòng Sở; 

 - Bà Ngô Thị Huệ - Chuyên viên Văn phòng Sở; 

 - Bà Đinh Thị Lê Khanh -Nhân viên Văn phòng Sở. 
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