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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v triển khai điều khoản chuyển tiếp
Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Kính gửi:
- Các đơn vị thành viên;
- Các Ban, Văn phòng cơ quan Tập đoàn.
Thực hiện văn bản số 3949/BCT-VP ngày 11/7/2022 của Bộ Công
Thương về việc triển khai điều khoản chuyển tiếp Luật Bảo vệ bí mật nhà nước,
Tập đoàn yêu cầu các Ban/Văn phòng/Đơn vị triển khai thực hiện ngay một số
nội dung sau:
1. Phổ biến và thực hiện các quy định chuyển tiếp của Luật Bảo vệ bí mật
nhà nước (BVBMNN) và triển khai hướng dẫn tại Văn bản số 3949/BCT-VP
ngày 11/7/2022 của Bộ Công Thương.
2. Thực hiện rà soát, phân loại BMNN xác định trước ngày 01/01/2019 để
xác định thời hạn bảo vệ tương ứng với từng cấp độ mật theo quy định tại khoản
1, Điều 19 Luật BVBMNN, cụ thể:
a) Đối tượng rà soát, phân loại, xác định là các tài liệu do đơn vị ban hành
hoặc do các Ban/Văn phòng/Đơn vị tham mưu trình Tập đoàn ban hành, xác
định BMNN theo thẩm quyền trước ngày 01/01/2019.
b) Nội dung rà soát, phân loại:
- Trường hợp thời hạn bảo vệ BMNN kết thúc trước ngày 01/7/2020
(ngày Luật BVBMNN có hiệu lực) thì các Ban/Văn phòng/Đơn vị phải tiến
hành gia hạn hoặc đề xuất Lãnh đạo Tập đoàn/Đơn vị gia hạn thời hạn bảo vệ
theo quy định tại Điều 20 Luật BVBMNN; trường hợp không gia hạn thì phải
tiến hành giải mật theo quy định tại Thông tư 33/2015/TT-BCA ngày 20/7/2015
của Bộ Công an và các quy định có liên quan.
- Trường hợp thời hạn BMNN kết thúc sau ngày 01/7/2020:
+ Nếu BMNN được rà soát thuộc danh mục BMNN các lĩnh vực do Thủ
tướng Chính phủ ban hành theo quy định của Luật BVBMNN (Quyết định
1369/QĐ-TTg ngày 03/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ) hoặc các tài liệu do
Tập đoàn/Đơn vị ban hành (nếu thuộc danh mục Quyết định này) thì tiếp tục bảo
vệ theo thời hạn đã được xác định hoặc gia hạn theo quy định.
+ Nếu BMNN được rà soát không còn thuộc danh mục BMNN các lĩnh
vực do Thủ tướng Chính phủ ban hành theo quy định của Luật BVBMNN, các
Ban, đơn vị tiến hành giải mật theo quy định tại Điều 22 Luật BVBMNN.
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3. Người đứng đầu các đơn vị chỉ đạo việc rà soát, ban hành Nội quy bảo
vệ BMNN của cơ quan, đơn vị theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 25 Luật
BVBMNN.
Tập đoàn yêu cầu các Ban/Văn phòng/Đơn vị hoàn thành việc rà soát,
phân loại, giải mật hoặc gia hạn thời gian bảo vệ BMNN để đảm bảo tuân thủ
các quy định của Luật BVBMNN và các văn bản pháp luật có liên quan, báo cáo
kết quả thực hiện rà soát (theo biểu mẫu đính kèm) về Tập đoàn trước ngày
15/9/2022.
Đầu mối liên hệ đ/c Phan Trọng Hải, Chuyên viên Phòng Văn thư lưu trữ,
Văn phòng EVN, số điện thoại: 0977811386.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐTV (để b/c);
- TGĐ (để b/c);
- Lưu: VT, VP, PC.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Võ Quang Lâm

PHỤ LỤC I
DANH MỤC TÀI LIỆU RÀ SOÁT THỜI HẠN BẢO VỆ
(KẾT THÚC TRƯỚC NGÀY 01/7/2020)
Ví dụ:
Số
TT

1

Cấp độ
(Mật, Tối mật,
Tuyệt mật)

Mật

Số ký hiệu
văn bản

99/EVN-PC

Ngày tháng năm

05/06/1994

Trích yếu
văn bản

Người ký

Về công tác
….

Nguyễn Văn A

Nội dung Đơn vị/Ban/Văn phòng
chủ trì rà soát
Đơn vị tự gia Đơn vị đề
Giải mật (theo
hạn
xuất gia
TT 33/2015/TThạn
BCA)
Đề xuất giải mật
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PHỤ LỤC II
DANH MỤC TÀI LIỆU RÀ SOÁT THỜI HẠN BẢO VỆ
(KẾT THÚC SAU NGÀY 01/7/2020)

Ví dụ:

Số
TT

1

Cấp độ
(Mật, Tối
mật,
Tuyệt
mật)

Số ký hiệu
văn bản

Mật

99/EVNPC

Ngày tháng
năm

Trích yếu
văn bản

Người ký

Nội dung Đơn vị/Ban/Văn phòng
chủ trì rà soát theo Luật BVBNMM
Tài liệu thuộc
DM QĐ 1369
(tiếp tục bảo vệ
hoặc gia hạn
bảo vệ)

05/06/2001

Về công tác Nguyễn Văn A
….

Tiếp tục bảo vệ

Tài liệu không Tài liệu không
thuộc DM
thuộc DM
BMNN và
BMNN và
không thuộc
không thuộc
DM QĐ 1369 DM QĐ 1369
(hết thời hạn (chưa hết thời
BVBM giải
hạn BVBM)
mật theo Điều
22 Luật
BVBMNN)

Ghi chú

