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QUYẾT ĐỊNH 

BAN HÀNH DANH MỤC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC ĐỘ TỐI MẬT TRONG NGÀNH 

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước ngày 28 tháng 12 năm 2000; 

Căn cứ Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Công an; 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật 

trong ngành giáo dục và đào tạo, 

Điều 1. Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong ngành giáo dục và đào 

tạo gồm các tin, tài liệu thuộc phạm vi sau: 

1. Tin, tài liệu của ngành giáo dục và đào tạo về thực hiện chiến lược an ninh quốc gia; 

kế hoạch phòng thủ đất nước; kế hoạch động viên đối phó với chiến tranh; kế hoạch 

chuyển cơ quan từ hoạt động thời bình sang thời chiến (Kế hoạch A); kế hoạch bảo đảm 

nhu cầu quốc phòng năm đầu chiến tranh (Kế hoạch B); kế hoạch chiến đấu bảo vệ cơ 

quan, tổ chức (Kế hoạch C); kế hoạch chống khủng bố; kế hoạch thực hiện Quy chế phối 

hợp xây dựng Khu vực phòng thủ giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Bộ Tư lệnh Thủ đô 

Hà Nội; kế hoạch phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, giáo dục quốc 

phòng và an ninh giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chưa công 

bố hoặc không công bố. 

2. Báo cáo, công văn, tài liệu của Ban Cán sự Đảng và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà 

nước về giáo dục và đào tạo chưa công bố hoặc không công bố. 

3. Báo cáo, tài liệu về công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo chưa công bố hoặc không công bố. 

4. Các công trình khoa học, phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích, bí quyết nghề nghiệp 

đặc biệt quan trọng đối với quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học, công nghệ của các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý chưa công bố hoặc không 

công bố. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=33/2002/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


5. Đề thi chính thức, đề thi dự bị, đáp án, thang điểm bài thi, địa điểm ra đề thi, địa điểm 

sao in đề thi và các tài liệu liên quan đến các kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, thi 

chọn học sinh giỏi các cấp, thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế và khu vực, thi tốt 

nghiệp, thi tuyển sinh và thi hết môn các cấp học, bậc học, ngành học, trình độ đào tạo 

chưa công bố. 

6. Tin, tài liệu, hồ sơ liên quan đến cán bộ thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng được cử đi 

đào tạo theo quy định của Pháp lệnh tình báo chưa công bố hoặc không công bố. 

7. Đề thi chính thức, đề thi dự bị, bài thi, đáp án và các tài liệu liên quan đến các kỳ thi 

tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo và thi thăng hạng viên chức ngành giáo 

dục và đào tạo chưa công bố. 

8. Văn bản có sử dụng tin, tài liệu thuộc Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của các 

cơ quan, tổ chức khác. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 
Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2017 và thay thế Quyết 

định số 32/2005/QĐ-TTg ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về danh 

mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong ngành giáo dục và đào tạo. 

Điều 3. Trách nhiệm thi hành 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

  

Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- Thường trực BCĐ: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các 

Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: VT, NC (3b). 

THỦ TƯỚNG 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân 
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