
Một số quy định cụ thể về nội dung của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước 

 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 về xác định bí mật nhà nước và 

độ mật của bí mật nhà nước; sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; giao, 

nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra 

khỏi nơi lưu giữ; địa điểm tổ chức, phương án bảo vệ và sử dụng phương tiện, thiết 

bị tại hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước; chế độ báo cáo về 

công tác bảo vệ bí mật nhà nước và phân công người thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bí 

mật nhà nước. 

 

 

 Theo Nghị định này, Tài liệu bí mật nhà nước phải thể hiện nơi nhận, số 

lượng bản phát hành, tên người soạn thảo, được phép hoặc không được phép sao, 

chụp ở mục nơi nhận của tài liệu. Trường hợp văn bản điện tử, người soạn thảo 

phải tạo dấu chỉ độ mật trên văn bản sau khi được người có thẩm quyền xác định bí 

mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nước; văn bản điện tử khi in ra để phát 

hành phải đóng dấu độ mật theo quy định.  

 Hình thức sao tài liệu bí mật nhà nước gồm sao y bản chính, sao lục và trích 

sao. Phương tiện, thiết bị sử dụng để sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật Nhà nước 

không được kết nối với mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, trừ trường 

hợp thực hiện theo quy định pháp luật về cơ yếu. 



  

 

 Đặc biệt, hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật Nhà nước được tổ 

chức trong phòng họp kín tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức. Trường hợp tổ 

chức ở ngoài trụ sở làm việc, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định tổ chức 

hội nghị, hội thảo, cuộc họp có trách nhiệm đề nghị cơ quan Bộ Công an, Công an 

tỉnh kiểm tra an toàn, an ninh trong và ngoài khu vực diễn ra hội nghị. Người tham 

dự không được mang thiết bị có tính năng thu, phát tin, ghi âm, ghi hình vào trong 

hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật Nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật. 

 Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/7/2020 và thay thế Nghị định số 

33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ./. 

                                                                           Phạm Hồng Ngọc- Văn phòng 

 

 


