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ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ THUẬN AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2017/Qð-UBND

Thuận An, ngày 24 tháng 4 năm 2017

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước
trên ñịa bàn thị xã Thuận An
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ THUẬN AN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;
Căn cứ Luật Cơ yếu ngày 26 tháng 11 năm 2011;
Căn cứ Pháp lệnh số 30/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 12 năm 2000 của
Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa X về bảo vệ bí mật Nhà nước;
Căn cứ Nghị ñịnh số 33/2002/Nð-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ
qui ñịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 33/2015/TT-BCA ngày 20 tháng 7 năm 2015 của Bộ Công
an hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 33/2002/Nð-CP ngày 28 tháng
3 năm 2002 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà
nước;
Căn cứ Quyết ñịnh số 160/2004/Qð-TTg ngày 06 tháng 9 năm 2004 của Thủ
tướng Chính phủ về việc xác ñịnh khu vực cấm, ñịa ñiểm cấm;
Căn cứ Quyết ñịnh số 181/2004/Qð-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2004 của Thủ
tướng Chính phủ về danh mục bí mật Nhà nước ñộ Tuyệt mật và Tối mật của Tỉnh ủy,
Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và cơ quan, tổ chức liên quan thuộc các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Quyết ñịnh số 1279/2004/Qð-BCA(A11) ngày 10 tháng 11 năm 2004
của Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước ñộ Mật của Tỉnh ủy, Hội ñồng nhân
dân, Ủy ban nhân dân và cơ quan, tổ chức liên quan thuộc các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương;
Căn cứ Quyết ñịnh số 35/2016/Qð-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2016 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế bảo vệ Bí mật Nhà nước
trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương;

