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Q U Y ẾT Đ ỊNH 
về việc ban hành Danh m ục hí m ật nhà nước 

của Hội Nông dãn Việt Nam

TH Ủ  TƯ Ớ N G  C H ÍN H  PH Ủ

Căn cứ Luật To chức Chinh phù ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sữa 
đổi, bố sung một số diều cùa ỉ.uậí TÓ clĩícc Chỉnh phũ và Luật Tố chúc 
chính quyên địa phương ngày 22 thảng Ị ỉ năm 2019;

Căn cừ Luật Bào vệ bi mật nhà mrởc ngày ì 5 thảng I I  năm 2018;

Theo dề nghị cùa Chủ tịch Ban Chap lùinh Trung trơng Hội Nòng dán 
Viật Nam}

Q U Y ẾT ĐỊNH:

Điều I. Bí m ật nhà iurớc độ M ật gồm:

1. Nội dung làni việc của lănh đạo Đàng, Nhà nước với Ban Thưởng vại 
Trung ương I lội Nông dân Việt Nam, nghị quyết, phương án, kề hoạch vả văn 
bàn về vận dộng lìội viên, nông dán tham gia bào vộ Tô quốc, phòng ngừa, 
phát hiện, dấu tranh với các hoạt dộng xâm phạm an ninh quốc gia, irýt tự an 
toàn xâ hội.

2. Ke hoạch, sổ liệu diều tra, khảo sát, báo cáo có nội dung phản ảnh, 
đảnh giá về thực trạng nông dân có diễn biến tư tirởnu, nhận thức, hoạt dộng 
chống đối gây ảnh hường đến chinh trị, quốc phàng, an ninh, xâ hội tại vùng 
điểm nóng về vắn đè dàn tộc, tôn giáo.

3. Báo cáo về cóng tác bão vệ chỉnh trị nội bộ có nội dung phân ánh, 
đánh giá về thực trạng cán bộ. hội viên có cliền biển vểnư tưởng, nhận thức, 
hoạt động chong đoi gây ánh hưởng dên chinh trị, quốc phòng, an ninh, xã hội.

Diều 2. Hiệu lực tlii liừnli

Quyết định này có hiệu lực kể lừ ngày ký han hành.

Diều 3. T rách  Iiliiệm (hi liìiiih

I. T rung ương I lội Nông dân V iệt Nam chủ tri, phổi hợp với Bộ 
Còng an hướng dần. kiêm tra việc thi hành Q uyểt dịnh này.
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2. Các Bộ trưởng, Thủ trướng cơ quan ngang bộ, Thú trường cơ quan 
thuộc Chính phủ, Chủ tịch ú y  ban nhân dàn các tinh, thành phổ trực Uiuộc 
trung ương và Hội Nông dân các tinh, thành phố trựe-Uuiệo trung ương chịu 
irách nhiệm thi hành Ọuyết định này.

N ơ i  n liộ n :
- Bnn Bi thư  T rung  ưcmg ỉ)ảng;
• Tliù iướng, cổc Phỏ Thủ tưứng Chính phủ;
- C ic  bộ, cơ  quan ngang bộ, cơ  quan thuộc Chinh phù;
- H Đ N D , U BN D  các linh, thảnh phố trụ c  thuộc
- Văn phòng Trung ircmg ví» cảc Bon cùn Đàng;
-V ồ n  phông Tổng Bỉ thư;
- Viln phòng C hù tịch nước;
- 1 lội dồng Dân tộc vả cảc ủ y  han củn Q uổc hội;
• Văn phỏng Q uốc hội;
-T ô n  án nhản dũn (ổi cno;
- Viện kiềm  siit nhàn dán tổi cao;
• Kicm toán N hà nước;
• ủ y  ban G iám  sAt lải chính Q uổc gia;
- Ngân hàng C hính sách xa hội;
- Ngùn hàng Phát trien V iột Nam;
• ù y  ban Trung ưcmg Mặt trộn T ổ  quốc Viội Nam;
• C ơ  (|UU!I tru n g  ư o n g  cù a  eổc đoàn  thổ;
- VPCP: BTCN . các PCN. Trự lý TTg, T G Đ  c ổ n g  TTĐ T, 

các Vụ, C ục. đon  vị trực thuộc, c ỏ n g  bão;
- Lưu: V T, N C  (2). -i1C

X uân Phúc


