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UỶ BAN NHÂN DÂN        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
    TỈNH PHÚ THỌ                  ðộc lập- Tự do- Hạnh phúc 
      

Số:  3468/Qð-UBND            Phú Thọ, ngày 30 tháng  12  năm 2014   
 
 

QUYẾT ðỊNH 
V/v ban hành danh mục tài liệu, vật mang bí mật nhà nước  

của tỉnh Phú Thọ 
 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 
 Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 28/12/2000; 
 Căn cứ Nghị ñịnh số 33/2002/Nð-CP ngày 28/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ 
ban hành Quy ñịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước; 
 Căn cứ Quyết ñịnh số 181/Qð-TTg ngày 15/10/2004 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, Uỷ 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/Qð-BCA(A11) ngày 10/11/2004 của Bộ trưởng Bộ 
Công an về Danh mục bí mật nhà nước ñộ Mật của Tỉnh uỷ, Hội ñồng nhân dân, Uỷ 
ban nhân dân và cơ quan, tổ chức liên quan thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương; 

 Xét ñề nghị của Giám ñốc Công an tỉnh, 
 

QUYẾT ðỊNH 
 
 ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này danh mục tài liệu, vật mang bí 
mật nhà nước của tỉnh Phú Thọ. 
 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký 
 

 ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, ñoàn 
thể; Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành căn cứ Quyết ñịnh thực hiện./. 

 
 CHỦ TỊCH 

 
 

 
Chu Ngọc Anh 
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TÀI LIỆU, VẬT MANG BÍ MẬT NHÀ NƯỚC TỈNH PHÚ THỌ 
(Kèm theo Quyết ñịnh số 3468/Qð-UBND ngày 30/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 
I- Tài liệu, vật mang bí mật nhà nước ñộ "Tuyệt mật" gồm: 
1. Các chủ trương, chiến lược, kế hoạch, phương án của tỉnh về ñảm bảo an 

ninh, quốc phòng, ñối nội, ñối ngoại trong ñiều kiện ban bố tình trạng khẩn cấp về 
quốc phòng hoặc trong thời kỳ chiến tranh; kế hoạch tổng ñộng viên bảo vệ Tổ quốc; 
số lượng, chủng loại vũ khí, khí tài, phương tiện chiến tranh có ý nghĩa quyết ñịnh 
khả năng phòng thủ bảo vệ Tổ quốc ñược bố trí trên ñịa bàn tỉnh. 

2. Tổ chức, biên chế, hoạt ñộng nghiệp vụ, số lượng, phương tiện kỹ thuật 
nghiệp vụ ñặc biệt về hoạt ñộng tình báo, phản gián thuộc Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy 
Quân sự tỉnh; các tin, tài liệu chiến tranh chưa ñược công bố; hồ sơ nghiệp vụ, các kế 
hoạch, phương án, biện pháp nghiệp vụ về phòng, chống tội phạm ñặc biệt nghiêm 
trọng xâm phạm an ninh quốc gia; hồ sơ, tài liệu, thông tin về các vụ án ñặc biệt 
nghiêm trọng xâm phạm an ninh quốc gia chưa công bố hoặc không công bố.  

3. Hồ sơ, tài liệu, sơ ñồ, bản ñồ, ñịa ñiểm, quy hoạch, kinh phí xây dựng các 
công trình phòng thủ trên ñịa bàn tỉnh; các số liệu về dự toán, quyết toán thu chi ngân 
sách quốc phòng, an ninh. 

4. Quy ước bảo mật, mã hoá trong thông tin liên lạc, viễn thông, ñiện tử, kế hoạch 
bảo vệ an ninh, an toàn hệ thống thông tin truyền dẫn phục vụ an ninh, quốc phòng. 

5. Hệ thống mật mã (máy mã, luật, khoá mã) của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Công 
an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.   

6. Hồ sơ, tài liệu, vật mẫu, sơ ñồ, bản ñồ các khu vực cấm trên ñịa bàn tỉnh mà 
Thủ tướng Chính phủ xác ñịnh ñộ "Tuyệt mật". 

7. Báo cáo thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các tài liệu thu thập 
ñược trong quá trình thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan ñến bí 
mật nhà nước ñộ "Tuyệt mật" không công bố hoặc chưa công bố; hồ sơ lưu trữ về công 
tác thanh tra có chứa tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước ñộ "Tuyệt mật". 

8. Số liệu, tư liệu, tin tức ñược sử dụng từ các tài liệu thuộc danh mục bí mật 
nhà nước của các cơ quan, ban, ngành Trung ương, của tỉnh hoặc các ñịa phương 
khác thuộc danh mục "Tuyệt mật". 

9. Số liệu, tư liệu, tin tức ñược sử dụng từ các tài liệu của các cơ quan hoặc ñịa 
phương khác thuộc danh mục bí mật nhà nước ñộ "Tuyệt mật". 

II- Tài liệu, vật mang bí mật nhà nước ñộ "Tối mật" gồm: 
1. Các chỉ thị, nghị quyết, quyết ñịnh của tỉnh về an ninh, quốc phòng chưa 

công bố hoặc không công bố không thuộc danh mục "Tuyệt mật". 
2. Các hồ sơ, tài liệu, số liệu khảo sát của các cơ quan, ban, ngành chức năng 

của tỉnh về an ninh, quốc phòng; hệ thống tài liệu thống kê lưu trữ về an ninh, quốc 
phòng của tỉnh ñược lưu giữ bằng bất kỳ hình thức nào (ghi âm, ghi hình, ñĩa mềm, 
ñĩa cứng của máy tính, ñĩa compact…) chưa công bố hoặc không công bố.   
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3. Nội dung làm việc của các ñồng chí lãnh ñạo ðảng, Nhà nước với Ban 
Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HðND và UBND tỉnh về chính trị nội bộ, kinh tế, 
xã hội và các lĩnh vực khác chưa công bố hoặc không công bố. 

4. Kế hoạch, phương án, hoạt ñộng quân sự, phương án tác chiến phòng thủ, 
bảo vệ ở các ñịa bàn, mục tiêu trọng ñiểm, bảo vệ các cơ quan ñầu não của tỉnh; các 
mục tiêu và công trình trọng ñiểm về kinh tế, an ninh, quốc phòng của tỉnh; kế hoạch, 
phương án phòng, chống gây rối, bạo loạn. 

5. Tổ chức, biên chế, phương án chiến ñấu, phương án diễn tập của các ñơn vị 
quân ñội; phương án, kế hoạch vận chuyển, cất giữ vũ khí. 

6. Tài liệu, số liệu ñiều tra cơ bản, ñánh giá về tình hình tôn giáo, dân tộc phục 
vụ công tác ñấu tranh chống ñịch lợi dụng tôn giáo và dân tộc; chủ trương, kế hoạch 
giải quyết tình hình an ninh chính trị liên quan ñến tôn giáo, dân tộc trong tỉnh chưa 
hoặc không ñược tuyên truyền. 

7. Tình hình và số liệu tuyệt ñối không công bố hoặc chưa công bố về: Người 
hoạt ñộng cách mạng trước ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945; người hoạt ñộng cách 
mạng, hoạt ñộng kháng chiến bị nhiễm chất ñộc hóa học; người hoạt ñộng cách 
mạng, hoạt ñộng kháng chiến bị ñịch bắt, tù ñày; người hoạt ñộng kháng chiến giải 
phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế; người có công giúp ñỡ cách 
mạng. 

8. Tin, tài liệu và số liệu mộ liệt sỹ, công trình ghi công liệt sỹ và kế hoạch di 
chuyển mộ liệt sỹ làm nghĩa vụ quốc tế không công bố hoặc chưa công bố. 

9. Kết quả, phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích, công nghệ mới, bí quyết nghề 
nghiệp ñặc biệt của các ñề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp bộ có giá trị ñối 
với an ninh, quốc phòng, sự phát triển kinh tế, xã hội chưa công bố. 

10. Hồ sơ, tài liệu thiết kế các công trình quan trọng, phương án bảo ñảm giao 
thông vận tải phục vụ an ninh, quốc phòng; bản ñồ tác chiến khu vực phòng thủ 
không ñược công bố. 

11. Phương án bảo vệ các ñồng chí lãnh ñạo ðảng, Nhà nước và các nguyên 
thủ quốc gia các nước, người ñứng ñầu các tổ chức quốc tế, các ñoàn khách quốc tế 
ñến thăm, làm việc hoặc ñi qua ñịa bàn tỉnh. 

12. Nội dung chỉ ñạo, kế hoạch xét xử các vụ án quan trọng, các vụ án trọng ñiểm, 
phức tạp theo quy ñịnh của cơ quan có thẩm quyền; kế hoạch, phương án bảo vệ các kỳ 
ðại hội ðảng, bầu cử Quốc hội và HðND các cấp, giải quyết các "ñiểm nóng", phức tạp 
về an ninh trật tự; kế hoạch, phương án bảo vệ an toàn trong các dịp lễ, tết. 

13. Sơ ñồ, ñịa ñiểm, phương án bảo vệ, các loại mật mã khoá kho tiền, chuyển 
tiền ñiện tử; ñĩa mềm bảo mật của mạng máy tính, thanh toán của ngân hàng, kho 
bạc; nơi cất giữ kim loại quý, ñá quý; kế hoạch vận chuyển tiền, số dư trong tài khoản 
của khách hàng, số dư tín phiếu, trái phiếu của cá nhân, ñơn vị và số liệu tồn quỹ 
ngân sách của cấp huyện; số liệu tuyệt ñối về tiền mặt, ngoại tệ, ngân phiếu thanh 
toán, vàng bạc, ấn chỉ, chủ trương thanh toán trong hệ thống tài chính, ngân hàng và 
kho bạc... chưa công bố hoặc không công bố.  
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14. Hồ sơ mẫu vật về tài nguyên, khoáng sản, ñồ vật, cổ vật trong lòng ñất, trên 
mặt ñất, dưới vùng nước chưa công bố hoặc không công bố. 

15. Quy hoạch phát triển, sơ ñồ kỹ thuật hệ thống phát thanh, truyền hình; kế 
hoạch, phương án phòng ngừa, bảo vệ an ninh, an toàn hệ thống truyền dẫn, phát 
sóng, phát thanh, truyền hình. 

16. ðề thi, ñáp án ñề thi, bài thi, khoá phách, bảng ñiểm các kỳ thi tốt nghiệp, 
tuyển sinh, ñào tạo chưa ñược công bố. 

17. Số liệu, tư liệu, tin tức ñược sử dụng từ các tài liệu thuộc danh mục bí mật 
nhà nước của các cơ quan hoặc ñịa phương khác thuộc danh mục bí mật nhà nước ñộ 
"Tối mật". 

III- Tài liệu, vật mang bí mật nhà nước ñộ "Mật" gồm: 
1. Nghị quyết các cuộc họp và báo cáo quan trọng của tỉnh về kinh tế - xã hội 

và các vấn ñề chính trị nội bộ chưa ñược công bố; chiến lược phát triển kinh tế - xã 
hội, khoa học, kỹ thuật, công nghệ quan trọng của cấp huyện chưa công bố hoặc 
không ñược công bố không thuộc danh mục "Tuyệt mật", "Tối mật". 

2. Tài liệu, số liệu, tin tức liên quan ñến chính trị nội bộ, an ninh, quốc phòng, 
thu thập ñược bằng bất kỳ hình thức nào chưa công bố hoặc không công bố. 

3. Tài liệu, văn bản phục vụ cho việc nghiên cứu, ñánh giá tình hình, ñề xuất chủ 
trương, chính sách về các lĩnh vực chính trị nội bộ, kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng. 

4. Quyết ñịnh của UBND tỉnh giao chỉ tiêu gọi, tuyển công dân nhập ngũ, kế 
hoạch tổng ñộng viên quân sự dự bị tập trung hàng năm của tỉnh; tiêu chuẩn, kết quả 
tuyển công dân nhập ngũ. 

5. Số liệu, tài liệu về các quy trình công nghệ thuộc bản quyền và những dự án, 
ñề tài nghiên cứu khoa học về kinh tế - xã hội, công nghệ môi trường, thông tin ñịa lý 
ñang nghiên cứu thử nghiệm. 

6. Các số liệu về dự toán và quyết toán của cơ quan, ban, ngành của tỉnh, 
huyện, thành, thị liên quan ñến an ninh, quốc phòng, ñối nội, ñối ngoại; tài liệu thông 
tin về các phương án giá phục vụ xuất khẩu, nhập khẩu, ñấu thầu, ñấu giá tài sản chưa 
công bố. 

7. Những báo cáo ñột xuất về tình hình, kết quả công tác ñịnh kỳ, ngắn hạn, dài 
hạn; tài liệu sơ kết, tổng kết kinh tế - xã hội của các ngành, ñịa phương; kế hoạch 
thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội chưa công bố. 

8. Hồ sơ ñảng viên, cán bộ, công nhân, viên chức thuộc diện quy hoạch cán bộ, 
nhân sự cơ quan, ban, ngành, ñoàn thể trong tỉnh chưa ñược công bố. 

9. Tin, tài liệu, số liệu tuyệt ñối, ñiều tra thực trạng tình hình tư tưởng, ñời sống 
của hội viên, ñoàn viên các tổ chức: Nông dân, Phụ nữ, Cựu chiến binh, ðoàn thanh 
niên, Liên ñoàn Lao ñộng, người lao ñộng trong các doanh nghiệp nhà nước, doanh 
nghiệp tư nhân…; tin, tài liệu, số liệu ñiều tra về dân số, gia ñình và trẻ em có tác 
ñộng tiêu cực ñến tình hình chính trị, xã hội chưa công bố. 

10. Thông tin cá nhân về người cung cấp tin, tài liệu phục vụ công tác ñấu 
tranh phòng, chống tội phạm, ñảm bảo an ninh trật tự trên các lĩnh vực. 
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11. Kế hoạch, nội dung, kết quả thanh tra, hồ sơ, tài liệu ñang xem xét giải 
quyết ñơn thư khiếu nại - tố cáo, tham nhũng, tiêu cực; dự thảo báo cáo kết quả thanh 
tra, dự thảo giải quyết khiếu nại, tố cáo ñang trong quá trình ñiều tra, xác minh hoặc 
ñã kết luận nhưng chưa công bố. 

12. Chỉ tiêu ñầu tư ngân sách cho các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, 
kết quả ñiều tra xã hội học về lao ñộng, việc làm, ñiều ñộng dân cư và các chương 
trình quốc gia khác chưa ñược công bố. 

13. Kế hoạch chiến lược và số liệu tuyệt ñối về dự trữ quốc gia của tỉnh chưa 
ñược công bố hoặc không ñược công bố. Kế hoạch dài hạn về dự trữ nhà nước; số 
liệu tuyệt ñối về tồn kho các loại hàng dự trữ nhà nước. Số liệu tuyệt ñối về việc ñánh 
giá số lượng, chất lượng, giá trị vật tư, hàng hóa dự trữ nhà nước hàng năm; tổng hợp 
kế hoạch tuyệt ñối hàng năm về dự trữ nhà nước; tổng hợp số liệu tuyệt ñối về vật tư, 
hàng hóa nhập kho, xuất kho hàng năm của dự trữ nhà nước. 

14. Tin, tài liệu về chuẩn bị ñấu thầu, ñấu giá khai thác, sử dụng, bảo vệ, phát 
triển tài nguyên và môi trường; các hồ sơ dự thầu nộp theo yêu cầu của hồ sơ mời 
thầu; tài liệu ñàm phán, hợp tác với nước ngoài và tổ chức quốc tế trong lĩnh vực kế 
hoạch và ñầu tư chưa công bố hoặc không công bố. Tài liệu, thông tin về các phương 
án ñấu thầu, ñấu giá tài sản của cấp huyện nhưng chưa ñược công bố. 

15. Số liệu ñiều tra về lao ñộng, việc làm, báo cáo tình hình, kết quả công tác 
ñịnh kỳ, báo cáo chuyên ñề của ngành Lao ñộng-Thương binh và Xã hội chưa ñược 
công bố. 

16. Tình hình, số liệu tuyệt ñối về thương binh, liệt sỹ, gia ñình liệt sỹ, những thiệt 
hại do hậu quả chiến tranh, thiên tai gây ra, dịch bệnh và gia súc chưa công bố. 

17. Kế hoạch, quy hoạch ñiều tra phát triển dược liệu và cây thuốc quý hiếm; 
tình hình, số liệu, danh sách những người mắc bệnh, nhiễm virut HIV/AIDS chưa 
công bố. 

18. Hồ sơ, tài liệu, số liệu về xuất, nhập, lưu thông, sử dụng, tồn trữ các loại 
thuốc ñộc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất sử dụng của ngành Y tế. 

19. Báo cáo chuyên ñề, ñột xuất về các vụ ngộ ñộc hàng loạt; số liệu tuyệt ñối 
về người mắc, người chết; tính chất, mức ñộ, ñịa ñiểm xảy ra không công bố hoặc 
chưa công bố. 

20. Nội dung chứa ñựng trong những phương tiện thông tin ñiện tử, máy Fax, 
máy tính nối mạng, máy thu phát trực tiếp từ vệ tinh (VTRO) và danh bạ ñiện thoại 
ñặc biệt của những cơ quan, ñơn vị có liên quan ñến bí mật nhà nước và nơi cất giữ 
con dấu các loại. 

21. Bản ñồ ñịa chất, thủy văn có tỷ lệ 1:10.000 và lớn hơn; bản ñồ ñịa hình số 
và cơ sở số liệu, tỷ lệ 1:10.000; 1:25.000; 1:50.000; 1:100.000. 

22. Bản ñồ, sơ ñồ dự kiến về phân ñịnh ñịa giới hành chính, bản ñồ dự kiến 
quy hoạch phát triển kinh tế. 

23. Kho lưu trữ vật tư, tài liệu, sách ñịa chí tra cứu của tỉnh; ñịa ñiểm, kế hoạch 
tiến hành các khai quật khảo cổ và các hiện vật thu ñược từ khai quật khảo cổ. Hồ sơ, 
tài liệu quy hoạch về ñê ñiều, kế hoạch bảo vệ ñê. 
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24. Hồ sơ, tài liệu, sơ ñồ kỹ thuật hệ thống phát thanh, truyền hình; phương án, 
kế hoạch ñảm bảo an ninh, an toàn hệ thống truyền dẫn, phát sóng, phát thanh, truyền 
hình trên ñịa bàn. 

25. Số liệu, tư liệu, tin tức ñược sử dụng từ các tài liệu thuộc danh mục bí mật 
nhà nước của các cơ quan hoặc ñịa phương khác thuộc danh mục bí mật nhà nước ñộ 
“Mật”.  


