
BO CONG AN 
CVC AN NINH CH!NH TRJ NQI BQ 

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA V1T NAM 
Dc ip - Tir do - Hnh phüc 

S& 33 /ANCTNB-P9 Ha Nç3i, ngày 23 tháng 02 nám 2021 
V/v thông báo v h thng 
danh mic bI mat nhà nuàc 

- Các b, c quan ngang b, co quan thuc ChInh phü; 
- Van phông Trung uong Dãng, Van phông Chü 
tjch niiäc, Van phông Qu6c hi; 
- Vin kiêm sat nhân dan tôi cao, Tôa an nhân dan 
ti cao, Kim toán nhà nuâc; 
- Uy ban Trung ucing Mt trn To quôc Vit Nam và 
cci quan trung ucing cCia to chüc chInh tn - xã hi; 
- Uy ban nhãn thin các tinh, thãnh ph trirc thuc 
trung ixang. 

BØNONG NGHIP vA .1 KInh gi: 

VAN BAN DEN 

Ngay&thngO.o2nAm 

Thiic hin chi dao  cüa c1ng chI B truâng Bô Cong an, Cic An ninh 
chInh trj ni b thông báo các van ban lien quan den danh miic bI mt nhà 
nuâc nhu sau: 

I. Van ban bãi bô h thng danh miic bI mt nhà rnthc d Tuyt 
mit, Ti mit, Mt du'çrc ban hành theo Pháp 1nh Bão v bI mt nhà 
nir&c 11am 2000 gm: 

1. Quyt djnh s 06/2021/QD-TTg cüa Thu tuâng ChInh phü ngày 
18/02/2021 bâi bO các van bàn quy phm pháp lut do Thu tuàng ChInh phü 
ban hành v xác djnh khu vrc cam, dja dim cm và danh mIc bI mt nhà 
nithc do Tuyt mit,  Ti  met. 

2. Thông tu s 21/2021 /TT-BCA ngày 19/02/2021 cüa Bô truing Bô 
Cong an bâi bô các van bàn quy phm pháp 1ut do Bô trtr&ng Bô Cong an 
ban hành v danh mi1c bI mat nhà nuâc d Mat. 

II. H thng danh mtic bI mt nba nlr&c thrçrc ban hành theo quy 
dinh cüa Luât Bão v bI mt nhà nir&c 

TInh dn ngày 23/02/2021, Thu tu&ng ChInh phü dã ban hành 32/35 

danh ml1c bI mat nhà nuâc nhix sau: 

1. Quyt djnh s 41/QD-TTg ngày 29/5/2020 cüa Thu tuàng ChInh phü 
ban hành danh mic bI m.t nhà nuóc trong linh vrc an ninh quôc gia, tr.t tr 
an toàn xã hi. 

2. Quyt djnh s 774/QD-TTg ngày 05/6/2020 cüa Thu tucng ChInh 
phü ban hành danh mic bI mt nhà nuâc thuc linh v1rc thanh tra, giâi quyt 
khiu ni, t cáo và phông, chng tham nhUng. 
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Cong van s 868/TTg-NC ngày 09/7/2020 v vic dInh chInh ni dung 
quyt djnh cüa Thu tu&ng ChInh phü v Quy& djnh sá 774/QD-TTg ngày 
05/6/2020 cüa Thu tithng ChInh phü ban hành danh mvc  bI mt nhà nuâc 
thuc linh vrc thanh tra, giãi quyt khiu nti, t cáo và phông, chng tham 
nhüng. 

3. Quyt djnh s 808/QD-TTg ngày 10/6/2020 cüa Thu tu&ng ChInh 
phü v&vic ban hành danh mic bI m.t nhà nuâc cüa Doàn Thanh niên Cong 
sânHôChIMinh. 

4. Quyt djnh s 809/QD-TTg ngày 10/6/2020 cña Thu tuàng ChInh 
phü ban hành danh miic bI mt nhà nithc thuc lTnh virc Giáo diic và Dào tao. 

5. Quyt djnh s 872/QD-TTg ngáy 19/6/2020 cua Thu tuàng ChInh 
phü ban hânh danh mic bI mt nhà nuóc cüa Hi Ciru chiên binh Via Nam. 

6. Quy& djnh s 960/QD-TTg ngày 07/7/2020 cüa Thu tuóng ChInh 
phü danh milc  bI mt nhà nu&c linh virc Ni v11. 

7. Quyt djnh s 969/QD-TTg ngày 07/7/2020 cüa Thu tu&ng ChInh 
phü v vic ban hânh danh miic bI mt nba nixóc thuc 1mb virc Giao thông 
vn tái. 

8. Quyt djnh s 970/QD-TTg ngày 07/7/2020 cüa Thu tung ChInh 
phü ban hành danh m'iic bI mt nhà nuâc thuc Tôa an nhãn dan. 

9. Quyt djnh s 971/QD-TTg ngày 07/7/2020 cüa Thu ti.róng ChInh 
phü ban hành danh mic bI mt nhà nithc thuc 11th virc cong tác dan tc. 

10. Quyt dnh s 988/QD-TTg ngày 09/7/2020 cüa Thu tu&ng ChInh 
phü v vic ban hành danh miic bI mt nhà nrâc thuc linh vrc Nông nghip 
và Phát trin nông thôn. 

11. Quyt djnh s 1178/QD-TTg ngày 04/8/2020 cüa Thu tuóng ChInh 
phü v vic ban hành danh miic bI mt nhà nithc trong llnh virc d& ngoi và 
hi nhp quc t. 

12. Quyt djnh s6 11 80/QD-TTg ngày 04/8/2020 cüa Thu tu&ng ChInh 
phü ban hânh danh mic bI mt nhà nuóc thuc Vin Kim sat nhân dan. 

13. Quyt ctjnh s 1 192/QD-TTg ngày 05/8/2020 cüa Thu tuóng Chinh phü 
v viêc ban hãnh danh miic  bI mt nba nuâc thuc llnh virc  Van hóa, th thao. 

14. Quyt djnh s 1222/Qf-TTg ngày 11/8/2020 cüa Thu tu&ng ChInh 
phü v vic ban hânh danh mvc  bI mt nba niiâc cUa HOi  Lien hip Phu nü 
Via Nam. 

15. Quyt djnh s 1294/QD-TTg ngày 24/8/2020 cua Thu t.iâng ChInh 
phu v vic ban hành danh mvc  bI mt nhà nithc trong 11th vrc Khoa hçc và 
Cong ngh. 
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16. Quyt djnh s 1295/QD-TTg ngày 24/8/2020 cüa ThU tuàng ChInh 
phU ye vic ban hành danh mic bI mt nhà nithc thuc lTnh virc Y té. 

17. Quyt djnh s 1306/QD-TTg ngày 26/8/2020 cUa ThU tithng ChInh 
phU v viêc ban hành danh muc bI mt nhà rnthc cUa Quc hi, c quan cUa 
Quôc hi, co quan thuc Uy ban Thii&ng vv Quc hi, Tng Thr k Quc 
hi, Van phông Quc hi và Doàn dai  biu Quc hi. 

18. Quyt djnh s 1369/QD-TTg ngày 03/9/2020 cUa ThU txàng ChInh 
phU v vic ban hành danh mic bI mt nhà ntrâc thuc linh vrc Cong nghip 
và Th.nxng mti. 

19. Quy& djnh s 82/QD-TTg ngày 17/9/2020 cUa ThU Wang ChInh 
phU ban hành danh mic bI mt nhà nithc trong linh vçrc quc phông. 

20. Quyt djnh s 144 1/QD-TTg ngày 23/9/2020 cUa ThU ttr&ng ChInh 
phU ban hành danh muc bI mat nhà nu&c thuc linh virc k hoch, dâu tir và 
thng ké. 

21. Quyt djnh s 145 1/QD-TTg ngày 24/9/2020 cUa ThU Wang ChInh 
phU v vic ban hành danh mic bI mt nhà nuóc linh vlrc lao dng và xä hi. 

22. Quyt djnh s 1494/QD-TTg ngày 02/10/2020 cUa ThU tuâng 
ChInh phU ban hành danh miic bI mt nhà nuàc thuc linh vrc xây dirng. 

23. Quy& djnh s 1 660/QD-TTg ngày 26/10/2020 cUa ThU tuóng 
ChInh phU v vic ban hành danh miic bI mt nhà rn.râc linh virc tài nguyen và 
môi tnthng. 

24. Quyt djnh s 1663/QD-TTg ngày 26/10/2020 cUa ThU tuâng 
ChInh phU v vic ban hânh danh miic bI mt nhà niióc thuc linh vrc kim 
toán nhà nixâc. 

25. Quyt djnh s 1722/QD-TTg ngày 03/11/2020 cUa ThU ti.räng 
ChInh phU v vic ban hành danh mic bI mt nhà rnthc cUa Dâng. 

26. Quyt djnh s 1765/QD-TTg ngày 09/11/2020 cUa ThU W&ng 
ChInh phU ban hành danh miic bI mt nhâ ntróc cUa ChU tjch nuâc, Van 
phông ChU tjch nrnfic. 

27. Quy& djnh s 1923/QD-TFg ngày 23/11/2020 cUa ThU trncng ChInh 
phU ban hãnh danh mvc  bI mt nba nuâc thuc lTnh rc tâi chmnh, ngãn sách. 

28. Quyt djnh s 2182/QD-TTg ngày 21/12/2020 cUa ThU tuâng 
ChInh phU ban hânh danh mic bI mt nhà nuac thuc linh virc Ngân hang. 

29. Quyt djnh s 2288/QD-TTg ngày 31/12/2020 cUa ThU tithng ChInh 
phU v vic ban hânh danh miic bI mt nhà nuàc cUa Cong doãn Vit Nam. 



KT. CUC TRU'ONG 
cuc TRUNG 
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30. Quyt djnh s 22381QD-TTg ngày 29/12/2020 cüa Thu Uróng 
ChInh phü ban hành danh mic bI mt nhã rnxâc trong lTnh virc thông tin và 
truyn thông. 

31. Quyt djnh s6 3 9/QD-TTg ngày 12/01/2021 cüa Thu tithng ChInh 
phü v vic ban hânh danh mic bI mt nhâ nithc cüa Hi Nông dan Vit Nam. 

32. Quy& djnh s 211/QD-TTg ngày 17/02/202 1 cüa Thu ttrâng ChInh 
phü ban hành danh miic bI mt nhà nuóc cüa ChInh phü, Thu tl.ràng ChInh 

phü, Van phông ChInh phCi. 

III. Các van bàn nêu trén hin dä &rçYc dãng tâi trên trang Cong báo 
ChInh phü (trü danh mvc  bI mt nhà nthc trong linh vrc an ninh quc gia, trt 
tir an toàn xâ hi và danh mi1c bI mt nhâ nr6c trong linh virc quc phông). 

Cc An ninh chInh trj nOi  bô xin thông báo d các dng chi bit, thirc 

Noi nI,n: 
- Nhtr trén; 
- D/c Bô tri.r&ng To Lam (d báo cáo); 
- D/c CTDng Ngçc Tuyn (d báo cáo); 
- VOl (dê theo döi); 
-Liru:VT,P9. 

Thii ingPhmVãnVinh 
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