
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
_________________________________ 

 

Số:        /BVHTTDL-PC 
V/v phát động Cuộc thi 

tìm hiểu quy định của pháp luật phòng, 

chống tác hại của thuốc lá, cấm quảng cáo 

thuốc lá và hạn chế sử dụng hình ảnh thuốc 
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Hà Nội, ngày     tháng 02 năm 2020 

 
Kính gửi:  Các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ 

                  Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Du lịch 
 

Thực hiện Quyết định số 406/QĐ-BVHTTDL ngày 14/02/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm 

hiểu quy định của pháp luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, cấm quảng cáo 

thuốc lá và hạn chế sử dụng hình ảnh thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh.  

 Ngày 21/02/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức phát động 

cuộc thi, cuộc thi nhằm hướng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5/2020 và tăng 

cường tuyên truyền về tác hại của thuốc lá; pháp luật về phòng, chống tác hại của 

thuốc lá, cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, hạn chế sử dụng hình ảnh thuốc lá 

trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh và phát huy vai trò của cán bộ, công chức, viên 

chức, công dân trong giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tác hại 

thuốc lá. 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Du lịch như sau: 

1. Triển khai phát động Cuộc thi tại Sở; chỉ đạo các phòng chuyên môn, 

các đơn vị trực thuộc, đơn vị sự nghiệp tham gia cuộc thi (yêu cầu mỗi phòng 

chuyên môn, đơn vị trực thuộc, đơn vị sự nghiệp có ít nhất một bài dự thi gửi về 

Ban Tổ chức). 

2. Gửi Thể lệ Cuộc thi và câu hỏi đến Phòng Văn hóa và Thông tin các 

quận, huyện để tham gia hưởng ứng Cuộc thi. 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự kiến trao giải thưởng (kèm Bằng 

khen của Bộ trưởng) cho các tập thể có tỷ lệ người dự thi cao và số lượng bài dự 

thi đạt giải so với tổng số bài dự thi. 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ 

của các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Du lịch để 

Cuộc thi đạt kết quả cao. 

Trong quá trình thực hiện, các vấn đề cần trao đổi, xin liên hệ đồng chí 

Quản Đình Hưng (Vụ Pháp chế), điện thoại 0913.520322, email: 

quandinhhung88@gmail.com. 

(Gửi kèm theo Công văn này Thể lệ và câu hỏi của Cuộc thi)./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ trưởng (để b/c); 
- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy (để b/c); 
- Lưu: VT, PC, Hưng.30. 

TL. BỘ TRƯỞNG 

VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ 

 

 
 

 

 

Hoàng Minh Thái 



 2  

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-02-25T14:20:48+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Hoàng Minh Thái<thaihm.vpc@bvhttdl.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-02-25T14:37:25+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch<bovanhoathethaodulich@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-02-25T14:37:30+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch<bovanhoathethaodulich@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-02-25T14:38:05+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch<bovanhoathethaodulich@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




