UBND TINH TUYEN QUANG

S( VAN HOA, THE THAO
VA DU L!CH
Só:4L9/SVHTTDL-QLVH

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc
Tuyên Quang, ngày 26 tháng 02 nám 2020

V/v tham gia Cuc thi tim hiêu quy djnh
cüa pháp 1ut phông, chông tác hai cüa thuôc hi

KInh gfri:
- Các phông chuyên môn, các don vj sir nghip trirc thuc Si;
- Các Phông Van hóa và Thông tin; Trung tam Vn hóa,
Truyên thông và The thao huyn, thành phô.

Thyc hin ni dung Van ban so 772/BVHTTDL-PC ngày 25/02/2020 cüa
B Van hóa, Th thao và Du ljch v vic phát dng Cuc thi tim hiu quy djnh
cUa pháp 1ut phông, chng tác hi cüa thuc lá, cm quáng cáo thuc lá và hn
ch sà dung hInh ánh thuc lá trong tác phm san khu, din ãnh (sau day gi
tá't là Cuç3c thi), S Van hóa, Th thao và Du ljch d nghj các don vj (nhu' n'lyc
kInh g&i) thi.rc hin ni dung sau:
- Triên khai phát dng và tuyên truyn, vn dng toàn th can b, Cong
chüc, viên chirc, nguii lao dng tai các phông, co quan, don vj tham gia Cuc
thi tIm hiu quy dnh cüa pháp lut phông, chng táC hti cüa thuc lá, cm
quáng cáo thuc lá và hin ch sü diing hInh ânh thuêc lá trong tác phm san
khu, diên ánh do B Van hóa, Th thao và Du ljch phát dng.
- Mi phông chuyên môn, don vj trirc thuc S&, Phông Van hóa và Thông
tin; Trung tarn Van hóa, Tmyn thông và Th thao huyn, thành ph có It nht mt
bài di,r thi gCri v S& Van hóa, Th thao và Du ljch (qua Phông Quán 1 Van boa)
truOc ngày 10/04/2020 d thng hcp, giri Ban To chuc Cuc thi (B Van hóa,
Th thao và Du ljch) theo quy djnh (Co ban phO to Cong van sO' 772/B VHTTDLPC ngày 25/02/2 019 cia B5 Van hóa, The2 thao và Du lich; The' lé và cáu hOi
cia Cu5c thi gi'ci kern).
D nghj các phông, ccc quan, don vj chü dng trin khai thirc hin va báo
cáo kt qua v S& Van hóa, Th thao và Du ljch trong báo cáo djnh kST./.
No nhân:
- Nhu trên (t/h);
- B VHTTDL (b/c);
- Länh dao SO;
- Phong QLVH, VP So;
- Luu VT.

KT. GIAM DOC
GIAM DOC

BO VAN HOA, miE m&o vA DU LJCH CQNG HOA XA HQI ciiU NGHIA VET NAM
Dc 1p - Tiy do - Hinh phIic
S: 772 /BVHTTDL-PC
V/v phát dng Cuc thi
tim hiêu quy djnh cüa pháp 1ut phông,
chông tác hti cüa thuôc lá, cam quãng cáo
thu6c lá và han chê si:r ding hInh ãnh thuôc
lá trong tác phâm san khâu, din ãnh

Kinh gi:ri:

Ha Nôi, ngày 25 tháng 02 náin 2020

Các Sà Van hóa, Th thao và Du ljchl
Si Van hóa và The thao/S& Du lich

Thirc hin Quyt djnh s 406/QD-BVHTTDL ngày 14/02/2020 cUa B
tnrông B Van hóa, The thao và Du ljch ban hành Kê hoach t chirc Cuc thi tim
hiêu quy djnh cüa pháp luat phông, chông tác hai cüa thuc lá, crn quáng cáo
thuôc lá và han chê sü dicing hInh ânh thuôc lá trong tác phrn san khu, din ãnh.
Ngày 21/02/2020, Bt Van hOa, The ,thao và Du ljch dã t chftc phát dng
cuc thi, cuc thi nhäm hithng lrng Ngày the gió'i không thuôc lá 31/5/2020 Va tang
cu'ông tuyên truyên ye tác hai cüa thuôc lá; pháp 1ut ye phông, chông tác hai cüa
thuôc lá, cam quãng cáo, khuyên mai thuôc lá, han chê sir ding hInh ánh thuc lá
trong tác phârn san khâu, din ánh và phát buy vai trô cüa can b, cong chic, viên
chüc, cong dan trong giám sat vic thrc hin pháp 1ut ye phOng, chông tác hai
thuôc lá.
B Van hóa, The thao và Du ljch de nghj các SO' Van boa, The thao và Du
lich/SO' Van hóa và The thao/SO' Du lich nhu' sau:
1. Triên khai phát dng Cuc thi ti SO'; chi clao các phông chuyên môn,
các dcin vi true thuc, dcrn vj sir nghip tham gia cuc thi (yeu câu mi phOng
chuyên môn, dcm vj trçrc thuc, dcm v si1 nghip có It nhât mt bài dir thi gcri ye
Ban To chic).
2. Giri The 1 Cuc thi và câu hôi den PhOng Van hóa và Thông tin các
qun, huyn dê tham gia huO'ng üng Cuc thi.
B Van boa, The thao và Du ljch dr kiên trao giái thu&ng (kern Bang
khen cCta B tnr&ng) cho các tp the có t' 1 nguOi d,r thi cao và so luçrng bài du
thi dat giái so vâi tong so bài dir thi.
B Van hóa, The thao và Du ljch mong nhn duçc sir phôi hqp chat chë
cña các SO' Van bOa, The thao và Du ljch/Sâ Van hóa và The thao/SO' Du lich dê
Cue,c thi dat kêt qua cao.
Trong qua trmnh th1rc hin, các van dê can trao dOi, xin lien h dông chI
Quãn DInh Hung (Vii Pháp chê), din thoai 0913.520322, email:
quandinhhung8 8 grnail. corn.
(Gt'ci kern theo Cong van nay The và câu hOi caa C'uc thi,)i.
No'i nhân:
- Nhix trên;
- B tru1ng (dé b/c);
- Thi'r tnthng Trnh Thj Thy (dé b/c),
- Liru: VT, PC, Htrng.30.
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CUOC TEll TIM 1JI1U QUY DINH CUA PHAP LUAT PRONG, CHONG TAC
1141 CtJA THUOC LÀ. CAM QUANG CÁO muOc LA VA H4N cuE siY
DT)NG IJIMI ANTI THUOC LA 'TRONG TAC PHAM SAN KHAU, DIN ANTI

THE L CUQC THI VA CAU HOT
I. THE L1 CUQC THI
1. Muc dIch cuôc thi
Cuc thi nhm hithng ürig Ngày th giói không thuc lá 31/5/2020 và tang
cuông tuyên truyên ye tác hai cña thuôc lá, lçii Ich cüa vic cal nghin thuc lá, môi
tnrô'ng song không có khói thuôc lá; chInhsách, pháp luat ye phông, chng tác hai
thuôc lá, cam quãng cáo, khuyên mai thuôc lá cho tat ca các dôi lixçmg, trong do
chü trQng các dôi tirçmg trong linh virc vAn hóa, the thao, du ljch.
Tim hiu v thirc trng cong tác phOng, cMng tác hai thuc là, quàng
cáo thuôc lá tti các dja phucng, cci quail; nghiên ctiru các dê xuât nâng cao hiu
qua cong tác phOng, chông tác hai cüa thuôc là, trên co sâ do tiêp tiic hoàn thin
khung pháp 1 ye phOng, chông tác hai ci:ia thuôc lá, dc bit là các bin pháp
han chê si:r diing thuôc là vao trong các hoat dng vAn hóa, the thao, du ljch; han
chê si~ dung hinh ãnh thuOc là trong khi van dam bão tinh ngh thuat ciia cac tác
phâm san khâu, din ánh.
Phát huy vai trO cüa can b, cong chirc, viên chirc, cong dan trong giám
sat vic thrc hin pháp luat ye phOng, chông tác hai thuôc lá và van dng cong
dOng tir bO thói quen si:r ding thuôc lá, dOng thi, dng viên, khenthng kjp
thi các tp the, Ca nhân có thành tIch xuât sAc trong cuc thi tim hiêu quy dnh
cüa pháp luat phông, chOng tác hai cüa thuôc lá, cam quáng cáo thuôc là và han
ché sir diing hInh ánh thuôc lá trong tác phâm san khâu, din ành.
-

-

-

2. Chü d cuôc thi
"Cu,c thi tIm hiki quy djnh cüa pháp luat phông, cMng tác hai cüa thuc
lá, cm quãng cáo thuôc là và han chê sr ding hInh ánh thuôc lá trong tác phâm
san khâu, din ánh".
3. Cr quan t chü'c cuc thi
Bô VAn hóa, The thao và Du lich.
4. Di ttrçng dir thi
Can b, cong chirc, viên chüc, nguOi lao dng; hçc sinh, sinh viên, hun
luyên viên, van dông viên ngânh van hóa, th thao và du 1ch (tth thành viên Ban
To chirc, Ban Giám khào, TO Thu kg).
-

- Ca nhân là cong dan Vit Nam.
- T chiirc trong nisó'c hoc nuó'c ngoài có tri s tti Vit Nam.
5. Ni dung cuc thi
- Tim hiu các quy djnh cüa pháp 1ut phông, chng tác hai cüa thuc là,
cam quãng cáo thuOc lá và hn chê hInh ânh diên viên si diing thuôc là trong tác
phãm san khâu, din ãnh. Lien h t1c tê.
- D xu.t giài pháp d hoàn thin quy djnh cüa pháp lut, giãi pháp nâng
cao hiu qua thtrc thi quy djnh pháp lust ye phông, chông tác hti cüa thuôc lá
nói chung, trong các hott dng van hóa, the thao và du ljch nói riêng.
6. HInh thfrc
- Thi viêt trên giây A4.
- Nguii dr thi trà ku các câu hôi do Ban T chCrc dua ra.
- Dua ra các hInh ãnh minh ha v din viên sir ditng hInh ánh thuc là
trong tác phâm san khâu, din ánh.
7. Phtring thfrc tham gia cuc thi
- Bài dir thi duçic thirc hin bang ting Vit, vit tay hoc dánh may rö
rang, sach se trên mt mt giy A4; dánh s trang theo thir tir. Tnrông hçup bài
dir thi có nhiu trang phái dóng lai thành quyn.
- Trang bla bài di,r thi phãi ghi rô h9 ten, gió'i tInh, ngày thàng 11am sinh,
ngh nghip, don vj cong tác, dja chi và s din thoai lien h. Ngoài phong bI
ctn ghi rô: "Cuc thi tim hiu quy djnh cüa pháp 1u.t phông, chng tác h?i cüa
thuc là, crn quàng cáo thuéc là và hn chê sir d1ing hInh ãnh thuc là trong tác
phâm san khâu, din ành".
Dja chi nhn bài dçt thi: Vi Pháp chê - B Van hóa, Th thao và Du lich,
s 51 Ngô Quyên, Ha Ni.
Diên thoai lien h: 02439432348 (s lê 164), D/c Quàn Dlnh Hung:
0913.520322.
- Nguô'i dir thi chju trách nhim lien quan dn ngun gc và bàn quyn di
vi nôi dung dr thi. Truông hgp vi phm các quy djnh sê bj hüy bài thi hoc hüy
giãi thuOng.
8. Tiêu chI dánh giá bãi thi
- Bài dir thi phài th hin bang ting Vit, dam bào trung tic, dy dü,
chInh xác các thông tin dua ra; bài dir thi phãi the hin sir dâu tu nghiêm tc cüa
nguôi dir thi, chira tüng dir thi vâ dat giài u các cuc thi khác.
- Các d xut trong bài d? thi mang tInh sang tto, có hiu qua trong cong
tác phông, chng tác hi cüa thuôc là và han che sir diing thuôc là vào trong các
hoat dng vAn hóa, th thao và du ljch.
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- Bão darn tInh hiu hrc, hiu qua và dáp img duqc rnTC tiêu quail i nhà nithc.
- HInh ãnh minh hça phài trung thtrc. Hmnh ãnh din viên sir diing thuc lá phâi
trong tác phârn san khâu, din ãnh dã dixçic cong chiêu, ph bin hç'p pháp (ghi chü
thich tác phârn).
- Bãi dir thi không trã 1ii cho ngu&i dir thi; Ban T chirc có quyn sir dng cac
tác phâm dat giãi dê phiic vi cho hoat ding, chuo'ng trinh tuyên truyên, pM bin v
phông, chông tác hai cüa thuôc lá và các rn11c dIch khác phiic vii hoat dng quãn 1r
nhà nrnrc cüa B Van boa, The thao và Du ljch.
9. Giãi thu'&ng và co' cu giái thir&ng
- Giãi thuOiig: B&ng khen cüa B trirOng B Van hóa, Th thao và Du ljch
kern theo phn thuâng cho các cá nhân dat giãi nhât, nhI, ba và giãi tp th.
- Ca câu giái thix&ng:
+ Giãi cá nhân: Giãi nht, giãi nhI, giâi ba và giái khuyn khIch.
Giãi nhât: 8.000.000d (tarn triu dng).
Giãi nhI: 5.000.000d (närn triu dng)
Giâi ba: 3.000.000d (ha triu dng).
Giãi khuyên khIch cá nhân: 2.000.000d (hai triu dng).
+ Giãi tap th: Giãi ththng cho các ca quan, don vj có t 1 ngui dci thi
cao vã. s luçrng bài dix thi dat giãi so vi tang s bài dci thi.
Giâi tp th: 7.000.000d (bay triu dng).
10. Thô'i gian to chfrc
- Thci gian phát dng cuc thi: Tháng 2/2020.
- Thai gian nhan bài thi: Tir tháng 25/2/2020 dn 15/4/2020 (can cir theo
du bu'u diên).
- Thii gian tng kêt và trao giãi: Tháng 5/2020.
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ii. CAU HOI
Câu höi 1: Nêu nhmg van bàn quy phrn pháp 1ut cüa Vit Nam v
phông, chng tác hai cüa thuc là, cm quâng cáo thuc lá và htn ch hInh ành
din viên s1r diing thuc lá trong tác phm san khâu, din ánh. NOi dung ca bàn
cüa các van bàn trên. Thirc tr.ng cong tác phông, cMng tác hi cüa thuc là tai
dan vj noi anhlchj lam vic.
Câu hôi 2: Quàng cáo dixcic hiu nhu th nào? Các phiiang tin quãng
cáo? Các quy djnh cüa pháp lust ye cam quãng cáo thuôc lá. Các hInh thirc
quãng cáo thuc lá trá hInh. Dánh giá ye thirc trng vi phim quãng cáo thuc lá
(Tfu tiên có hInh ánh minh boa).
Câu höi 3: Nghia vit cüa ngri hut thuc lá. Quyn và nghla vii cüa cong
dan trong phông, chng tác hai cUa thuc lá. Dja diem cam hit thuc lá hoàn
toàn. Dja dim dugc phép có nai dành riêng cho nguô'i hut thuc lá. Lien h
thirc t tai dan v nai anhlchi lam viêc.
Câu hOi 4: Các tru&ng hçip không si:r diing hInh ánh din viên sü ding
thuc lá trong tác phrn san khu, din ánh; các tnr&ng hçrp sü diing hInh ãnh
din viên si:r diving thuc lá trong tác ph.m san khâu, din ành. Dê xut, kin nghj
vic si dting din viên sr dung thuc lá trong tác phârn san khu, din ãnh.
Cung cp các hInh ánh din viên si'r ding thuc lá trong tác phm san kh.u,
din ành dã dugc cong chiu, ph bin; dánh giá v các hInh ãnh dixac cung cp.
Câu hiM 5: D xut các bin pháp hn ch sir diing thuôc là vào trong các
hoat dng van boa, th thao, du ljch; các giái pháp hoàn thin quy djnh cUa pháp
1ut v phông, cMng tác hai cüa thuc là.
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TAI LI1U THAM KIIAO:
- Cong uóc khung v kim soát thuc là.
- L4t Phông, cMng tác hti cüa thuc là.
- Luat Quãng cáo.
: Nghj djnh s 67/20131ND-CP ngày 27/6/2013 cüa ChInh phü quy djnh
chi tiêt mt so diêu và bin pháp thi hành Lu.t Phông, chông tác h.i cüa thuôc là
ye kinh doanh thuôc lá.
- Nghj djnh s 158/2013/ND-CP ngày 12/11/2013 cüa ChInh phü quy djnh
xir pht vi phrn hành chInh trong 1inh virc van hóa, the thao, du ljch và quãng
cáo.
- Nghi. djnh s 176/2013/ND-CP ngày 14/11/2013 cüa Chinh phü quy djnh
xi'r pht vi phm hành chInh trong linh vçrc y tê.
- Nghj djnh so 181/201 3/ND-CP ngy 14/11/2013 cüa ChInh phü quy dinh
chi tiêt mt so diêu cüa LuQt Quáng cáo.
- Thông tu' s 25/2018/TT-BVHTTDL ngày 30/8/2018 cüa B) Van hóa,
The thao và Du ljch quy djnh vic han che hInh ánh diên viên s ding thuôc là
trong tác phârn san khâu, din ánh./.
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