
UBND TfNH TUYEN QUANG 
S(J VAN HOA, THE THAO 

VA DU L!CH 

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
JJc Ip  - Tu.r do - Hinh phüc 

S: /BC-SVHTTDL Tuyên Quang, ngày 03 tháng 6 nám 2020 

BAO CÁO 
So' kt 01 nám thirc hin Clii thj s 12/CT-TTg ngày 25/4/2020 

cüa Thu tiró'ng ChInh phü ye tang cirô'ng phông ngfra, dâu tranh 
vói ti phim và vi phim pháp lut lien quan den hot dng "tIn ding den" 

Can cü Van bàn s 2809/CAT- CSHS ngày 28/5/2020 cüa Cong an tinh 
v vic so kt thrc hin Chi th s 12/CT-TTg cüa Thu tuO'ng ChInh phü v "tIn 
d1ing den", 

Sâ Van hoá, Th thao và Du ljch báo cáo k& qua cong tác tuyên truyn 
(tf' ngày 25/4/2019 den 25/4/2020), nhu sau: 

1. C6ng tác chi do trin khai thiyc hin 

- Ngành van bOa, th thao và du ljch t chüc các hoat dng tuyên truyn, 
ph bin quán trit ni dung Chi thj s 1 2/CT-TTg ngày 25/4/2019 cüa Thu 
tuO'ng ChInh phü và Quyt djnh s 3396/QD-BVHTTDL ngày 04/10/2019 cüa 
B Van boa, Th thao và Du ljch ban hành K hotch thirc hin Chi thj s 
12/CT-TTg ngày 25/4/20 19 cüa Thu tithng Chinh phü v tang cu&ng phông 
ngüa, du tranh vi ti phtm và vi phm pháp luQtt lien quan dn boat  dng "tin 
dung den" dn toàn th can b, cong chiirc, viên chüc và ngithi lao dng thuc 
co quan, don vj quàn 1 và nhân dan trên dja bàn toàn tinh chp hành nghiêm 
pháp 1ut v giao djch, vay m'irçn, huy dng, ding vn an toàn; nghiêm cam 
tham gia boat  dng gop vn, huy dng vn và môi giO'i, bao che, tip tay cho 
các di trqng hoat  dng "tin diing den", cho vay lãi nng, thành 1p doanh 
nghip, h gia dInh kinb doanh tài chInh, djch vii cm d, dOi ng,... Tang cuing 
cOng tác kim tra, giám sat vic thirc hin phông ng'ra, du tranh vth ti phm 
và vi phm pháp 1ut lien quan dn hoat  dng "tin diing den" cüa can b, Cong 
chüc trong co quail, don vj. Qua do, nh&m nâng cao nhn thi'rc, thirc chap 
hành nghiêm các quy djnh cüa pháp 1ut và các thim vii, giãi pháp trong cOng 
tác phông ngra, du tranh vi ti phm và vi phm pháp 1ut lien quan dn boat 
dng "tin diing den", gOp ph.n bâo dam an ninh chinh trj, trt tir an toàn xã hi 
i dja phuong. 

- Ban hành Kê hoach sO 89/KH-SVHTTDL ngày 29/10/20 19 ye tuyên 
truyên thirc hin Chi thj so 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 cua Thu ttthng Chinh 
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phü v tang cumg phông ngixa, du tranh vói ti phtm và vi phm pháp 1ut 
lien quan dn hoit dng "tin diing den" và nhiu van ban, k hoch chi d.o các 
dcm vj trrc thuc S&, Phông Van boa và Thông tin, Trung tam Van hóa, Truyên 
thông vâ Th thao huyn, thành ph My mnh thirc hin cong tác thông tin, 
tuyên tmyn, ph bin giáo diic pháp 1ut nàm 2019, 2020'. 

2. Kt qua thiyc hin 

Sau 01 näm triên khai thirc hin Chi thj s 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 
cUa Thu tithng Chinh phü và Quyêt djnh s 3396/QD-BVHTTDL ngày 
04/10/20 19 cUa B Van hóa, Th thao và Du ljch ban hành K hoach thirc hin 
Chi th s 12/CT-TTg ngây 25/4/2019 cüa Thu tuóng ChInh phü v tang cung 
phOng ngra, dtu tranh vói ti phtm và vi phtm pháp 1utt lien quan dn hot 
dng "tin dung den", Ngành van boa, th thao và du ljch dã dt ducic nhng kt 
qua, nhu sau: 

- Các di tuyên truyn luu dng tinh, huyn dã biên tp 123 tài 1iu tuyên 
truyn, lam mi và thay &M ni dung trên 160 cm c dng, treo trén 2.000 
luot bang ron, khu hiu, th%rc hin 1.400 bui tuyên truyên ming tai  co si; to 
chirc trên 120 bui biu din ngh thut chuyên nghip, trén 5.000 bui biu 
din van ngh qun chüng, thrc hin 1.646 bui chiu phim tai  các xã vüng 
cao, vüng sâu, vüng xa, vüng dng bào dan tc thiu si, tru9c các bui chiu 
phim du duy trI thirc hin t& cong tác tuyên truyn thtrc hin các thim vi 
chinh trj và ph bin giáo diic pháp 1ut, trong do chü tr9ng dn cong tác tuyên 
truyn v cOng tác phOng ngra, du tranh vi ti pham và vi phm pháp 1ut 
lien quan dn boat  dng "tin diing den". 

- T chüc tri.rng bay, giâi thiu sách, báo, tp chi thông qua hoat dng cüa 
h thng thu vin, tü sách co sâ, tü sách pháp 1utt phiic vi ban  d9c và nhân 
dan. Chü tr9ng gii thiu, hurng dn các tài 1iu lien quan dn tuyên truyên, 

K hoach s 40/KH-SVHTTDL, ngày 03/5/2019 v thrc hen các hot dng näm 2019 thuc 
"Di an tuyOn truyn giáo dic, dao  di'rc, lôi song trong gia dInh Vit Nam giai doan 2010 -2020"; Ke 
hoach s 40/KR-S VHTTDL, ngày 03/5/20 19 ye thrc hin "Dêán tuyên truyên giáo diic, dao  due, lôi 
s6ng trong gia dInh Vit Nam giai don 2010 -2020"; Ké hoach so 47/KH-SVHTTDL, ngày 
17/5/2019 ye tuyOn truyên th?c hin Nghj quyét so 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 cOa ChInh phO ye 
tang cuOng bâo dam trt tii an toàn giao thông và chông ün tàc giao thông giai don 20 19-2021 trên 
dja bàn tinh Tuyên Quang; Kê hoach sO 79/KH-SVHTTDL, ngày 30/9/20 19 ye tO chirc các hoat dng 
tuyên truyen, hu&ng trng Ngày Pháp 1ut nuâc Cong hOa xã hi chO nghia Vit Nam nãm 2019; Kê 
hoach s 12/KH-SVHTTDL ngây 06/02/2020 ye thrc hin cOng tác tuyén truyên phO biên, giáo due 
pháp Iut näm 2020; Ké hoach so 24/KH-SVHTTDL ngày 05/3/2020 ye tuyên truyên phOng, chong 
mai dam 11am 2020; Kê hoch so 28/KR-S VHTTDL ngày 11/3/2020 ye tuyén truyén phOng, chong 
ti pham näm 2020; Kêhoach so 32/KH-SVHTTDL, ngày 1?/3/2020 ye tuyOn truyên thirc hin 
Chuoiig trInh phOng, chong ti mua ban ngIr1i näm 2020; Ké hoach sO 38/KI-1-SVHTTDL ngày 
17/4/2020 ye tuyên truyên thrc hin Chu'ang trInh phOng, chong và kiém soát ma tüy nãm 2020; 
Cong van so 216/SVHTTDL-QLVH ngày 26/3/2020 ye vic tang cuOng tuyén truyen, phô bien giáo dac 
pháp 1ut,... 
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ph bin giáo dijc pháp 1ut, chü trucmg, dmmg li cüa Dàng, chinh sách, pháp 
1ut cüa Nhà ni.thc, dáp irng nhu cu tim hiu, nghiên ciru cüa bn d9c. 

- Xuât bàn và phát hành 2.220 cun "Dçc san Van hoá, Th thao và Du 
ljch Tuyên Quang", trong do cO nhiêu tin, bài phàn ánh ye cong tác tuyên truyên, 
ph bin giáo diic pháp lut ye phOng chông ti phm và các t nan  xà hi. 

- Duy trI và nâng cao chit luçmg boat  dng cüa h thng nhà van boa xâ, 
phumg, thj trn, thôn, bàn, t dan ph 126 nhà van hóa xä, phuôiig, thj 
trá'n; 1.790 nhà van hoá thón, ban, td dan pM,). To chirc tren 5.000 bui sinh 
hoat, trong do có lng ghép ni dung tuyên truyn dn nhân dan v cong tác 
phOng, cMng ti phm; phông ngra, du tranh vói ti phm và vi phm pháp 
lut lien quan dn hoat dng "tin diing den". 

- To chrc các lrp tp hun chuyên môn, nghip vi,i cho cOng chüc van 
hóa - xã hi xà, thj trân; tru&ng thôn, bàn, to tru1ng to dan phô; các hat  nhân 
van ngh, th thao và du ljch cci s&2. Trong chuang trInh bOi duông, tp huân 
có ni dung bài giáng, hucng dan to chüc boat dng thông tin, tuyên truyên, 
ph biên giáo diic pháp lut, xây drng d?i song van boa i ca sâ. 

- Tip tiic trin khai thirc hin có hiu qua phong trào "Toàn dan doàn 
kêt xây dyng dài song van hoá ", trçng tam là huOng dan co sà to chüc dàng k, 
xay dirng và bInh xét các danh hiu "Gia dInh van boa", "Thôn, bàn, to nhân 
dan van boa", trong do dé cao tiêu chi glxang mu chap hành chü truang, dix?mg 
lôi cüa Bang, chInh sách, pháp lut cüa Nhà nrnc, phOng ngüa, dâu tranb vói 
ti pham và vi phm pháp lut lien quan den hoat dng "tin dung den". 

- Thanh tra S Van boa, Th thao và Du ljch phi hçip vâi liic krçmg 
chüc näng chuyen ngành cüa các ca quan, dan vj tang cung cOng tác thanh 
tra, kiêm tra các boat  dng thuc linh vrc van boa, the thao và du ljch, qua do 
kjp thai phát hin, chân chinh các biêu hin vi pham, dông thai tich circ tuyên 
truyên de các to chüc, Ca nhân to cbüc boat dng và kinh doanh djch vu yän 
hóa, the thao và du lch chap hành nghiêm các quy djnh cüa pháp lut ye hoat 
dng "tin diing den"3. 

2 o lop tp hun phong trào "Toàn dan doàn ket xay dyng dái sang van hóa" näm 2019 cho 
206 h9c viên; 01 lOp tp huân cong tác gia dinh cho 155 h9c viên; 01 lop tp huân hat  nhân van hóa 
co si cac nhà van hóa xây dirng nông thôn mó'i cho 80 chü nhim nhà van hóa thôn, xóm, ban; lop 
bôi du&ng nghip viii du ljch cong dông cho 50 h9c viên tai  huyn Chiêm Hóa; 01 1p bôi dixOng 
quãn 132 nba nuoc ye du Ijch cho 60 h9c viên; Trong do, có ni dung tuyên truyên, phô biên giáo dac 
pháp 1ut; 01 lop tp huân cOng tác gia dInh näm 2020 cho 171 h9c viên (15 can b van hóa - xã hç31; 
166 Tru'&ng thôn, ban trên diah bàn huyn San Du'ong). 

. Kt qua: Näm 2019, kim tra 69 hrgt co s0 xir phat 01 t chirc vi pham hành chInh trong 
hoat dng biéu diên ngh thut. 6 tháng dâu näm 2020, kiêm tra 30 luçit Co sâ, 1p  bién ban nhAc nh&, 
chân chinh 06 to quân 132 di tIch thirc hin nghiem cac quy djnh cOa nhà nuàc ye Lust  Di san Van 
hóa; xir phat vi pham hânh chInh dôi vói 01 Ca nhân có hành vi vi pham trong linh vrc quâng cáo. 
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3. Dánh giá chung 

3.1. Uudie'm 

Trong näm qua, Ngành van hóa, th thao và du ljch t chi1rc t& các hoat 
dng thông tin tuyën truyên, phô biên quán trit ni dung Chi thj so 12/CT-TTg 
ngày 25/4/20 19 cüa Thu tuàng ChInh phü và Quyêt djnh so 3396/QD-
BVHTTDL ngày 04/10/20 19 cüa B Van hóa, The thao và Du ljch ban hành 
Kê hoach  thirc hin Chi thj so 12/CT-rFg ngày 25/4/2019 cüa Thu tithng 
ChInh phü ye tang cuèng phông ngüa, dâu tranh vOi ti phm và vi phm pháp 
1ut lien quan den hott dng "tin diing den" den toàn the can b, cong chüc, 
viên chCrc và ngu?yi lao dng thuc cci quan, dan vj quãn l và nhân dan trên dja 
bàn toàn tinh thông qua nhiêu hInh thüc phong phü, da dang. Qua do, nâng cao 
nhtn thirc, th(rc chap hành nghiêm các quy djnh cüa pháp lu.t và các thim 
vçi, giái pháp trong cong tác phOng ngra, dâu tranh vói ti pham và vi pham 
pháp 1ut lien quan den hoat dng "tin dicing den", gop phân quan trong trong 
cong tác giü gin, bào dam an ninh chinh trj, trt ti,r an toàn xã hi & dja phucing. 

3.2. Tn tgi, hgn ché' 

- Cht krçmg, hiu qua cong tác tuyên truyn ph bin, giáo diic pháp 
lut; phOng ngüa, dâu tranh v&i ti phtm và vi phm pháp 1u.t lien quan den 
hoat dng "tin d%ing den" có lüc, có noi cOn han  chê. Các hoat dng thông tin, 
tuyên truyên chü yêu dugc thçcc hin lông ghép vào các chuang trinh tuyên 
truyên phiic v11 nhim vii chinh trj; so buôi tuyên truyên theo chuyên dé cOn It. 

- Nhng tháng d.0 näm 2020 do ành hu&ng cüa djch Covid-19 nên các 
boat dng thông tin, tuyên truyên, to chüc các boat dng huâng ye ca s& cOn 
han chê. 

4. Phirong hu*ng, nhim vti trong thOi gian tói 

- Tip tiic tuyên truyn, ph bin, quán trit tâi can b, cOng chirc, viên 
chüc, nhân dan trên dja bàn tinh ni dung Chi thj so 12/CT-TTg ngày 
25/4/20 19 cUa Thu tuàng ChInh phü và Quyêt djnh so 3396/QD-BVHTTDL 
ngày 04/10/2019 cüa B Van hóa, Th thao và Du ljch ban hành K hoach thirc 
hin Chi thj so 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 cüa Thu tis&ng Chinh phU v tang 
cu&ng phOng ngüa, dâu tranh vOi ti phm và vi phm pháp lut lien quan dn 
boat dng "tin ding den". 

- Tang cu&ng chi dao  các dun vj sir nghip trirc thuc S&, phOng Van boa 
và Thông tin, Trung tam Van hóa, Truyên thông và Th thao các huyn, thành 
phô day manh  cong tác tuyên truyen ye phông, chong ti pham trong tInh hInh 
m&i; các thu truung, dung lOi cüa Dãng, chinh sách pháp lut cüa Nhà nuóc 
lien quan den boat  dng "tin diing den". 

- Nâng cao cht luçmg phong trào "Toàn dan doàn kIt xay dmg dài sIng 
van hóa" gan các phong trào thi dna yeu nu&c, trçng tam là chi dao,  hu&ng dn 
xây drng, bInh xét danh hiu "Gia dInh van hóa" , "Thón, ban, tl dan phI van 
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hóa", ca quan, dan yl dat chun van hóa dam bâo cht luçlng, hiu qua. Phát 
buy hiu qua vai trô cüa các thiêt chê van hoá, the thao tü tinh den ca ca s&. 

- Chii tr9ng thc hin t& cong tác quàn 1 nba nithc v van boa, gia dInh, 
the thao và du ljch; tang cithng cOng tác thanh tra, kiêm tra cac hoat dng van 
boa, djch vii van boa trên dja bàn toàn tinh, gop phân ngän chin, day lüi các 
loai ti phtm và t nin xã hi. 

S& Van boa, Th thao và Du ljch trân tr9ng báo cao./._ 

Nonhân: 
- Cong an tinh (tong hop); 
- Länh dao só; 
- Lixu: VT, QLVH (Thirong).. 

KT. GIAM DOC 
PHO GIAM DOC 

  

 

 

Nguyn Van Hôa 
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