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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phñc
Tuyên Quang, ngày 11 tháng 3 nám 2020

V/v tuyên truyên triên khai thuc hiên
Nghj djnh so 24/2020/ND-CP cüa ChInh phü

KInh gài:
- Các phông chuyên môn, các &m vi sr nghip trirc thuc S;
- Các Phông Van hóa và Thông tin; Trung tam Van hóa,
Truyên thông và The thao huyn, thành phô.
Can cr ni dung Cong van so 930/B VHTTDL-PC, ngày 04/3/2020 cüa B
Van boa, The thao va Du lich ye wee triên khai thuc hiên quy drnh tai Nghi dinh
so 24/2020/NED-CP quy djnh chi tiêt mt so diêucüa Lut Phông, chông tác hti
cüa rtrçYu, bia, Si VAn boa, The thao và Du ljch dê nghj các don vj ('nhu' myc kInh
gz'cz) cAn cu1r chu1rc nAng, nhim vçi thirc hin mt sO ni dung sau:
1. T chu1rc thông tin, tuyên truyn bang nhiu hinh thu1rc: C dng trrc
quan, tuyên truyên rning, chiêu phim, biêu diên ngh thut,... ni dung Nghj
djnh sO 24/2020/ND-CP ngày 20/02/2020 cüa ChInh pbü quy djnh chi tiêt mt
so diêu cüa Lut Phông, chông tác hai cüa ruçyu, bia den toàn the can b, dàng
viên, cong chu1rc, viên chu1rc, ngithi lao dng và nhân dan trên dja bàn tinh nhAm
gop phân giAm dan các tác hui do rilçlu, bia gay ra.
2. Han ch các hInh ãnh din viên có su1r diing rui'u, bia trong hoat dng
bieu din ngh thut, hot dng tuyen truyên lu'u dng, chiêu phim luu dng.
3. Thçrc hin nghiêm các bin pháp quân 1 quAng cáo ruçiu cO d ce,n
drn1i 15 d và bia theo quy djnh cüa pháp 1ut.
D nghj các co quan, don chU dng trin khai thçrc hin và báo cáo kt qua
v S& VAn hóa, The thao và Du 1ch trong báo cáo djnh ki./.

No'i nhân:
- Nhu' trén (t/h);
- Vu PC- B VHTTDL (b/c);
- Lãnh dao So;
- PhOng QLVH, VP SO;
-Lu'uVT.
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