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VA DU LICH 

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hanh phuic 

Si: o246 /SVHTTDL-QLVH 
V/v tang cuô'ng tuyên truyn, phô bin 

giáo dçic pháp 1ut 

Tuyên Quang, ngày 26 tháng 3 näm 2020 

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

Thçrc hin chi dio cüa Uy ban nhân dan tinh tai  Van bàn s 763/UBND-NC, 
ngày 20/3/2020 ye vic tang cumg tuyên truyên, phô biên giáo diic pháp lut ye các 
van dê du' 1un xâ hi quan tam, Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch d nghj các Co 

quail, dan vj (nhu' mic kInh gi'i) theo chtrc näng nhim vii, tp trung tuyên 
truyên mt so ni dung sau: 

1. Tang cu*mg  Cong tác thông tin, tuyên truyên den toàn the can b, dàng 
vien, cong chirc, vien chrc, ngui lao dng và nhân dan trên dia bàn tinh nôi 
dung Lut Phông, chông bnh truyên nhiêm näm 2007; Lu.t Diiçic näm 2016 và 
các van bàn quy djnh chi tiêt, hithng dan thi hành, pháp lut ye bão v môi 
truông, pháp lut ye an toàn thrc phâm. 

2. Tiêp tiic tuyên truyên thirc hin nghiem các van bàn chi dto cüa Dàng, 
chInh phü và cüa tinh ye cong tác phông, chông djch bnh viêm duàng ho hap 
cap do chüng mth cüa vi rut cô-rô-na (Covid-19) gay ra1 ; v.n dng can b, nhân 
dan tr giác tuân thü, chap hành các quy djnh pháp 1ut lien quan den vic phông, 
chông djch bnh. 

3. Tiep tVc  phô biên, quail trit tói toàn the, can b, cong chrc và ngithi 
lao tai  trong co quail, dan vj thirc hin nghiêm Lut Phông, chông tác hal  ruçu, 
bia nàm 2019, Nghj djnh sô100/2019/ND-CP ngày 30/12/2019 cUa ChInh phü 

Cong van s 79-C V/TW ngày 29/01/2020 cüa Ban BI thu Trung u'ong v vic phOng, cIing 
djch bnh viêrn duiig ho hap cap do vi rat Cô-rô-na gay ra; Cong din s 121/CD-TTg 
ngày 23/01/2020 cUa Thu tu'ó'ng ChInh phci ye vic phông, chong djch bnh viêm dithng ho hap cap do 
chfmg mói cüa vi rCit Corona gay ra; Chi thj so 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 cüa ThCi tinng ChInh phCi 
ye phOng, chông djch bnh viêm duOng ho hap cap do chOng rnó'i efia virus Corona gay ra; Chi thj sO 
06/CT-TTg ngày 31/01/2020 cOa Thc turóiig ChInh phO ye djch bnh viêm thrOng ho hap cap do chüng 
rnói virus Corona gay ra; Quyêt djnh so 173/QD-TTg ngày 0 1/02/2020 cUa ThO tuó'ng ChInh phil ye 
vic cOng bô djch viêrn durO'ng hO hap cap do chOng mói cila vi rut Corona gay ra; Cong din so 
156/CD-TTg ngày 02/02/2020 cila Thil turóng ChInh phü ye vic tang cung phOng, thông djch bnh 
viêm du'ng ho hap cap do chCing mói cüa vi nIt Corona gay ra; Van bàn so 3402-C V/TU ngày 
30/01/2020 cüa Tinh üy ye vic phOng, chOng djch bnh viêrn thrOng ho hap cap do vi nIt Corona gay 
ra; Hu'óng dan sO 56-HD/BTGTU ngày 06/02/2020 cila Ban Tuyên giáo Tinh fiy ye huo'ng dan tuyên 
truyên ye cOng tác phOng, chông djch bnh viêm du0ng ho hap cap do vi rat Co -rO -na gay ra; Chi thj 
so 03/CT-UBND ngày 11/3/2020 cüa Ch tjch Uy ban nhân dan tinh ye tang curOng các bin pháp 
phOng, chong dlch  Covid-19... 



quy djnh xir pht hành chInh trong 1mb virc giao thông ththng b và duing st 
và các van ban pháp 1ut có lien quan nhàm gop phân htn ché các tác hi do 
ruçrn bia gay ra. 

D nghj các phông, co quan, dan vj chü dng trin khai thirc hin và báo cáo 
kt qua v Si Van hóa, Th thao và Du ljch trong báo cáo djnh kS'./. 

Noi nI,ân.t KT. GIAM DOC 
- Nhtx trén (tlh); 
- UBND tinh (b/c); 
- So Tu' phap; 
- Lãnh dao SO'; 
- Phong QLVH, VP SO; 
-LuuVT. 
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