
CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc Jp - Tir do - Hnh phtIc 

UBND TINH TUYEN QUANG 
sO VAN HOA, THE THAO 

VA DU L!CH 

So: /Kfl-SVHTTDL Tuyên Quang, ngày 05 tháng 3 nám 2020 

KE HOACH 
Tuyên truyn phông, chông miii dm nm 2020 

Can cr K hoch so 15/KH-SLDTBXH, ngày 28/02/2020 cüa S& Lao 
dng - Thucmg binh và Xã hi ye thirc hin Chuo'ng trInh phông, chông mai  dam 
nàm 2020 trên dja bàn tinh Tuyên Quang, Si Van hoá, The thao và Du ljch xây 
dirng kê hotch tuyên truyên, nhu sau: 

I. MIJC hId, YEU CAU 

1. Mic dIch 
- Dy mtnh cong tác tuyên truyn nhm nâng cao nhn thirc, thirc trách 

nhim cüa các Co quail, dun vj, dja phucing, can b, dàng viên, cong chüc, viên 
chüc và mci ngui dan trên dja bàn tinh trong dâu tranh phông, chông t nn mi 
dam; to sr dông thun và quyêt tam cüa toàn xã hi trong cong tác phông, chông 
mai dam, gop phân ngAn chtn và không dê phát sinh t nn mai  dam trong dO 
tuôi vj thành niên, h9c sinh, sinh viên, xâm hti tInh diic tré em,... giü vüng an 
ninh chInh trj, trt t1r an toàn xã hOi  i dja phuo'ng. 

- Phôi hgp vói các ngành chrc nàng tO chirc tuyên truyên sâu rng trong 
nhân dan; phát buy hiu qua phong trào quân chüng phát hin, tO giác nhtmg tçi 
diem, cá nhân có hành vi mua, bàn dam; kjp thai phát hin, biêu duong các diên 
hInh tiên tiên, nhân to tIch circ trong phong trào dâu tranh phông, chông t nn 
mai dam. 

2. Yen can 

- Cong tác tuyên truyên phài duçc thrc hin thung xuyên vOi các hInh 
thirc da dng, cóhiu qua, phü hçxp vâi tü'ng dôi tucYng và dja bàn thông qua hott 
dng cüa các thiêt chê van hóa cosi. 

- Gãn cOng tác tuyên truyen phông, chông t nn mi dam vói vic nâng 
cao chat lucmg phong trào " Toàn dan doàn kêt xáy dy'ng dài song van hoá", tr9ng 
tam là xây dçrng "Gia dlnh van hóa ", "ThOn, ban, tO dan phO van hóa ". 

II. NO! DUNG, H!NH THI'C TUYEN TRUYEN 

1. Ni dung 
Tuyên truyn sâu rng trong nhân dan chü truong cüa Dãng, chInh sách, 

pháp 1ut cüa Nhà nuic ye phông, chông t ntn mi dam: Lut phông, chông 
rnua ban ngui; Lut phông, chông 1-IIV/AIDS; Lut x1r l vi phm hành chInh; 
Chi th so 22/CT-TTg ngày 15/10/20 13 cüa ThU tung ChInh phU ye tang cu6ng 
thirc hin các nhim vii và giài pháp phông, chông rni darn trong tInh hInh hin 
nay; Ngh djnh so 95/2013/ND-CP ngày 22/8/2013 cUa ChInh phU quy dnh xir 



phit vi phm hành chInh trong lTnh virc lao dng, bào him xã hi và dua ngui 
lao dng Vit Nam di lam vic & nu&c ngoài theo hçp dông; Nghj djnh so 
167/2013/ND-CP ngày 12/11/2013 cüa ChInh phü quy djnh x& phtt vi phim 
hành chInh trong 1mb vrc an ninh, trt tir, an toàn xA hi; phông, chông t nn xa 
hi; phông và chUa cháy; phông, chông bao  lirc gia dInh; Quyêt djnh so 361/QD-
TTg ngày 07/3/20 16 cüa Thu tu&ng ChInh phü phê duyt Chuong trInh phông, 
chng mai  dam giai doçtn 2016-2020; Kê hoach so 53/KH-UBND ngày 05/7/20 16 
cüa Uy ban nhân dan tinh ye thirc hin Chucmg trInh phông, chông mai  dam trên 
da bàn tinh Tuyên Quang giai don 2016-2020 và Chuo'ng trInh phôi hcip so 
05/CTrPH-MTTQ-SYT-SVHTTDL, ngày 24/01/2013 cüa Uy ban Mt trn To 
quôc tinh - S& Y tê - Sâ Van boa, The thao và Du 1ch ye vic day mnh phong 
trào "Toàn dan tham gia phông, chông HIV/AIDS ti cong dông dan cu" giai 
doan 20 12-2020. 

- Huâng din, nhäc nh& các ca s& hoat dng van hóa, kinh doanh djch vi 
van boa trên dja bàn tinh chap hành nghiêrn các quy djnh cüa pháp lut ye phông, 
chông rni dam. 

- Day manh  thirc hin phong trào "Toàn dan doàn két xáy dy'ng d&i song 
van hóa"; phong trào xây dirng "Xd, phu'O'ng, thf fran lành mgnh khOng có t ngn 
ma tiy, mai dam ". 

2. HInh thfrc tuyên truyn 
S& diing các hInh th&c: Tuyên truyn ming; tuyên truyn bng xe ba, c 

dng trrc quan ('treo bang rOn, kháu hiu, pa nO, áp phIch,...); xây dimg kjch bàn 
thông tin; to ch&c biêu diên ngh thut; trung bay triên lam tranh, ành, sách báo; 
chiêu phim luu dng; hoat dng cüa các thiêt chê van boa ca s& và qua các hot 
dng thanh tra, kiêm tra các cci s& hott dng van hóa và kinh doanh dch v1i van 
boa, the thao và du ljch. 

III. TO CH1C THU'C HIN 

1. Phông Quãn 1 Van hóa 

Tham muu xây dirng K hoch tuyên truyn phông, chng mai  dam 11am 
2020 cüa ngành; theo dOi, don dôc vic triên khai thçrc hin Kê hoach; dnh k' 
tong hçp báo cáo kêt qua thirc hin cüa các dan vj s1r nghip trirc thuc S&; 
PhOng Van hóa và Thông tin; Trung tam Van hóa, Truyên thông và The thao các 
huyn, thành phô. 

2. Thanh tra SO' 

Chü trI, phi hçp v&i các co quan, dan vj lien quan tang cu&ng thanh tra, 
kim tra, hu'óg din, nhàc nh& các to ch&c, cá nhân, co' s& kinh doanh dch vçi 
van boa, ca sâ luu tru du ljch và các ngành nghê kinh doanh trên dja bàn tinh de 
bj b911 ti phm 1i ding dê thirc hin các hânh vi mua, ban dam, nhu: Khách san, 
ithà nghi, karaoke, massage, quán cà phê, ca sâ kinh doanh bang, dia hInh,...; 
phát hin và xñ 1 nghiem các vi phrn pháp 1ut vephong, chông rnai dam theo 
thm quyn. Coi trçng cOng tác tuyên truyên, phô biên pháp 1ut ye phOng, chông 
t -j  dam trong boat dng thanh tra, kiêm tra. 
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3. Trung tam Van hoá tinh 
- Biên tp tài 1iu, xây dirng các chuong trInh thông tin, tiu phm tuyên 

truyên có chü dé ye phông, chông mai  dam, to chirc tuyên truyên sâu rng trong 
nhân dan, chü tr9ng tuyên truyên tai  các xã vüng sâu, vüng xa, vüng dông bào 
dântôcthiêusô. 

- Phôi hçip vói Trung tarn Van hóa, Truyên thông và The thao thành phô 
Tuyên Quang treo bang rOn, khâu hiu, pa nO, áp phIch có ni dung tuyên truyên 
phOng, chông mai  dam trên dja bàn thành phô. 

4. Trung tam Phát hành phim Va Chiu bong 
- Chü dng khai thác ngun phim có chü d v phông, chng t nan mai 

dam, chiêu phim phc vii nhân dan các xâ vüng sâu, vüng xa, vüng dông bào dan 
tôcthiêusô. 

- Biên tp tài 1iu ngàn gçn, day dü ni dung, dê hiêu chi dao  các di chiêu 
bong hiu dng to chirc tuyên truyên tron$ nhân dan các van bàn pháp 1ut ye 

phông, chông mai  dam trithc các buôi chiêu phim, phô biên nhtrng tác hai  cüa t 
nan mai dam vOi vic lay nhiêm HIV/AIDS dê phiic v%J nhân dan, dc bit nhân 
dan các xã vüng sâu, vüng xa, vüng dông bào dan tc thiêu so. 

5. IJoàn Ngh thut dan tc tinh 

Xây dung các tit m1c, tiu phrn, chuong trInh ngh thut có ni dung 
tuyên truyên phông, chông mai  dam dê biêu diên phyc vii nhân dan. 

6. Thtr viên tinh 
B sung sách có ni dung tuyên truyn v cOng tác phông, cMng rnai dam; 

t chirc tru'ng bay sách, báo, tp chI có có ni dung phô biên, giáo dic ye phông, 
cMng mai  darn phitc vii bn dcc; duy trI và phát huy có hiu qua vic luân 
chuyn sách có ni dung phô biên, giáo diic pháp 1u.t tâi thu vin huyn, tü sách 
ca sà. 

7. Phông Van hoá và Thông tin; Trung tam Van hoá, Truyên thông và 
The thao các huyn, thành phô 

- Chi dao  di thông tin luu dng biên tp tài 1iu, xây dirng chuang trInh 
thông tin, tiêu phâm san khâu có ni dung ye phông, chông mai  darn, to chüc 
tuyén truyên sâu rng trong nhân dan trén dja bàn các xa, thj trân; 

- Chi dao,  huó'ng dn thu vin huyn, tü sách c s& to chic tnrng bay, gii 
thiu tâi ban  dc các an pharn có ni dung tuyên truyen, giáo dc dao  dc, lôi 
sOng, bàn sac van hóa tot dçp, thuân phong rn tiic cüa dan tc Vit Nam, dông 
thñ giâi thiu sách, báo, tp chI phO bien ye chü truang cüa Dãng, chInh sách, 
pháp 1ut cüa Nhà nuóc ye cong tác phông, chông rnai dam. 

- Hung dan, nhäc nh các co s hoat dng van hóa, kinh doanh djch vii 
van hóa nhay cam, d phát sinh t nn xà hOi  chap hành nghiern các quy djnh cüa 
pháp lut ye phông, chOng rnai  dam. 

- PhOi hçip vi U ban nhan dan các xâ, phumg, thj tran thirc hin vic 
tuyên truyn phông, chng t nan  rnai darn gan vth thrc hin phong trào "Toàn 
dan doàn kit xay dnig dô'i song van hoá" và phong trào xay dyng "Xâ, phu'O'ng, 
thj trán iành mgnh khOng có t ngn ma tiy, mcii dam "; Chi dao các nhà van hóa 
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xã, thôn, ban, t dan ph thirc hin vic 1ng ghép cong tác tuyên truyn phông, 
chông t nn mai  dam vi các chuang trInh, di,r an và chInh sách an sinh xa hi 
tai dja phuang, gop phân phông ngüa các nguy Co lien quan den t nan mai dam. 

Can cr chüc näng, nhim vi duc giao và ni dung Kê hoach nay, các don 
vj sir nghip trirc thuc S0; Phông Van hóa và Thông tin; Trung tam Van boa, 
Truyên thông và The thao các huyn, thành phô chü dng to chüc thc hin và 
báo cáo kêt qua ye Sà Van boa, The thao và Du ljch truc ngày 11/12/2020 tong 
hçip báo cáo theo quy djnh./. 

No'inhân: KT. GIAM JJOC 
- UBND tinh (báo cáo); PHO GIAMBOC 
- Sà LDTB&XH (tong h9p); 
- Lãnh dao Só; 
- Các do'n vj sr nghip trirc thuc SO; 
- PhOng VH-TT, Trung tarn VH,TT&TT (t/h); 
các huyn, thánh pho; 

- PhOng QLVH, TTr, VP SO; 
- Luu VT.

Nguyn Van Hôa 
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