
UBND TfNH TUYEN QUANG CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
sO VAN HOA, THE THAO Dc Ip - Tir do - Hinh phüc 

VA DU LICH 

92 /SVHTTDL-QLVH Tuyên Quang, ngày 19 tháng 02 náin 2020 
Vê vic tuyên truyên phông, chông ti phm 

KInh gài: 
- Các dan vj sr nghip trirc thuc Si; 
- Các Phông Van hóa và Thông tin; 
- Các Trung tm Vn hóa, Truyên thông và The thao huyn, thãnh ph& 

Thirc hin chi dio cüa Uy ban nhân dan tinh ti Van bàn s 3 04/UBND-
NC ngày 14/02/2020 v vic tang cumg cong tác phông ngüa, ngän chin ti 
phim gi& nguYi, Sà Van hóa, Th thao và Du ljch d nghj các dan vj (nhzt myc 
kInh gt'z) cAn cir chirc nAng, nhim v thirc hin mt s ni dung sau: 

1. TAng cuè'ng cong tác tác thông tin, tuyên truyn nhm nâng cao thüc 
cânh giác, trách nhirn cüa can b, dàng viên, cong chüc, viên chirc, nguô'i lao 
dng và nhân dan trong cong tác phông, chng ti phrn và các t nn xã hi. 
Tp trung tuyên truyn v phucmg thirc, thu doan và các bin pháp phông ngra 
ti pharn gi& ngithi nhrn nâng cao 5' thirc cãnh giác, k nAng xi'r 15', ing phó 
phü h9p cüa nguYi dan, gop phn h?n  ch, loi bO nguyen nhân, diu kiin lam 
phát sinh ti pham git ngu'à'i. 

Tip tic tuyên truyn, trin khai thrc hin nghiêm các chi thj, nghj quy& 
cüa Trung uoTlg, các vAn bàn chi dto cüa Tinhüy, Uy ban nhân dan tinh v cOng 
tác du tranh phông, chng ti phtm: K& 1un s 05-KL/TW ngày 15/7/2016 
cüa Ban BI thu ye vic tiêp tiic dày mnh thirc hin Chi thj s 48-CT/TW cüa Bô 
ChInh trj khóa X v tang cithng sir lanE do cüa Dàng d& vIi cong tác phông, 
chng ti phm trong tInh hInh mói; VAn bàn s 839-CV/TU ngày 19/9/2016 
cüa Ban Thung vi TinE üy ye thirc hin Kêt 1un s 05-KL/TW ngày 
15/7/2016 cña Ban BI thu Trung ucing Dàng; K hoach  s 731KH-UBND ngày 
17/8/2016 cüa 1:Jy ban nhân dan tinh v thirc hin Chin lugc quc gia phông, 
chéng ti phm giai doan 20 16-2025 và dnh huàng dn nArn 2030. 

2. Treo bang rOn, khâu hiu, panô, áp phich có ni dung tuyên truyn v 
phông, chng ti phm và các t nn xã hi trên các trçic ducng ph chInh, trii s& 
ca quail, trumg h9c, nai cong cong  ti các huyn, thành ph; t chüc tuyên 
truyn ming tói qun chñng nhàn dan thông qua hoat dng cüa các di tuyên 
truyn lu'u dng, các buM chiu phirn, biu din ngh thut, thi du th thao,... 

3. Phi hçip vói các cci quail, dan vj lien quan tAng cithng thanE tra, kim 
tra, huâng dan, nhàc nhâ các to chüc, Ca nhan, ca s& kinh doanh dich vu vAn 
hoá, cci s luu trü du ljch và các ngành ngh kinh doanh trên da bàn tinh nhu: 



KT. GIAM DOC 
ArviDOC 

Khách sin, nhà nghi, Co s& kinh doanh djch vi karaoke, massage, bang, dTa 
hInh, van hóa phrn,... thc hin kinh doanh ding theo quy djnh cüa pháp luat; 

xü 1 nghiêm các vi phtm pháp 1ut theo th.m quyn. 

D nghj các Co quan, do'n v chü dng trin khai thrc hin và báo cáo k& 
qua v Si Van hóa, Th thao và Du ljch trong báo cáo djnh kST./. 

No'i nhân: 
- Nhu trên (t/h); 
- UBND tinh (b/c); 
- Cong an tinh (dê biêt); 
- Lãnh dao  S&; 
- Phông QLVH, VP So; 
- Liru VT. 
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