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THỂ LỆ CUỘC THI VÀ CÂU HỎI

I. THỂ LỆ CUỘC THI

1. Mục đích cuộc thi

- Cuộc thi nhằm hướng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5/2020 và
tăng cường tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, lợi ích của việc cai nghiện
thuốc lá, môi trường sống không có khói thuốc lá; chính sách, pháp luật về
phòng, chống tác hại thuốc lá, cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá cho tất cả
các đối tượng, trong đó chú trọng các đối tượng trong lĩnh vực văn hóa, thể
thao, du lịch.

- Tìm hiểu về thực trạng công tác phòng, chống tác hại thuốc lá, quảng
cáo thuốc lá tại các địa phương, cơ quan; nghiên cứu các đề xuất nâng cao hiệu
quả công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, trên cơ sở đó tiếp tục hoàn
thiện khung pháp lý về phòng, chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt là các biện
pháp hạn chế sử dụng thuốc lá vào trong các hoạt động văn hóa, thể thao, du
lịch; hạn chế sử dụng hình ảnh thuốc lá trong khi vẫn đảm bảo tính nghệ thuật
của các tác phẩm sân khấu, điện ảnh.

- Phát huy vai trò của cán bộ, công chức, viên chức, công dân trong giám
sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tác hại thuốc lá và vận động cộng
đồng từ bỏ thói quen sử dụng thuốc lá, đồng thời, động viên, khen thưởng kịp
thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi tìm hiểu quy định
của pháp luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, cấm quảng cáo thuốc lá và hạn
chế sử dụng hình ảnh thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh.

2. Chủ đề cuộc thi

“Cuộc thi  tìm hiểu quy định của pháp luật  phòng,  chống tác hại  của
thuốc lá, cấm quảng cáo thuốc lá và hạn chế sử dụng hình ảnh thuốc lá trong
tác phẩm sân khấu, điện ảnh”.

3. Cơ quan tổ chức cuộc thi

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

4. Đối tượng dự thi

-  Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; học sinh, sinh viên,
huấn luyện viên, vận động viên ngành văn hóa, thể thao và du lịch (trừ thành
viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký).

- Cá nhân là công dân Việt Nam.
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- Tổ chức trong nước hoặc nước ngoài có trụ sở tại Việt Nam.

5. Nội dung cuộc thi

- Tìm hiểu các quy định của pháp luật phòng, chống tác hại của thuốc lá,
cấm quảng cáo thuốc lá và hạn chế hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong
tác phẩm sân khấu, điện ảnh. Liên hệ thực tế.

- Đề xuất giải pháp để hoàn thiện quy định của pháp luật, giải pháp nâng
cao hiệu quả thực thi quy định pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá
nói chung, trong các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch nói riêng.

6. Hình thức

- Thi viết trên giấy A4.

- Người dự thi trả lời các câu hỏi do Ban Tổ chức đưa ra.

- Đưa ra các hình ảnh minh họa về diễn viên sử dụng hình ảnh thuốc lá
trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh.

7. Phương thức tham gia cuộc thi

- Bài dự thi được thực hiện bằng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy rõ
ràng, sạch sẽ trên một mặt giấy A4; đánh số trang theo thứ tự. Trường hợp bài
dự thi có nhiều trang phải đóng lại thành quyển.

- Trang bìa bài dự thi phải ghi rõ họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh,
nghề nghiệp, đơn vị công tác, địa chỉ và số điện thoại liên hệ. Ngoài phong bì
cần ghi rõ: “Cuộc thi tìm hiểu quy định của pháp luật phòng, chống tác hại của
thuốc lá, cấm quảng cáo thuốc lá và hạn chế sử dụng hình ảnh thuốc lá trong
tác phẩm sân khấu, điện ảnh”.

Địa chỉ nhận bài dự thi: Vụ Pháp chế - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
số 51 Ngô Quyền, Hà Nội.

Điện  thoại  liên  hệ:  02439432348  (số  lẻ  164),  Đ/c  Quản  Đình
Hưng: 0913.520322.

- Người dự thi chịu trách nhiệm liên quan đến nguồn gốc và bản quyền
đối với nội dung dự thi. Trường hợp vi phạm các quy định sẽ bị hủy bài thi
hoặc hủy giải thưởng.

8. Tiêu chí đánh giá bài thi

- Bài dự thi phải thể hiện bằng tiếng Việt, đảm bảo trung thực, đầy đủ,
chính xác các thông tin đưa ra; bài dự thi phải thể hiện sự đầu tư nghiêm túc
của người dự thi, chưa từng dự thi và đạt giải ở các cuộc thi khác.

- Các đề xuất trong bài dự thi mang tính sáng tạo, có hiệu quả trong công
tác phòng, chống tác hại của thuốc lá và hạn chế sử dụng thuốc lá vào trong
các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

- Bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng được mục tiêu quản lý nhà
nước.

2



- Hình ảnh minh họa phải trung thực. Hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc
lá phải trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh đã được công chiếu, phổ biến hợp
pháp (ghi chú thích tác phẩm).

- Bài dự thi không trả lại cho người dự thi; Ban Tổ chức có quyền sử
dụng các tác  phẩm đạt  giải  để phục vụ cho hoạt  động,  chương trình tuyên
truyền, phổ biến về phòng, chống tác hại của thuốc lá và các mục đích khác
phục vụ hoạt động quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

9. Giải thưởng và cơ cấu giải thưởng

- Giải thưởng: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch kèm theo phần thưởng cho các cá nhân đạt giải nhất, nhì, ba và giải tập
thể.

- Cơ cấu giải thưởng:

+ Giải cá nhân: Giải nhất, giải nhì, giải ba và giải khuyến khích. Giải
nhất: 8.000.000đ (tám triệu đồng).

Giải nhì: 5.000.000đ (năm triệu đồng)

Giải ba: 3.000.000đ (ba triệu đồng).

Giải khuyến khích cá nhân: 2.000.000đ (hai triệu đồng).

+ Giải tập thể: Giải thưởng cho các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ người dự thi
cao và số lượng bài dự thi đạt giải so với tổng số bài dự thi.

Giải tập thể: 7.000.000đ (bảy triệu đồng).

10. Thời gian tổ chức

- Thời gian phát động cuộc thi: Tháng 2/2020.

- Thời gian nhận bài thi: Từ tháng 25/2/2020 đến 15/4/2020 (căn cứ theo
dấu bưu điện).

- Thời gian tổng kết và trao giải: Tháng 5/2020.

- Bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng được mục tiêu quản lý nhà
nước.

- Hình ảnh minh họa phải trung thực. Hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc
lá phải trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh đã được công chiếu, phổ biến hợp
pháp (ghi chú thích tác phẩm).

- Bài dự thi không trả lại cho người dự thi; Ban Tổ chức có quyền sử
dụng các tác  phẩm đạt  giải  để phục vụ cho hoạt  động,  chương trình tuyên
truyền, phổ biến về phòng, chống tác hại của thuốc lá và các mục đích khác
phục vụ hoạt động quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

9. Giải thưởng và cơ cấu giải thưởng

- Giải thưởng: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch kèm theo phần thưởng cho các cá nhân đạt giải nhất, nhì, ba và giải tập
thể.
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- Cơ cấu giải thưởng:

Giải cá nhân: Giải nhất, giải nhì, giải ba và giải khuyến khích.

Giải nhất: 8.000.000đ (tám triệu đồng).

Giải nhì: 5.000.000đ (năm triệu đồng)

Giải ba: 3.000.000đ (ba triệu đồng).

Giải khuyến khích cá nhân: 2.000.000đ (hai triệu đồng).

+ Giải tập thể: Giải thưởng cho các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ người dự thi
cao và số lượng bài dự thi đạt giải so với tổng số bài dự thi.

Giải tập thể: 7.000.000đ (bảy triệu đồng).

10. Thời gian tổ chức

- Thời gian phát động cuộc thi: Tháng 2/2020.

- Thời gian nhận bài thi: Từ tháng 25/2/2020 đến 15/4/2020 (căn cứ theo
dấu bưu điện).

- Thời gian tổng kết và trao giải: Tháng 5/2020.

4



CÂU HỎI

Câu hỏi 1:   Nêu những văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam về  phòng,
chống tác hại của thuốc lá, cấm quảng cáo thuốc lá và hạn chế hình ảnh diễn
viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh. Nội dung cơ bản của
các văn bản trên. Thực trạng công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại đơn
vị nơi anh/chị làm việc.

Câu hỏi 2:   Quảng cáo được hiểu như thế nào? Các phương tiện quảng cáo?
Các quy định của pháp luật về cấm quảng cáo thuốc lá. Các hình thức quảng
cáo thuốc lá trá hình. Đánh giá về thực trạng vi phạm quảng cáo thuốc lá (Ưu
tiên có hình ảnh minh họa).

Câu hỏi 3:   Nghĩa vụ của người hút thuốc lá. Quyền và nghĩa vụ của công  dân
trong phòng, chống tác hại của thuốc lá. Địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn.
Địa điểm được phép có nơi dành riêng cho người hút thuốc lá. Liên hệ thực tế
tại đơn vị nơi anh/chị làm việc.

Câu hỏi 4:   Các trường hợp không sử dụng hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá
trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh; các trường hợp sử dụng hình ảnh diễn viên
sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh. Đề xuất, kiến nghị việc sử
dụng diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh.

Cung cấp các hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu,
điện ảnh đã được công chiếu, phổ biến; đánh giá về các hình ảnh được cung
cấp.

Câu hỏi 5:   Đề xuất các biện pháp hạn chế sử dụng thuốc lá vào trong các  hoạt
động văn hóa, thể thao, du lịch; các giải pháp hoàn thiện quy định của pháp
luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá.
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TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Công ước khung về kiểm soát thuốc lá.

- Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Luật Quảng cáo.

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá
về kinh doanh thuốc lá.

- Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng
cáo.

- Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

- Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngầy 14/11/2013 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều của Luật Quảng cáo.

- Thông tư số 25/2018/TT-BVHTTDL ngày 30/8/2018 của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch quy định việc hạn chế hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá
trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh./.

LÃNH ĐẠO VỤ PHÁP CHẾ PHÊ  DUYỆT CỦA LÃNH  ĐẠO
BỘ

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Hoàng Minh
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