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THÔNG BÁO 

v/v phát động 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 

 

 

 Ngày 21/02/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức phát 

động cuộc thi nhằm hưởng ứng Ngày Thế giới không hút thuốc lá 31/5/2020 

và tăng cường tuyên truyền về về tác hại của thuốc lá; pháp luật phòng chống 

tác hại của thuốc lá, cấm quảng cáo thuốc lá, khuyến mãi thuốc lá, hạn chế sử 

dụng hình ảnh thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh và phát huy vai trò 

của cán bộ, công chức, viên chức trong giám sát việc thực hiện pháp luật về 

phòng chống tác hại thuốc lá. 

 Thực hiện theo Công văn số 772/BVHTTDL-PC ngày 25/02/2020 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phát động 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 . 

 Sở Du lịch phát động đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động Sở hưởng ứng tham gia cuộc thi, nội dung cụ thể như sau: 

 1. Đối tượng dự thi: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở 

 2. Nội dung cuộc thi: 

 Trả lời 05 câu hỏi về các quy định của pháp luật, các giải pháp nâng 

cao hiệu quả thực thi quy định 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. (Thể lệ cuộc thi và câu hỏi chi tiết kèm theo 

Thông báo này). 

 3. Hình thức: 

 Bài dự thi phải trả lời các câu hỏi và đưa ra các hình ảnh minh họa về 

diễn viên sử dụng hình ảnh thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh và 

được thực hiện bằng Tiếng việt, viết tay hoặc đánh máy trên một mặt giấy 

A4, đóng thành tập có đánh số thứ tự. 

 4. Số lượng đăng ký bài thi: 

 Yêu cầu mỗi phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở có ít nhất 01 bài 

dự thi gửi về Ban Tổ chức cuộc thi. 

 5. Thời gian và địa điểm nhận bài thi: 



 Bài dự thi gửi về Văn phòng Sở chậm nhất vào ngày 03/04/2020, để 

Văn phòng Sở tổng hợp gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 Giám đốc Sở Du lịch đề nghị Lãnh đạo các phòng chuyên môn, Trưởng 

đơn vị trực thuộc Sở tham gia Cuộc thi theo đúng kế hoạch./. 
 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo sở; 

- Các phòng chuyên môn, ĐVTT; 

- Lưu: VT, VP. 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Dũng 
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