
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ VĂN HOÁ , THỂ THAO  
VÀ DU LỊCH 

 CỘNG  HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:        /SVHTTDL-QLVH 

V/v tuyên truyền Nghị định  

số 130/2021/NĐ-CP của Chính phủ 

       Tuyên Quang, ngày 18 tháng 01 năm 2022 

 
 
Kính gửi: 

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;  

- Các phòng Văn hóa và Thông tin, trung tâm Văn hóa,                    

Truyền thông và Thể thao huyện, thành phố.  

   
 

Thực hiện Văn bản số 5299/UBND-THVX ngày 31/12/2021 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định 130/2021/NĐ-CP ngày 

30/12/2021 của Chính phủ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo:  

1. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; các phòng Văn hóa và 

Thông tin, trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện, thành phố 

Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân nội 

dung Nghị định 130/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ Quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em bằng 

các hình thức phù hợp, hiệu quả, như: Tuyên truyền cổ động trực quan, xây dựng 

tiểu phẩm tuyên truyền, biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, văn nghệ quần 

chúng, thông qua các đội tuyên truyền lưu động của tỉnh, huyện, thành phố; các 

đội chiếu bóng lưu động và hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở; tuyên 

truyền, phổ biến trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và hệ thống loa 

truyền thanh cơ sở; lồng ghép trong nội dung sinh hoạt khác của cơ quan, đơn vị 

với thời lượng, thời gian thích hợp; tổ chức học tập thông qua việc nghiên cứu tài 

liệu tại tủ sách pháp luật của cơ quan, đơn vị. 

(Có văn bản gửi kèm) 

2. Phòng Quản lý Văn hóa  

Theo dõi, đôn đốc việc phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Nghị định 

130/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ; tổng hợp báo cáo kết quả thực 

hiện của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung 

tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao các huyện, thành phố.  

  3. Thanh tra Sở  

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan  tăng cường công tác 

thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, nhắc nhở đối với các tổ chức, cá nhân, cơ sở kinh 
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doanh dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; kịp thời phát hiện, xử 

lý theo thẩm quyền đôi với các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật và 

Nghị  định 130/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ Quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (Báo cáo); 
- Lãnh đạo Sở; 

- Như kính gửi (t/h); 
- Thanh tra Sở (t/h); 

- Lưu: VT, QLVH (Hạnh) 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
Nguyễn Văn Hòa 
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