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Hà Nội, ngày      tháng 11 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 

     Về việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về văn hóa,  

gia đình, thể thao, du lịch và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên truyền hình 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch; 

Căn cứ Quyết định số 3668/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 12 năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch phổ biến, 

giáo dục pháp luật ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 270/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 01 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành kế hoạch công tác 

năm 2021 của Vụ Pháp chế; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên 

quan tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về 

văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên 

truyền hình (có Kế hoạch chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Kinh phí thực hiện trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021 cấp cho Vụ Pháp chế qua Văn phòng Bộ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ 

trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng;  

- Lưu: VT, PC, TM(05) 
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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về văn hóa, gia đình,  

thể thao, du lịch và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên truyền hình 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-BVHTTDL ngày       /11/2021 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 
 

 

1. Mục đích, yêu cầu 

a) Mục đích  

- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hiểu biết và ý thức 

của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân khi tham gia các hoạt động văn hóa, 

thể thao và du lịch; 

- Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, 

thể thao và du lịch; đảm bảo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có trọng tâm, 

trọng điểm; 

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền việc thực hiện quy định pháp 

luật, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tuyên truyền cho người 

dân nâng cao ý thức cảnh giác, không chủ quan, lơ là. 

b) Yêu cầu 

- Việc phổ biến, tuyên truyền phải thiết thực, hiệu quả; bảo đảm sự phối hợp 

chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện chương trình theo đúng 

Kế hoạch đề ra; 

- Nội dung, hình thức đa dạng, có hệ thống, phù hợp với từng lĩnh vực, từng 

đối tượng; 

- Trong quá trình triển khai, cần linh hoạt áp dụng các hình thức tổ chức phù 

hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19 và đảm bảo các yêu cầu về công tác phòng, 

chống dịch bệnh theo quy định, đảm bảo kịp thời, hiệu quả, tiết kiệm. 

2. Nội dung 

- Nội dung nhiệm vụ: Xây dựng và phát sóng phóng sự tuyên truyền, phổ 

biến các quy định của pháp luật về văn hóa, thể thao, du lịch và phòng , chống 

dịch bệnh COVID-19 trên truyền hình: Triển khai Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 

11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, 

hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật; các văn 

bản quy phạm pháp luật về văn hóa, thể thao và du lịch mới ban hành; hưởng 

ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021, nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác xây 

dựng và thi hành pháp luật, chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19; triển khai 



 
 

 

Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp 

bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19; thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP 

ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, 

linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh 

COVID-19 trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. 

+ Xây dựng phóng sự: Sáng tác kịch bản, dàn dựng, ghi hình;  

+ Phát sóng tuyên truyền: Trên kênh sóng Truyền hình Nhân dân, chuyên 

mục: Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Thời lượng: 12 phút, Số lần phát sóng: 01 lần); 

- Thời gian thực hiện: Tháng 11 - 12/2021; 

- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Trung tâm Điện ảnh 

Thể thao Du lịch Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Truyền hình Nhân 

dân và các đơn vị có liên quan. 

3. Tổ chức thực hiện 

a) Vụ Pháp chế 

-  Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch; phối hợp với Văn phòng 

Bộ và các đơn vị liên quan lập dự toán kinh phí, thanh quyết toán theo quy định; 

- Phối hợp với Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam xây dựng 

nội dung, kịch bản phóng sự;  

- Thống nhất với Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam về nội 

dung tuyên truyền, thời gian phát sóng. 

b) Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam 

- Xây dựng kịch bản, tổ chức ghi hình phóng sự; 

- Phối hợp với Vụ Pháp chế xây dựng nội dung phóng sự, dự toán kinh phí 

và hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán theo quy định;  

- Phối hợp, cung cấp nội dung phát sóng cho kênh Truyền hình Nhân dân. 

c) Văn phòng Bộ: Phối hợp, hướng dẫn lập dự toán, thẩm định, quyết toán 

kinh phí và bố trí kinh phí kịp thời để các đơn vị tổ chức thực hiện.  

d) Vụ Kế hoạch, Tài chính: Phối hợp triển khai Kế hoạch theo chức năng, 

nhiệm vụ và hướng dẫn công tác tài chính theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về 

văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên 

truyền hình của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đề nghị các cơ quan, đơn vị 

liên quan chủ động phối hợp với Vụ Pháp chế tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo Lãnh 

đạo Bộ để kịp thời xem xét, quyết định./.  
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