
UBND TỈNH NINH BÌNH 

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 

Số:          /SVHTT-QLVH 

V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi 

viết tiểu phẩm tuyên truyền về tác hại 

của việc sử dụng thuốc lá, các quy định 

của Luật phòng, chống tác hại thuốc lá 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Ninh Bình, ngày      tháng  4  năm 2022 

 

Kính gửi:  

 - Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

 
- Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - 

Thể thao và Truyền thanh các huyện, thành phố. 

 

 Thực hiện văn bản số 1175/BVHTTDL-PC ngày 07/4/2022 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về việc phát động cuộc thi viết tiểu phẩm tuyên truyền về tác hại 

của việc sử dụng thuốc lá, các quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá; 

Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị các phòng, đơn vị thuộc Sở, Phòng Văn hoá và 

Thông tin, Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thanh các huyện, thành phố 

thông báo rộng rãi đến các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ 

quan, đơn vị được biết và tham gia Cuộc thi. 

1. Thời gian nhận bài dự thi: Từ ngày phát động cuộc thi đến hết ngày 

15/6/2022 (căn cứ theo dấu bưu điện). 

2. 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. 

 (Gửi kèm Thể lệ Cuộc thi viết tiểu phẩm tuyên truyền về tác hại của việc sử 

dụng thuốc lá, các quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá)./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ VH,TT&DL; 

- Lãnh đạo Sở VH&TT; 

- Lưu: VT, QLVH. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Việt Phương 
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