BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
_________________________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________________

Số:

/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày

tháng 7 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tổ chức Lớp tập huấn công tác xây dựng, thực hiện hương ước,
quy ước gắn với công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá
tại tỉnh Nghệ An
___________________________

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 hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 1138/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 5 năm 2022
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch Tuyên
truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2022;
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 Lớp tập huấn công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy
ước gắn với công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại tỉnh Nghệ An theo Kế
hoạch ban hành kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Thành lập Ban tổ chức và mời Báo cáo viên gồm các ông (bà) có
tên trong danh sách kèm theo.
Ban tổ chức có trách nhiệm tổ chức tập huấn theo Kế hoạch đã được phê
duyệt. Ban tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Báo cáo viên có trách nhiệm giảng bài, thảo luận với học viên theo sự
phân công của Ban tổ chức.
Điều 3. Kinh phí tổ chức, chế độ ăn nghỉ, đi lại của Ban Tổ chức và Báo cáo
viên được trích từ nguồn kinh phí do Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá hỗ trợ
giai đoạn 2021-2022 cấp qua Văn phòng Bộ và thực hiện theo quy định hiện hành.
Phương tiện đi lại thực hiện theo quy định hiện hành.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ
trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông (bà)
có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, PC, Hưng.6.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trịnh Thị Thủy

DANH SÁCH
Ban Tổ chức và Báo cáo viên Lớp tập huấn công tác xây dựng, thực hiện
hương ước, quy ước gắn với công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá
tại tỉnh Nghệ An
(Kèm theo Quyết định số
/QĐ-BVHTTDL ngày
tháng 7 năm 2022
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
__________________________

I. BAN TỔ CHỨC
1. Ông Lê Thanh Liêm, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Trưởng ban;
2. Bà Nguyễn Thanh Thủy, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Thành viên;
3. Bà Vũ Thị Ngân, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Thành viên;
4. Ông Quản Đình Hưng, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Thành viên.
II. BÁO CÁO VIÊN
1. Ông Lê Thanh Liêm, Vụ trưởng Vụ Pháp chế ;
2. Bà Vũ Thị Ngân, Chuyên viên Vụ Pháp chế./.
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KẾ HOẠCH
Tổ chức tập huấn công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước quy
ước gắn với công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại tỉnh Nghệ An
(Kèm theo Quyết định số
/QĐ-BVHTTDL ngày tháng 7 năm 2022
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
_________________________________

Căn cứ Quyết định số 1138/QĐ-BVHTTDL ngày 17/5/2022 của Bộ
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch Tuyên truyền, phổ
biến Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức tập huấn công tác xây dựng, thực hiện hương ước,
quy ước gắn với công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại tỉnh Nghệ An với
những nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Nâng cao nhận thức đối với công tác quản lý, xây dựng và thực hiện hương
ước, quy ước gắn với công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá cho lãnh đạo,
công chức tại các địa phương và những người trực tiếp xây dựng, kiểm tra, rà soát
hương ước, quy ước;
2. Việc tổ chức tập huấn phải được chuẩn bị chu đáo, tiết kiệm, hiệu quả; bảo
đảm sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan theo đúng Kế hoạch đề
ra. Các cán bộ lãnh đạo, công chức các đơn vị được triệu tập tham dự đúng thành
phần, nghiêm túc.
II. NỘI DUNG TỔ CHỨC
1. Nội dung tập huấn
a) Nghiệp vụ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước gắn với công tác
phòng, chống tác hại của thuốc lá;
b) Phổ biến Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và các văn bản liên quan;
c) Phổ biến Tài liệu hướng dẫn xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước gắn
với công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố
(khu dân cư).
2. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: 01 ngày (dự kiến tháng 8/2022)
- Địa điểm: Tập huấn tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
3. Thành phần tham dự, số lượng dự kiến
a) Đơn vị tổ chức: Vụ Pháp chế
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b) Thành phần tham gia:
- Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Tư pháp, Ban chỉ đạo Phong trào
Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của tỉnh Nghệ An;
- Công chức Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Phòng Quản lý
văn hóa và các phòng liên quan thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An;
- Công chức Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện;
- Công chức Văn hóa - xã hội cấp xã;
- Một số trưởng thôn của xã trên địa bàn.
c) Số lượng người dự kiến tham gia tập huấn: khoảng 100-200 người
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Vụ Pháp chế có trách nhiệm chủ trì tổ chức tập huấn, chủ động triển khai
công tác chuẩn bị về chương trình, tài liệu tập huấn, địa điểm, mời Báo cáo viên và
triệu tập học viên; tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả tổ chức tập huấn.
2. Văn phòng Bộ có trách nhiệm phối hợp bảo đảm kinh phí cho việc tổ
chức tập huấn, phối hợp với Vụ Pháp chế chuẩn bị, phục vụ tập huấn theo đúng
yêu cầu đề ra./.

