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Hà Nội, ngày 31 tháng08 năm 2021

V/v hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam
năm 2021 và tăng cường thực thi pháp luật trong
lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa
và Thể thao; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao
và Du lịch; Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương.
Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; Nghị định số
28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp
thi hành một số điều của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Ban hành văn
bản quy phạm pháp luật; 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 (Chỉ thị số 43/CT-TTg); Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện việc hưởng ứng Ngày Pháp luật
Việt Nam năm 2021 và công tác tăng cường thực thi pháp luật trong lĩnh vực
văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình như sau:
I. VỀ VIỆC HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM NĂM 2021
1. Mục đích
a) Tiếp tục tăng cường, nâng cao nhận thức của toàn ngành về mục đích,
ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam (ngày 09/11 hằng năm), khẳng định vị
trí, vai trò của Ngày Pháp luật và vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội;
b) Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ
biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, văn bản quy
phạm pháp luật mới được ban hành thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và
gia đình, tập trung các văn bản mới được Quốc hội thông qua trong năm 2021
và các văn bản liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của từng đối
tượng trong ngành;
c) Đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên
truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và
bảo vệ pháp luật; các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến,
giáo dục pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch
chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động và Nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật.
d) Tiếp tục tăng cường triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về
công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tập trung khắc phục khó khăn, ngăn

chặn, đẩy lùi, tiến tới kiểm soát tốt dịch bệnh, không để xảy ra khủng hoảng y tế,
kinh tế - xã hội, tập trung thực hiện Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021
của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.
2. Yêu cầu
a) Bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm,
không phô trương, hình thức.
b) Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù
hợp với điều kiện đặc thù; bám sát các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của
ngành, địa phương.
c) Tăng cường trách nhiệm tập thể gắn với nêu cao trách nhiệm cá nhân,
nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch, chủ
động, quyết liệt, mạnh mẽ, bảo đảm yêu cầu nhanh nhất, hiệu quả nhất, tuân thủ
các quy định, thực hiện nghiêm thông điệp 5K trong phòng, chống dịch.
3. Chủ đề
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý và tình hình thực tế, các
đơn vị chủ động lựa chọn chủ đề phổ biến về Ngày Pháp luật Việt Nam cho
phù hợp với điều kiện đặc thù của đơn vị, địa phương để bám sát nội dung của
Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021, ví dụ như:
- “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 đại dịch Covid-19”.
- “Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng,
vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.
Ngoài ra, các đơn vị có thể tham khảo và sử dụng một số khẩu hiệu do Bộ
Tư pháp cung cấp tại chuyên mục “Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp từ
ngày 01/10/2021.
4. Nội dung
Căn cứ điều kiện thực tế và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa
phương, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 cần tập
trung vào một số nội dung sau:
a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của Ngày
Pháp luật Việt Nam; các quy định của Hiến pháp; tập trung tuyên truyền, phổ
biến các nội dung về chủ trương, quan điểm, chính sách trong văn kiện Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 50/NQ-CP ngày
20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện
Nghị quyết Đại hội XIII; quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh
vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch mới được ban hành, sớm đưa các văn
bản mới vào cuộc sống (Danh mục văn bản QPPL, đề án, chủ trương mới ban
hành có liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình tại Phụ
lục 1 kèm theo).

b) Giáo dục ý thức tôn trọng, bảo vệ và chấp hành pháp luật; lợi ích của
việc chấp hành pháp luật; lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật với các chương
trình, cuộc vận động, phong trào; nâng cao hiệu quả thực hiện các hoạt động theo
dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật, kịp thời phát hiện những bất cập, hạn
chế trong việc thi hành các quy định của pháp luật, từ đó kiến nghị các giải pháp
nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.
c) Kịp thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi
thông các “điểm nghẽn”, huy động mọi nguồn lực xã hội, thúc đẩy sản xuất,
kinh doanh, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp
theo Công điện số 1079/CĐ-TTg ngày 14/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về
việc rà soát pháp luật để tháo gỡ khó khăn cho đầu tư, kinh doanh trong điều
kiện dịch Covid-19 phức tạp.
d) Cập nhật kịp thời các văn bản chỉ đạo; hướng dẫn, quy định của ngành
y tế nhằm tuyên truyền, phổ biến, vận động, hướng dẫn, kêu gọi người dân xây
dựng các hành vi, thói quen, kỹ năng mới phòng, chống dịch bệnh Covid-19;
tập trung phổ biến các quy định về cách ly y tế; trách nhiệm của các cơ quan, tổ
chức, cá nhân trong phòng, chống dịch bệnh; tình hình thi hành pháp luật và xử
lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống Covid-19 đang gây bức xúc
dư luận xã hội; nội dung chính sách, pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp, an sinh
xã hội, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (giảm thuế, giảm
giá một số mặt hàng, dịch vụ thiết yếu như: điện, nước, viễn thông…).
e) Tuyên truyền, phổ biến trên báo chí, hệ thống phát thanh, truyền hình,
truyền thanh, website, mạng xã hội (tăng thời lượng, số lượng các tin, bài
hướng dẫn, phổ biến kiến thức phòng, chống dịch Covid-19, về bảo vệ sức
khỏe...) bằng nhiều hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng, đặc điểm văn
hóa vùng, miền của địa phương, bao gồm các nội dung như tuyên truyền sinh
động về thông điệp 5K.
f) Tăng cường thông tin truyền cảm hứng, nêu gương người tốt, việc tốt,
tinh thần đoàn kết, sẻ chia, đùm bọc giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn trong dịch
bệnh; nhân rộng cách làm hay, mô hình phòng, chống dịch bệnh hiệu quả; đặc
biệt, phản ánh nỗ lực của hệ thống chính trị, các cơ quan chức năng, lực lượng
tuyến đầu chống dịch, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
g) Đẩy mạnh tuyên truyền việc ứng xử trên mạng xã hội; chấn chỉnh tình
trạng đăng tải, chia sẻ thông tin không chính xác, chưa kiểm chứng, không rõ
nguồn gốc, những hình ảnh, nội dung không phù hợp, vi phạm các quy định
của pháp luật; chủ động phát hiện, xử lý, đấu tranh phản bác các luận điệu
xuyên tạc, kích động, sai sự thật về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
trên các phương tiện, không gian mạng theo đúng thẩm quyền.
Tài liệu tham khảo liên quan phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp
luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (tài liệu hỏi đáp pháp luật,
infographic, video clips…) đã được Bộ Tư pháp đăng tải trên Trang Thông tin

điện tử PBGDPL thuộc Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (tại địa chỉ:
https://pbgdpl.moj.gov.vn/Pages/Trang-chu.aspx).
5. Hình thức
Căn cứ điều kiện thực tế, các cơ quan, đơn vị có thể lựa chọn các hình
thức tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 cho phù hợp, đảm
bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thiết thực, hiệu quả, gắn với
thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; chú trọng đổi mới, đa dạng các hình
thức hưởng ứng một cách linh hoạt, tiết kiệm và có sức lan tỏa sâu rộng; đẩy
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xã hội hóa trong việc tổ chức thực hiện,
trọng tâm vào các hình thức như sau:
a) Tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của
cơ quan, đơn vị và hệ thống loa truyền thanh cơ sở, in tài liệu, cổ động trực quan,
thi tìm hiểu pháp luật, đối thoại chính sách, pháp luật, thông tin báo chí, cung cấp
thông tin, giải đáp pháp luật trên Cổng/Trang thông tin điện tử, các phương tiện
thông tin đại chúng, thiết bị di động và mạng xã hội đảm bảo an ninh.
b) Tổ chức lồng ghép hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật kết hợp với
các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, bảo đảm phù hợp điều kiện thực tế.
c) Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Ngày Pháp luật tại trụ
sở cơ quan, đơn vị.
d) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hướng dẫn các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bằng hình thức phù hợp đến toàn thể công
chức, viên chức, người lao động ngành văn hóa, thể thao và du lịch.
e) Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật theo các nhóm đối tượng,
trước hết với nhóm đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách, pháp
luật, ưu tiên công chức, viên chức, người lao động, văn nghệ sỹ, vận động viên,
huấn luyện viên thuộc phạm vi quản lý.
f) Tăng cường tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; cung cấp tài liệu phổ
biến pháp luật bằng các hình thức phù hợp.
g) Xây dựng, phát hiện, nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới, hiệu
quả; biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc
tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật.
6. Thời gian
Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam cần tổ chức thường
xuyên, liên tục trong cả năm và tập trung trong tháng cao điểm bắt đầu từ
ngày 15/10/2021 đến ngày 15/11/2021.
II. VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC THI PHÁP LUẬT
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số
66/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về phiên họp chuyên đề về xây dựng
pháp luật tháng 6 năm 2021; Nghị quyết số 94/NQ-CP ngày 20/8/2021 của
Chính phủ về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2021 và

tại Chỉ thị số 43/CT-TTg, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan,
đơn vị, địa phương:
1. Tổ chức quán triệt chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để có
các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường
thực thi các quy định của pháp luật trong lĩnh vực được phân công phụ trách
hoặc địa bàn quản lý.
2. Có Kế hoạch cụ thể để tổ chức thi hành các Luật, Nghị định, Thông tư
(đối với những văn bản liên quan trực tiếp) ngay sau khi được cấp có thẩm
quyền ban hành, trên cơ sở đó đánh giá việc triển khai hằng năm.
3. Chủ động tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trực tiếp của các cá
nhân, tổ chức hoặc qua dư luận, báo chí đối với việc thực thi pháp luật; giải đáp
các quy định của pháp luật trong lĩnh vực được phân công phụ trách (gửi kèm
Danh sách lãnh đạo, chuyên viên tổng hợp Vụ Pháp chế để tiện liên hệ, trao đổi,
hỗ trợ giải đáp tại Phụ lục 2 kèm theo).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
a) Giao Vụ Pháp chế làm đầu mối tham mưu, tổ chức triển khai các hoạt
động Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021; Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, giám sát
việc thực hiện Ngày Pháp luật và công tác tăng cường thực thi pháp luật trong
lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.
b) Các cơ quan, đơn vị và địa phương căn cứ điều kiện thực tế, yêu cầu
nhiệm vụ chính trị và khả năng nguồn lực để chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực
hiện Ngày Pháp luật trong cơ quan, đơn vị, lĩnh vực được giao quản lý và địa
phương với nội dung, hình thức phù hợp; Phân công lãnh đạo trực tiếp phụ trách
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, quan tâm, tạo điều kiện cho các báo cáo
viên pháp luật của cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ; tăng cường đôn đốc,
kiểm tra, giám sát việc triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam, đảm bảo thực hiện
có hiệu quả các chính sách, pháp luật; Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện trong
Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch (Vụ Pháp chế) trước ngày 15/12/2021 để tổng hợp, gửi Bộ Tư pháp.
Trong quá trình thực hiện, nếu khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Pháp chế) để hướng dẫn, giải quyết theo
thẩm quyền./.
Nơi nhận :
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT,PC,TM(98).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trịnh Thị Thủy

Phụ lục 1
DANH MỤC
Văn bản QPPL, đề án, chủ trương mới ban hành có liên quan đến lĩnh vực
văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình
(Kèm theo Công văn số:3160 /BVHTTDL-PC ngày 31 tháng08 năm 2021 của
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
1. Các văn bản QPPL thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình
STT

Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu, ngày,
tháng, năm ban hành

Tên gọi văn bản/trích yếu
nội dung văn bản

1

Nghị định

Số 144/2020/NĐ-CP
ngày 14/12/2020

Quy định về hoạt động nghệ
thuật biểu diễn

Nghị định

Số 38/2021/NĐ-CP ngày
29/03/2021

Quy định xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực
văn hóa và quảng cáo

Nghị định

Sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định
số 89/2014/NĐ-CP ngày
Số 40/2021/NĐ-CP ngày
29/9/2014 của Chính phủ
30/03/2021
quy định về xét tặng danh
hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”,
“Nghệ sĩ ưu tú”

Nghị định

Sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định số
181/2013/NĐ-CP ngày
Số 70/2021/NĐ-CP ngày
14/11/2013 của Chính phủ
20/7/2021
quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật Quảng
cáo.

2

3

4

5

6

Quyết định

Số 25/2021/QĐ-TTg
ngày 22/7/2021

Quy định về xã, phường, thị
trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp
luật

Thông tư

Số 01/2021/TTBVHTTDL ngày
03/02/2021

Quy định về biện pháp thực
hiện chức năng quản lý nhà
nước về thể dục, thể thao đối
với hội thể thao quốc gia

Ghi
chú

7

8

9

10

11

Thông tư

Số 02/2021/TTBVHTTDL ngày
13/5/2021

Bãi bỏ một số văn bản quy
phạm pháp luật do Bộ trưởng
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch ban hành

Thông tư

Số 03/2021/TTBVHTTDL ngày
01/6/2021

Bổ sung một số điều của các
Thông tư quy định quy trình
giám định tư pháp trong lĩnh
vực văn hóa

Thông tư

Số 04/2021/TTBVHTTDL ngày
08/6/2021

quy định một số nội dung về
giám định tư pháp trong lĩnh
vực văn hóa

Thông tư

Số 05/2021/TTBVHTTDL ngày
25/6/2021

Quy định tiêu chuẩn, định
mức trang thiết bị tập huấn,
thi đấu thể thao cho vận
động viên, huấn luyện viên
đội tuyển quốc gia

Thông tư

Số 06/2021/TTBVHTTDL ngày
22/7/2021

Quy định về tiêu chuẩn
phong đẳng cấp vận động
viên thể thao thành tích cao

2. Các văn bản QPPL khác có liên quan

STT

Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu, ngày,
tháng, năm ban hành

Tên gọi văn bản/trích yếu
nội dung văn bản

1

Luật

Số 57/2020/QH14

Thanh niên

Luật

Số 62/2020/QH14

Sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Xây dựng

3

Luật

Số 66/2020/QH14

Biên phòng Việt Nam

4

Luật

Số 68/2020/QH14

Cư trú

5

Luật

Số 72/2020/QH14

Bảo vệ môi trường

Số 120/2020/NĐ-CP

Quy định về thành lập, tổ
chức lại, giải thể đơn vị sự
nghiệp công lập

2

6

Nghị định

Ghi
chú

7

8

Nghị định

Nghị định

Số 137/2020/NĐ-CP
ngày 27/11/2020

Quản lý, sử dụng pháo

Số 60/2021/NĐ-CP

Quy định cơ chế tự chủ tài
chính của đơn vị sự nghiệp
công lập

3. Các chủ trương, đề án, văn bản khác có liên quan
- Hướng dẫn số 13-HD/BTGTW ngày 19 tháng 7 năm 2021 của Ban
Tuyên giáo Trung ương về việc tăng cường tuyên truyền thực hiện không săn,
bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động
vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm.
- Kế hoạch thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30 tháng 10 năm 2019
của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp
hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới. (Theo
Quyết định số 2299 BVHTTDL ngày 16/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch).
- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường
sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy (Theo Công văn
2450/BVHTTDL-VP ngày 13/7/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
- Triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 12/5/2021 của Thủ
tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng hoạt
động truyền thông, báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; kịp thời chấn
chỉnh và xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí, truyền thông (Theo Quyết
định số 2125/QĐ-BVHTTDL ngày 13/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch)
- Đề án “Tuyên truyền về an toàn giao thông trên các phương tiện thông
tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020 – 2025” (Theo Quyết
định số 1317/QĐ-TTg ngày 28/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ).
Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân
vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021” năm 2021 theo Kế hoạch
283/KH-BCĐ của Bộ Quốc phòng.
- Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong
hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch” giai đoạn 2021 – 2025 (Theo Quyết
định số 3620/QĐ-BVHTTDL ngày 04/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch).

Phụ lục 2
DANH SÁCH
Lãnh đạo, chuyên viên tổng hợp Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
(Kèm theo Công văn số: 3160 /BVHTTDL-PC ngày 31 tháng 08 năm 2021 của
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

STT

Họ và tên

1

Lê Thanh Liêm

2

Lê Thị Hà

3

Nguyễn Thanh Sơn

4

Ngô Thị Ngọc Oanh

5

Ngô Thị Thơm

Điện thoại
0975.048.686
Vụ trưởng
Xử lý chung
Số máy lẻ 219
Du lịch, hỗ trợ pháp 0983.197.299
Phó Vụ trưởng
lý doanh nghiệp
Số máy lẻ 321
Nghệ thuật biểu
diễn, văn hóa dân
0913.078.484
Phó Vụ trưởng
tộc, văn hóa cơ sở, Số máy lẻ 359
quảng cáo
Rà soát, theo dõi, thi 0989.318.726
Phó Vụ trưởng
hành pháp luật
Số máy lẻ 338
Chuyên viên
0912.663.335
Theo dõi, tổng hợp
chính
Số máy lẻ 164
Chức vụ

Chuyên môn

