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Tuyên Quang, ngày     tháng 9 năm 2021 

 

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
 

Sở Tư pháp nhận được văn bản số 754/SVHTTDL-QLVH ngày 

07/09/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc báo cáo đánh giá tình 

hình thi hành Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết. Căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ, Sở Tư pháp báo cáo kết quả thực hiện (từ 01/01/2013 đến 

13/9/2021), như sau: 

- Sở Tư pháp trình UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2821/UBND- NC 

ngày 21/11/2012 về tuyên truyền, phổ biến các luật được Quốc hội khóa XIII, kỳ 

họp thứ 3 thông qua, trong đó có Luật Quảng cáo. Tổ chức hội nghị triển khai 

các luật được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua, trong đó có Luật 

Quảng cáo cho 120 đại biểu.  

- Tham gia ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều các 

nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; 

quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo (Văn bản số 813/STP-TTr 

ngày 21/07/2021). 

- Thường xuyên quán triệt các văn bản chỉ đạo về hoạt động quảng cáo 

người đến công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp tại các buổi giao 

ban đầu giờ làm việc buổi sáng; gửi văn bản qua Hệ thống quản lý văn bản và 

điều hành; tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Luật quảng cáo và các 

văn bản hướng dẫn thi hành. 



Trên đây là Báo cáo đánh giá tình hình thi hành Luật Quảng cáo và các 

văn bản quy định chi tiết của Sở Tư pháp, xin gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (tổng hợp); 
- Webside STP; 
- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL.(NgT.Hiền) 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
Nguyễn Thị Thược 
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