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  UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG VĂN HOÁVÀTHÔNG TIN      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
      

           Số: 329/KH-VHTT-QC                  Nha Trang, ngày  19 tháng  3  năm 2018 
 

 

KẾ HOẠCH 

Phổ biến Quy tắc ứng xử trong hoạt động quảng cáo 
 

Thực hiện Công văn số 222/SVHTT-QLVH ngày 31/01/2018 của Sở Văn hóa 

và Thể thao về việc triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử trong hoạt động quảng cáo, 

Căn cứ Kế hoạch số 1113/KH-UBND ngày 12/02/2018 của UBND thành 

phố Nha Trang về việc Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa 

giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy 

ước trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2018,  

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố xây dựng kế hoạch phổ biến Quy tắc 

ứng xử trong hoạt động quảng cáo như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tăng cường tính chủ động, tự giác tuân thủ pháp luật trong hoạt động 

quảng cáo; thúc đẩy tinh thần quảng cáo có trách nhiệm của tổ chức, cá nhân. 

- Bảo đảm sự kết hợp hài hòa giữa sự phát triển kinh tế và việc nâng cao các 

giá trị đạo đức, văn hóa Việt Nam; cân bằng lợi ích của các doanh nghiệp tham gia 

hoạt động quảng cáo với lợi ích chung của xã hội và lợi ích của người tiêu dùng. 

 - Tạo công cụ hỗ trợ cho việc thực thi Luật quảng cáo và các văn bản hướng 

dẫn, khuyến khích vai trò của mọi tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo 

trong việc xây dựng, phát triển hoạt động quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam.  

II. NỘI DUNG PHỔ BIẾN 

 Quy tắc ứng xử trong hoạt động quảng cáo Ban hành kèm theo Quyết định số 

4149/QĐ-BVHTTDL ngày 03/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch. 

 III. THÀNH PHẦN PHỔ BIẾN: 80 ĐẠI BIỂU 

- Công chức, nhân viên phụ trách Văn hóa – Xã hội xã, phường. 

- Các doanh nghiệp hoạt động quảng cáo.  

  IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 

 1. Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 23 tháng 3 năm 2018 (01 buổi, sáng 

thứ sáu). 
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 2. Địa điểm: Tại Hội trường Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố (số 08 

Tô Hiến Thành).  

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện: Căn cứ vào kinh phí đã được UBND thành phố phân bổ 

năm 2018. 

 Trên đây là Kế hoạch phổ biến Quy tắc ứng xử trong hoạt động quảng cáo 

của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố năm 2018./.  

 

 

Nơi nhận:                                                                         TRƯỞNG PHÒNG  
- UBND thành phố (b/c); 

- Phòng Tư pháp thành phố (VBĐT); 

- Trưởng Phòng, các Phó Trưởng phòng (VBĐT); 

- Trang thông tin điện tử của Phòng; 

- Lưu: VT, Long, Trâm (5b).                                                                                                                                                                       
                                                                                         Đinh Văn Cường 
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