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BÁO CÁO 

Kết quả kiểm tra, xử lý trong hoạt động quảng cáo 

trên địa bàn thành phố Nha Trang 6 tháng đầu năm 2018 

 

Thực hiện Quyết định số 127/QĐ-SVHTT ngày 10/4/2018 của Sở Văn hóa và 

Thể thao tỉnh Khánh Hòa về việc giao Nhiệm vụ - Chỉ tiêu thi đua công tác Văn hóa, 

Gia đình và TDTT khối Văn hóa – Thể thao các huyện, thị xã, thành phố năm 2018, 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

1. Tình hình triển khai  

Phòng Văn hóa và Thông tin đã chỉ đạo Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa – 

thông tin thực hiện kiểm tra theo Kế hoạch số 1454/KH-VHTT ngày 20/12/2017 

về việc kiểm tra hoạt động quảng cáo không đúng quy định trên địa bàn thành 

phố năm 2018. 

2. Kết quả kiểm tra  

a) Kiểm tra, xử lý biển hiệu, bảng quảng cáo không đúng quy định 

- Đối với Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa – thông tin thành phố 

+ Từ tháng 01 đến 27/4/2018, Đội Kiểm tra liên ngành thành phố tập trung 

kiểm tra, xử lý các biển hiệu, bảng quảng cáo viết bằng chữ nước ngoài không 

đúng quy định nhất là biển hiệu, bảng quảng cáo của các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thể hiện chữ tiếng Trung Quốc, chữ tiếng Nga đã tổ chức kiểm tra được 

22 cơ sở về biển hiệu, bảng quảng cáo không đúng quy định. Qua kiểm tra đã 

phát hiện và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 12 cơ sở trong đó (07 biển 

hiệu, 05 bảng quảng cáo) với các hành vi vi phạm: Không thể hiện đầy đủ trên 

biển hiệu tên cơ sở sản xuất kinh doanh theo đúng giấy CNĐKKD (03 cơ sở); 

Thể hiện tên gọi, tên viết tắt, tên giao dịch quốc tế bằng chữ nước ngoài có khổ 

chữ quá ba phần tư khổ chữ tiếng Việt trên biển hiệu (chữ Trung Quốc 03 cơ 

sở); Quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mà không thể hiện bằng tiếng Việt 

(chữ Trung Quốc 01 cơ sở); Quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thể hiện 

chữ nước ngoài mà không đặt bên dưới chữ tiếng Việt (chữ Trung Quốc 01 cơ 

sở); Không thông báo về nội dung quảng cáo trên bảng đến cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền nơi thực hiện quảng cáo (03 cơ sở); UBND thành phố đã xử phạt 

với số tiền 143.500.000 đồng. 
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- Đối với xã, phường: 

+ Từ tháng 01 đến 04/5/2018, các xã, phường đã lập biên bản kiểm tra 170 

cơ sở có biển hiệu và bảng quảng cáo không đúng quy định gồm (146 biển hiệu, 

26 bảng quảng cáo). Sau khi nhắc nhở chủ cơ sở đã sửa chữa lại 02 biển hiệu và 

tháo dỡ trước thời hạn 54 biển hiệu, 25 bảng quảng cáo không đúng quy định. 

Còn lại 90 biển hiệu và 01 bảng quảng cáo chưa sửa chữa.Lập biên bản xử phạt 

vi phạm hành chính 04 cơ sở với số tiền 14.250.000 đồng (phường Tân Lập: 02 

bảng quảng cáo, 8.500.000đ; phường Phương Sài: 02 bảng quảng cáo, 

5.750.000đ). 

b) Công tác quản lý hoạt động quảng cáo rao vặt, phát tờ rơi quảng 

cáo 

- Tổ chức hướng dẫn cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu quảng cáo rao vặt 

được tự do dán tại các trạm trên địa bàn các phường Lộc Thọ có 08 trạm, Phước 

Tiến có 01 trạm, Phước Tân có 01 trạm,Tân Lập có 02 trạm,Phương Sài có 01 

trạm,Phương Sơn có 02 trạm và Xương Huân có 02 trạm. 

- Đối với công tác kiểm tra thu tờ rơi quảng cáo tại các chốt đèn giao thông 

đến tháng 4, đã thu 4.917 tờ trong đó:  xã Vĩnh Hiệp: 1.527 tờ, Ngọc Hiệp: 350 

tờ, Phương Sài: 270 tờ, Phước Tiến: 600 tờ, Phước Tân: 40 tờ, Vạn Thắng: 380 

tờ, Vạn Thạnh: 650 tờ, Phước Hải: 850 tờ, Phước Hòa: 250 tờ. 

- Công tác tẩy xóa quảng cáo rao vặt các xã, phường đã thực hiện 03 đợt 

tẩy xóa trên các tuyến đường tại địa bàn các xã, phường.  

c) Công tác kiểm tra quảng cáo bằng băng-rôn 

Phòng Văn hóa và Thông tin đã tổ chức tháo gỡ 120 băng-rôn quảng cáo 

gây mất mỹ quan đô thị và  chỉ đạo UBND các xã, phường kiểm tra tháo, gỡ 198 

băng-rôn treo không đúng vị trí, đứt dây gây mất mỹ quan đô thị.  

d) Kiểm tra, xử lý việc quảng cáo bằng loa phóng thanh và các hình 

thức tương tự khác gắn trên phương tiện giao thông và các phương tiện di 

động tại nội thành, nội thị của thành phố  

Các xã, phường đã kiểm tra nhắc nhở 108 lượt quảng cáo bằng loa phóng thanh. 

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra các hoạt động quảng cáo trên địa bàn 

thành phố Nha Trang trong 6 tháng đầu năm 2018. 

 Kính báo cáo./. 

                              

Nơi nhận: 

- Sở Văn hóa và Thể thao (b/c) (VBĐT); 

- UBND thành phố (b/c): 

- Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng (VBĐT);  

- Lưu: VT, Long (2b)   
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