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BÁO CÁO 

Kết quả kiểm tra xử lý biển hiệu, bảng quảng cáo không đúng quy định 

đợt 1 12/4 đến ngày 04/5/2018 

 

Thực hiện Công văn số 5588/UBND-VHTT ngày 22/8/2017 của UBND 

thành phố về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 6215/KH-UBND ngày 

13/7/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa, 

Phòng Văn hóa và Thông tin báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý biển hiệu, bảng 

quảng cáo không đúng quy định trên địa bàn thành phố đợt 1 (từ ngày 12/4 đến 

04/5/2018) 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 xử lý biển hiệu, bảng quảng cáo không đúng quy định 

theo Công văn số 9126/UBND-VHTT ngày 26/12/2017 của UBND thành phố về 

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

Nha Trang năm 2018. 

 2. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XỬ LÝ  

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

 Từ ngày 12 tháng 4 năm 2018 đến ngày 04/5/2018, Đội Kiểm tra liên ngành 

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 kiểm tra 13 cơ sở (08 

biển hiệu, 05 bảng quảng cáo) trong đó lập biên bản vi phạm hành chính 09 trường 

hợp (06 biển hiệu, 03 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; 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; Quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch 

vụ mà không thể hiện bằng tiếng Việt; Không thông báo về nội dung quảng cáo 

trên bảng đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi thực hiện quảng cáo; đề xuất 

Chủ tịch UBND thành phố xử phạt với số tiền 104.000.000 đồng.  

 - Đối với xã, phường  

 Từ ngày 12 tháng 4 năm 2018 đến ngày 04/5/2018, các xã, phường đã lập 

biên bản kiểm tra 151 cơ sở có biển hiệu và bảng quảng cáo không đúng quy định 

gồm ( 132 biển hiệu, 17 bảng quảng cáo, 02 hộp đèn). Đã thu giữ 49 biển hiệu, 23 

hộp đèn. Lập biên bản xử phạt hành chính 05 cơ sở với số tiền 14.250.000 đồng ( 
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phường Tân Lập : 03 bảng quảng cáo số tiền 8.500.000 đồng, phường Phương Sài : 

02 bảng quảng cáo số tiền 5.750.000 đồng). 

3.  

a) Ưu điểm  

UBND các xã, phường đã tổ chức chỉ đạo kiểm tra, xử lý các biển hiệu, bảng 

quảng cáo không đúng quy định theo chỉ đạo của UBND thành phố tại cuộc họp 

ngày 17/4/2018. 

b) Hạn chế  

Một số UBND các xã, phường chưa thực sự quan tâm chỉ đạo kiểm tra, xử lý 

việc lắp đặt biển hiệu, bảng quảng cáo không đúng quy định của Luật Quảng cáo.  

4. GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC 

Để thực hiện nghiêm túc Thông báo số 257/TB-UBND ngày 26/4/2018 của 

UBND tỉnh Khánh Hòa về Kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp về tăng cường 

công tác kiểm tra, quản lý treo biển hiệu, quảng cáo của các cơ sở kinh doanh trên 

địa bàn thành phố Nha Trang và Công văn số 5588/UBND-VHTT ngày 22/8/2017 

của UBND thành phố về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 6215/KH-UBND 

ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Phòng Văn hóa và Thông tin kiến 

nghị UBND thành phố như sau:  

1. Ban hành văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường phải trực tiếp chỉ 

đạo công tác kiểm tra, xử lý biển hiệu, bảng quảng cáo không đúng quy định nhất là 

biển hiệu, bảng quảng cáo chỉ sử dụng tiếng nước ngoài mà không có tiếng Việt hoặc 

tiếng nước ngoài không được quá ba phần tư khổ chữ tiếng Việt và phải đặt bên dưới 

chữ tiếng Việt đợt 2 từ 15/5/2018 đến 25/5/2018. 

2. Tăng cường trách nhiệm quản lý việc lắp đặt biển hiệu, bảng quảng cáo 

cho cán bộ thôn, tổ dân dân phố. 

Trên đây là 

12/4 đến ngày 

04/5/2018./.  

     ( Đính kèm Bảng tổng hợp Kế hoạch kiểm tra, kết quả ra quân kiểm tra 

các xã, phường) 

Nơi nhận: 
- UBND thành phố (b/c); 

- UBND các xã, phường (VBĐT); 

- Trưởng phòng; 

- Lưu: VT, Long.       

                                                                                                        

  TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đinh Văn Cường 



3 

 

 

                    

 
  

 


		2018-05-17T17:27:24+0700
	Việt Nam
	Đinh Văn Cường<dvcuong@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




