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

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

           Số: 559/VHTT- QLVH                          Nha Trang, ngày 04 tháng  5  năm 2018 
 

V/v phối hợp kiểm tra biển hiệu, 

bảng quảng cáo không đúng quy định 

 

             

Kính gửi: UBND phường Lộc Thọ, Tân Lập. 

  

Thực hiện Bút phê chỉ đạo của ông Nguyễn Sỹ Khánh – Phó Chủ tịch 

UBND thành phố tại Văn bản số 96/VTVPY ngày 26/4/2018 của UBND Trung 

tâm Truyền hình Việt Nam tại Phú Yên về việc phối hợp sản xuất chương trình 

“Phóng sự” đề cập đến tình trạng tràn lan biển hiệu, bảng quảng cáo bằng tiếng 

nước ngoài đang diễn ra tại thành phố Nha Trang,  

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đề nghị Chủ tịch UBND các phường 

Lộc Thọ, Tân Lập chỉ đạo công chức Văn hóa – Xã hội, Tổ công tác liên ngành trật 

tự đô thị, công an phường, phối hợp với Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa – thông 

tin thành phố tiến hành kiểm tra, xử lý các biển hiệu, bảng quảng cáo không đúng 

quy định đã nhắc nhở yêu cầu sửa chữa theo đúng quy định Điều 34 Luật Quảng 

cáo để nhóm phóng viên của Trung tâm THVN tại Phú Yên ghi hình làm phóng sự 

trên tuyến đường Nguyễn Thiện Thuật.  

- Mỗi phường chuẩn bị 02 cơ sở có biển hiệu, bảng quảng cáo viết bằng chữ 

tiếng nước ngoài không đúng quy định đã nhắc nhở nhưng không sửa chữa để kiểm 

tra. 

- Thời gian: từ 14 giờ 30 ngày 09/5/2018. 

-  Địa điểm tập trung: Tại UBND phường Lộc Thọ. Riêng phường Tân Lập 

đ/c Long sẽ liên hệ để thống nhất thời gian ra quân kiểm tra.  

 Đề nghị UBND các phường quan tâm chỉ đạo./. 

 

(Đề nghị Tổ công tác liên ngành trật tự đô thị chuẩn bị các dụng cụ để tháo 

gỡ các biển hiệu, bảng quảng cáo treo gắn không đúng quy định). 
 

Nơi nhận :                                                                                TRƯỞNG PHÒNG  
- Như trên; 

- UBND thành phố (b/cáo); 

- Trưởng phòng; 

- Lưu: VT, Long (7b). 

 

                                                                               

                                                                                            Đinh Văn Cường 
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