
UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 605/VHTT-TTCS 

 

Nha Trang, ngày 11  tháng 5 năm 2018 

V/v báo cáo kết quả tổ chức tuyên truyền 

lưu động bằng xe về các quy định của 

Luật Quảng cáo trên địa bàn thành phố. 

 

 

                           Kính gửi: 

                                         - Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa 

    - UBND thành phố Nha Trang. 

 

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

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

ngày 13/7/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa và ý kiến chỉ đạo của Ông Nguyễn 

Sỹ Khánh- Phó Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp sáng ngày 07/5/2018, 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố báo cáo kết quả thực hiện công 

tác tuyên truyền như sau: 

1.Tình hình triển khai 

Phòng Văn hóa và Thông tin đã ban hành các văn bản hướng dẫn như sau:  

- Công văn số 531/VHTT-TTCS ngày 02/5/2018 về việc tổ chức tuyên 

truyền lưu động bằng xe về các quy định của Luật Quảng cáo. 

- Công văn số 435/VHTT-TTCS ngày 09/4/2018 về việc tổ chức thực 

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

Nha Trang. 

2. Kết quả thực hiện 

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố và UBND 27 xã, phường đã tổ 

chức triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền lưu động bằng xe về các quy 

định của Luật Quảng cáo vào ngày 10 tháng 5 năm 2018 với tổng số buổi tham 

gia là 29 buổi. 

- Đài Truyền thanh thành phố và xã, phường đã phát thanh tuyên truyền 

các quy định của Luật Quảng cáo với số lượt phát thanh là 61 lượt. 

  3. Đánh giá 

Nhìn chung, UBND các xã, phường đã tham gia đầy đủ công tác tuyên 

truyền lưu động bằng xe về các quy định của Luật Quảng cáo theo đúng nội 

dung thu âm của Phòng Văn hóa và Thông tin và hướng dẫn  của Sở Văn hóa và 

Thể thao. 
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Trên đây là báo cáo kết quả công tác triển khai thực hiện tuyên truyền lưu 

động bằng xe về các quy định của Luật Quảng cáo trên địa bàn thành phố Nha 

Trang của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (VBĐT); 
- UBND các xã, phường (VBĐT);  
- Trang thông tin điện tử (Vy); 
- Trưởng phòng; 
- Lưu: VT, Trâm,Vy. 

 

                TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

                  Đinh Văn Cường 
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