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V/v tổ chức kiểm tra, xử lý 

biển hiệu, bảng quảng cáo không đúng 

quy định đợt 2 năm 2018 

 

         

                                         

Kính gửi: UBND các xã, phường. 

 

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 và ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Sỹ 

Khánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp ngày 07 tháng 5 năm 2018, 

Phòng Văn hóa và Thông tin thống nhất kế hoạch ra quân kiểm tra, xử lý biển 

hiệu, bảng quảng cáo đợt 2 trên địa bàn thành phố Nha Trang như sau: 

1. Nội dung kiểm tra, xử lý 

UBND các xã, phường chỉ đạo Tổ Kiểm tra liên ngành văn hóa- thông tin phối 

hợp với Tổ Kiểm tra liên ngành trật tự đô thị tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm 

hành chính tất cả các biển hiệu, bảng quảng cáo không đúng quy định trên địa bàn xã, 

phường nhất là các cá nhân, tổ chức treo, gắn các biển hiệu, bảng quảng cáo chỉ sử 

dụng tiếng nước ngoài mà không có tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài lớn hơn tiếng 

Việt và các tuyến đường có các cơ sở hoạt động kinh doanh bán hàng lưu niệm, ăn 

uống, giải khát  ban đêm có biển hiệu, hộp đèn, bảng quảng cáo chỉ sử dụng tiếng 

nước ngoài mà không có tiếng Việt. 

2. Thời gian kiểm tra 

Thống nhất ra quân kiểm tra vào lúc 08 giờ ngày 15 tháng 5 năm 2018 đến 

ngày 25 tháng 5 năm 2018. 

3. Phân công tham gia thành viên Tổ Kiểm tra xã, phường và giám sát 

ra quân 

a) Cử công chức tham gia Tổ Kiểm tra liên ngành cấp phường: 

 Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố phân công ông Nguyễn Thăng Long, 

chuyên viên, tham gia Tổ Kiểm tra liên ngành phường Lộc Thọ, bà Nguyễn Thị 

Kiều Thư, nhân viên, tham gia Tổ Kiểm tra liên ngành phường Tân Lập. 

b) Phụ trách kiểm tra các xã, phường: 

- Phân công ông Đinh Văn Cường, Trưởng phòng phụ trách phường Vĩnh 

Phước, Vĩnh Hải, Vĩnh Hòa. 
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- Phân công bà Nguyễn Thị Thanh Phú, Phó Trưởng phòng, Đỗ Thanh Hà 

Vy, nhân viên phụ trách phường Phước Hải, Phước Long và Vĩnh Nguyên. 

- Phân công bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm, chuyên viên, ông Võ Long Khánh, 

nhân viên phụ trách phường Phương Sơn, Phương Sài và Vạn Thạnh. 

- Phân công ông Nguyễn Ngọc Lễ, chuyên viên, ông Nguyễn Trọng Bảo, 

nhân viên  phụ trách phường Vạn Thắng, Xương Huân và Vĩnh Thọ.  

4. Báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý: 

UBND các xã, phường chỉ đạo Tổ Kiểm tra liên ngành sau ngày 25/5/2018, 

tiến hành tổng hợp kết quả kiểm tra, xử lý báo cáo về Phòng Văn hóa và Thông tin 

trước ngày 27/5/2018 để báo cáo UBND thành phố theo quy định. (Mẫu báo cáo 

như đợt 1 năm 2018). 

Đề nghị UBND các xã, phường tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung 

theo Công văn này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND.TP (VBĐT)(b/c); 

- Trưởng phòng; 

- Trang thông tin điện tử ( Vy ); 

- Cán bộ, công chức, nhân viên của Phòng được 

phân công; 

- Lưu: VT, Vy. 

TRƯỞNG PHÕNG 
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