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V/v phối hợp kiểm tra, xử lý 

biển hiệu, bảng quảng cáo không đúng 

quy định từ tháng 6 đến tháng 11  

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, Công văn số 3289/UBND-VHTT ngày 22/5/2018 của 

UBND thành phố về việc Thực hiện Thông báo kết luận số 257/TB-UBND ngày 

26/4/2018 của UBND tỉnh và 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 năm 2018, 

Phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức phối hợp kiểm tra, xử lý biển hiệu, bảng 

quảng cáo không đúng quy định từ tháng 6 đến tháng 11 năm 2018  trên địa bàn thành 

phố như sau: 

1. Nội dung kiểm tra, xử lý 

Tiếp tục 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 thời gian phối hợp kiểm tra vào lúc 08 giờ ngày 01 tháng 6 năm 

2018 đến ngày 30 tháng 11 năm 2018 như sau: 

- Tháng 6, kiểm tra các phường: Vĩnh Nguyên, Phước Long, Vĩnh Thọ, Vĩnh 

Phước. 

- Tháng 7, kiểm tra các phường Vĩnh Hải, Vĩnh Hòa, Phương Sài, Vạn Thắng. 

- Tháng 8, kiểm tra các phường Phương Sơn, Ngọc Hiệp, xã Vĩnh Hiệp, 

Vĩnh Thạnh, Vĩnh Trung. 

- Tháng 9, kiểm tra các phường Phước Hải, Phước Tân, Phước Tiến, Phước 

Hòa . 



 2 

- Tháng 10, kiểm tra các phường Xương Huân, Vạn Thạnh và xã Phước 

Đồng. 

- Tháng 11, kiểm tra phường Lộc Thọ, Tân Lập, Vĩnh Lương. 

3. Lực lượng kiểm tra: 

a) Đội Kiểm tra liên ngành thành phố 

- Ông Nguyễn Thăng Long, Đội phó Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa- thông 

tin thành phố; 

- Bà Nguyễn Thị Kiều Thư, Nhân viên, Đội viên Đội Kiểm tra liên ngành 

văn hóa- thông tin thành phố; 

-  Ông Trần Lê Hoàng, Cán bộ Đội An ninh, Công an TP, Đội viên Đội Kiểm 

tra liên ngành văn hóa- thông tin thành phố. 

b) UBND các xã, phường 

- Công chức Văn hóa-Xã hội các xã, phường phụ trách quảng cáo 

Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa- thông tin thành phố chịu trách nhiệm tổng 

hợp, báo cáo cho Phòng Văn hóa và Thông tin trước ngày 30/11/2018 để báo cáo 

UBND thành phố theo quy định.  

Đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo công chức Văn hóa – Xã hội phối 

hợp cung cấp hồ sơ kiểm tra đợt 1, 2 của cơ sở để Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa- 

thông tin hoàn thành nhiệm vụ được giao./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND.TP (VBĐT)(b/c); 

- Đội An ninh Công an thành phố ( phối hợp); 

- Trưởng phòng; 

- Trang thông tin điện tử ( Vy ); 

- Thành viên Đội Kiểm tra liên ngành VH-TT; 

- Lưu: VT, Long. 

TRƯỞNG PHÕNG 
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