
     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: 531/VHTT-TTCS         Nha Trang, ngày 02  tháng 5  năm 2018 

 
V/v tổ chức tuyên truyền lưu động 

bằng xe về các quy định của 

 Luật Quảng cáo 

         

                                          

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, 

Phòng Văn hóa và Thông tin thống nhất kế hoạch thực hiện tuyên truyền cổ động 

bằng xe về các quy định của Luật Quảng cáo trên địa bàn thành phố Nha Trang như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền 

Phổ biến các quy định của pháp luật về hoạt động quảng cáo cho các tổ chức, 

cá nhân có yêu cầu quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình và các tổ 

chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo nắm và chấp hành. 

2. Thời gian, lộ trình tuyên truyền 

a. Thời gian: Thống nhất tuyên truyền trên địa thành phố vào ngày 

10/5/2018  Thứ  năm( Buổi sáng) 

b. Lộ trình tuyên truyền: Tại các tuyến đường của các xã, phường. 

3. Chủng loại xe, trang trí xe 

- Chủng loại xe cổ động: xe Đa-su. 

- Trang trí: gọn, đẹp, mới và trang nghiêm. 

Cụ thể: + Tên đơn vị: dán ở kính bên trái xe; 

    + Trang trí cờ phướn. 

4. Nội dung phát tuyên truyền 

Về nội dung tuyên truyền: truy cập trang thông tin điện tử của Phòng Văn 

hóa và Thông tin tại địa chỉ http://pvhttnt.vn Mục Đài Truyền thanh để tải file 

tuyên truyền về  nội dung trên. 

5. Công tác kiểm tra 

- Bà Đỗ Thanh Hà Vy, nhân viên phụ trách các xã, phường biển; 

- Ông Nguyễn Thăng Long, chuyên viên phụ trách các phường nội thành; 

- Bà Nguyễn Thị Kiều Thư , nhân viên phụ trách các xã nông nghiệp. 

http://pvhttnt.vn/
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Đề nghị UBND các xã, phường tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung theo 

Công văn này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND.TP (VBĐT)(b/c); 

- Trưởng, các Phó Trưởng phòng; 

- Trang thông tin điện tử ( Vy đưa lên Trang Thông 

tin). 

- Lưu: VT, Vy. 

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
 

 

 

 

 

 


		2018-04-30T09:59:48+0700
	Việt Nam
	Đinh Văn Cường<dvcuong@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




