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               Số: 1320/VHTT-HC-TH Nha Trang, ngày 09 tháng  10  năm 2018 

V/v báo cáo kết quả thực hiện kết luận 

của Chủ tịch HĐND thành phố tại kỳ họp 

thứ 6 HĐND thành phố 

 

 

    
     Kính gửi: . 

 

Công 5631/UBND-VP ngày 14/8/2018 của UBND thành 

phố Nha Trang về việc triển khai thực hiện các kết luận của Chủ tịch HĐND thành 

phố tại kỳ họp thư 6, 

Từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2018, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố 

tiếp tục tham mưu UBND thành phố chỉ đạo Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa- 

thông tin thành phố và UBND các xã, phường tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm về 

biển hiệu, bảng quảng cáo sử dụng tiếng nước ngoài không đúng quy định với kết 

quả như sau: 

1. Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa- thông tin thành phố đã tổ chức kiểm tra 

được 22 cơ sở, trong đó 10 biển hiệu, 12 bảng quảng cáo, đã lập biên bản nhắc nhở và 

đã khắc phục 21 cơ sở, tham mưu UBND thành phố xử lý vi phạm hành chính 01 cơ 

sở với số tiền 10 triệu đồng với hành vi quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không 

thể hiện bằng tiếng Việt. Ngoài ra, đã tiến hành kiểm tra, nhắc nhở và cho thời gian 

khắc phục các bảng quảng cáo sản phẩm tại Tòa nhà Nha Trang Center, số 20 Trần 

Phú, phường Lộc Thọ, Trung tâm Thương mại Vincom Plaza, số 44-46 Lê Thánh 

Tôn, phường Lộc Thọ, Công ty TNHH Vincom Retail số 78-80 Trần Phú, phường 

Lộc Thọ và Khu Liên hợp Dịch vụ Thương mại, khách sạn, căn hộ du lịch và văn 

phòng cho thuê Ariyana, số 18 Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ, Nha Trang. 

2. Đối với xã, phường đã tổ chức kiểm tra được 81 cơ sở, trong đó 57 biển 

hiệu, 24 bảng quảng cáo, lập biên bản nhắc nhở và đã khắc phục 78 cơ sở, xử lý vi 

phạm hành chính 03 cơ sở với số tiền 7,5 triệu đồng với hành vi không thông báo 

về nội dung quảng cáo trên bảng đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi thực 

hiện quảng cáo. 
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  kính báo cáo./. 

 
    

   Nơi nhận:          TRƯỞNG PHÕNG                                                                     
- Như trên;       

- ; 

- Lưu: VT, Long. 
 

 

                    

                                                                                                     Đinh Văn Cường 
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