
   UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG        CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

         Số: 1425/VHTT- QC                        Nha Trang, ngày 30  tháng  10  năm 2018 
 

V/v tổ chức ra quân tuyên truyền, 

kiểm tra, xử lý, tẩy xóa, tháo gỡ 

quảng cáo rao vặt không đúng nơi quy định 

đợt 6 năm 2018 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

 

 Thực hiện Công văn số 7414/ UBND-VP ngày 22 tháng 10 năm 2018 của 

UBND thành phố Nha Trang về việc thực hiện kết luận của Thường trực Thành ủy 

Nha Trang tại Hội nghị giao ban công tác tuần ( ngày 15/10/2018); 

          Để thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Nha Trang và 

UBND thành phố, 

          Nhằm góp phần đảm bảo an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội, an sinh xã hội 

và ổn định cuộc sống của nhân dân thành phố, 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đề nghị UBND các xã, phường chỉ 

đạo triển khai thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Công tác thông tin, tuyên truyền 

a) Tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở: Chỉ đạo cán bộ 

Đài Truyền thanh cơ sở  tập trung phát thanh tuyên truyền 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.  

- Về nội dung tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh: 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 xử lý vi phạm hành chính 

trong hoạt động quảng cáo. 

 - Thời gian phát thanh tuyên truyền: Từ ngày 05/11/2018 đến ngày 

25/11/2018, phát hằng ngày theo giờ phát của  địa phương quy định.  

b) Tuyên truyền trực quan: Mỗi xã, phường thực hiện ít nhất 20 băng-rôn 

dọc tuyên truyền ở các thôn, tổ dân phố và ở những nơi có nhiều vị trí dán quảng 

cáo rao vặt về cho vay trả góp, hỗ trợ tài chính… Kích thước băng-rôn dọc 

(0.8x2m), nền xanh, chữ trắng.  

- Thời gian tuyên truyền từ ngày 05/11/2018 đến 30/12/2018. 

http://pvhttnt.vn/
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- Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền như sau: Các tổ chức, cá nhân không 

được thực hiện các hành vi treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột 

điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng. 

2. Tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm: 

Tổ chức thành lập Tổ công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng 

quảng cáo rao vặt không đúng quy định tại địa phương theo Công văn số 

5871/UBND – VHTT ngày 21/8/2018 của UBND thành phố và chỉ đạo lực lượng 

dân phòng thôn, tổ dân phố tổ chức tuần tra, xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân dán 

quảng cáo rao vặt không đúng nơi quy định nhất là dán quảng cáo rao vặt về cho 

vay trả góp, hỗ trợ tài chính.   

         3. Thời gian, địa điểm ra quân tẩy xóa: 

a) Thời gian ra quân tẩy xóa: Các xã, phường  xây dựng kế hoạch tổ chức 

huy động lực lượng nhân dân, các đoàn thể chính trị- xã hội ra quân tẩy xóa, tháo 

gỡ quảng cáo trên địa bàn như sau: 

- Tháng 11 năm 2018 vào các ngày 11-18-25 ( chủ Nhật). 

- Tháng 12 năm 2018 vào các ngày 09-16-23 ( chủ Nhật). 

b) Địa điểm tẩy xóa:  

Mỗi xã, phường cần huy động và phân công lực lượng lao động ở tất cả các 

thôn, tổ dân phố tập trung tẩy xóa, tháo gỡ, làm sạch bằng quét vôi, xi măng ở tất 

cả các điểm có dán tờ quảng cáo rao vặt cho vay trả góp, hỗ trợ tài chính, hút hầm 

vệ sinh với phương châm là từng thôn, tổ dân phố không còn các điểm,hẻm nội thị, 

tuyến đường dán quảng cáo rao vặt về cho vay trả góp, hỗ trợ tài chính, hút hầm vệ 

sinh trên địa bàn thôn, tổ dân phố văn hóa. Riêng phường Tân Lập phải ra quân 

làm sạch các hẻm đô thị có dán quảng cáo cho vay trả góp, hỗ trợ tài chính. 

4. Phân công kiểm tra: 

- Ông Đinh Văn Cường, Trưởng phòng phụ trách kiểm tra phường Vĩnh 

Nguyên, Phương sài. 

- Bà Nguyễn Thị Thanh Phú, Phó Trưởng phòng phụ trách kiểm tra các 

phường Lộc Thọ, Vạn Thắng và Tân Lập. 

- Bà Nguyễn Thị Cẩm Trang, Phó Trưởng phòng phụ trách kiểm tra các xã 

Vĩnh Phương, Vĩnh Ngọc và phường Ngọc Hiệp. 

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm, công chức phụ trách kiểm tra các phường 

Phương Sơn, Phước Hải và xã Vĩnh Thái. 
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- Ông Nguyễn Thăng Long, công chức phụ trách kiểm tra xã Phước Đồng, 

phường Phước Long và Vĩnh Trường. 

- Bà Đỗ Thanh Hà Vy, nhân viên phụ trách kiểm tra phường Vĩnh Hòa,  

Vĩnh Hải và Vĩnh Phước. 

- Ông Nguyễn Trọng Bảo, nhân viên phụ trách kiểm tra phường Phước Hòa, 

Phước Tiến, Phước Tân. 

- Ông Võ Long Khánh và Đỗ Xuân Bình, nhân viên phụ trách kiểm tra xã 

Vĩnh Lương 

- Bà Lê thị Linh Chi, nhân viên phụ trách kiểm tra xã Vĩnh Trung, Vĩnh 

Thạnh, và xã Vĩnh Hiệp. 

- Bà Nguyễn Thị Kiều Thư, nhân viên phụ trách kiểm tra phường Vĩnh Thọ, 

Xương Huân và Vạn Thạnh. 

5. Thực hiện báo cáo 

Kết thúc đợt ra quân, đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo tổng hợp, báo 

cáo kết quả về Phòng Văn hóa và Thông tin đợt 1 trước ngày 25/11/2018, đợt 2 

trước ngày 25/12/2018 gửi trực tiếp cho ông Nguyễn Thăng Long, địa chỉ 

ntlong.nt@khanhhoa.gov.vn.  

 Đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo thực hiện đầy đủ các nội dung tại 

văn bản này./. 

 

Nơi nhận:                                                                        TRƯỞNG PHÕNG 
- Như trên(VBĐT) ( t/h); 

- UBND thành phố (VBĐT) (b/c); 

- Trang Thông tin điện tử của Phòng; 

- Trưởng phòng; các Phó Trưởng phòng; 

- Công chức, nhân viên cơ quan (t/h); 

- Lưu VT, Long, Vy (06b).                                                              

                                                                                          

                                                                                  Đinh Văn Cường 
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