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Số: 1482/VHTT-PT  Nha Trang, ngày 07 tháng 11 năm 2018 

V/v hướng dẫn tuyên truyền người dân 

cảnh giác không tham gia các hoạt động 

vay nặng lãi, nhất là thông tin từ các số 

điện thoại quảng cáo rao vặt trên Đài 

truyền thanh cơ sở  

 

 

Kính gửi: UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Công văn số 7635/UBND-VP ngày 30/10/2018 của UBND 

thành phố Nha Trang về việc thực hiện Thông báo số 423-TB-TU ngày 

19/10/2018 của Tỉnh ủy Khánh Hòa, 

Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn công tác tuyên truyền, thông tin 

trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền:  vào trang web của Phòng Văn hóa và Thông 

tin thành phố để tải bài tuyên truyền tại địa chỉ http://pvhttnt.vn mục Đài Truyền 

thanh  

2. Thời gian tuyên truyền: Thực hiện phát thanh tuyên truyền trên hệ 

thống Đài Truyền thanh cơ sở bắt đầu từ tháng 11 đến hết tháng 12 năm 2018. 

 

3. Báo cáo kết quả: Sau ngày 30/12/2018, cán bộ phụ trách Đài Truyền 

thanh cơ sở tham mưu báo cáo về Phòng Văn hóa và Thông tin để tổng hợp báo 

cáo UBND thành phố theo quy định. 

Đề nghị UBND các xã, phường quan tâm chỉ đạo thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận:  

- Như trên (VBĐT); 

- Ban Tuyên giáo Thành ủy (b/c); 

- UBND.TP (b/c)(VBĐT); 

- Trang thông tin điện tử (Vy); 

- Trưởng phòng;             

- Lưu: VT, Vy.   

KT. TRƯỞNG PHÕNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

Nguyễn Thị Cẩm Trang 
 

 
 
 
 

http://pvhttnt.vn/
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BÀI TUYÊN TRUYỀN 

Nhân dân thành phố Nha Trang cần chú ý cảnh giác, không tham gia các hoạt 

động vay nặng lãi, nhất là thông tin từ các số điện thoại quảng cáo, rao vặt 

(Kèm Công văn số: 1482 /VHTT-PT ngày 07 tháng 11 năm 2018) 

  

 Kính thưa toàn thể nhân dân thành phố! 

 

Như chúng ta đang thấy một tình trạng hiện nay trên đường phố, các trụ 

điện, cứ có chỗ trống là dòng chữ "cho vay tiền" lại xuất hiện, ken đặc. Các tờ 

quảng cáo rao vặt dán với một nội dung chung chung như thủ tục đơn giản kèm 

theo số điện thoại để liên lạc. Nhiều mảng tường nhà dân mới xây lên đã bị 

nhóm người dán quảng cáo “bôi bẩn”. 

Thời gian qua, các địa phương trên cả nước đã kiểm tra, phát hiện và thu 

giữ nhiều giấy tờ, tang vật có dấu hiệu liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi 

từ các tờ quảng cáo rao vặt cho vay. Những nhóm hoạt động cho vay trả góp với 

lãi suất cao từ 20% trở lên. Thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, nguy hiểm và thường 

ngụy trang hành vi cho vay nặng lãi bằng các hợp đồng mua bán xe trả góp chỉ 

cần hộ khẩu, chứng minh nhân dân, thủ tục vay rất đơn giản, người vay không 

làm hợp đồng vay. 

Trên địa bàn thành phố Nha Trang cũng có nhiều đối tượng từ các địa 

phương khác đến tạm trú và hoạt động cho vay nặng lãi, chủ yếu từ các tỉnh phía 

Bắc, Tây Nguyên đến Nha Trang để phát tờ rơi, dán quảng cáo rao vặt cho vay 

trả góp, cho vay tiêu dùng, hỗ trợ tài chính … trên khắp các trụ điện, trụ đèn 

giao thông, những nơi công cộng, nơi tập trung đông người như chợ, tường nhà 

dân, len lỏi vào các đường làng, hẻm phố…  Hành vi này gây phản cảm, làm 

nhếch nhác đường phố, ảnh hưởng mỹ quan đô thị, UBND thành phố tốn kém  

kinh phí và công sức để tổ chức tẩy xóa. 

Hơn hết, đây có thể là những cái bẫy vay nặng lãi khó lường. Trên thực 

tế hiện nay, nhiều người dân vẫn chưa biết hành vi dán, phát tờ rơi quảng cáo 

rao vặt  không đúng quy định là vi phạm pháp luật nên nhận lời làm thuê, phát 

thuê tờ rơi, dán tờ rơi tiếp tay cho hoạt động quảng cáo trái phép này. 

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

hội, thành phố Nha Trang kêu gọi toàn thể nhân dân thành phố nâng cần chú ý 

cảnh giác, không tham gia các hoạt động vay nặng lãi, nhất là thông tin từ 

các số điện thoại quảng cáo, rao vặt  cho vay trả góp, cha vay nhanh, vay hỗ 

trợ tiêu dùng, hỗ trợ tài chính… 

Để người dân nắm rõ hơn các quy định xử lý vi phạm hành chính của 

pháp luật về lĩnh vực quảng cáo, xin trích đọc Điều 42 và Điều 49, Nghị định số 

28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ về sửa đổi,  bổ sung một số điều 



của Nghị định số 131/2010/NĐ-CP ngày 16/10/2010 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 

158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo như sau:  

42. Sửa đổi khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 51 như sau: 

“1. Phạt tiền đối với hành vi treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo các sản phẩm, 

hàng hóa, dịch vụ trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi 

công cộng như sau: 

a) Từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với người treo, đặt, dán, vẽ 

quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; 

b) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người có sản phẩm, 

hàng hóa, dịch vụ quảng cáo.” 

“b) Quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, an 

toàn xã hội, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, khoản 1 và khoản 3 

Điều 61, điểm a khoản 2 Điều 63, khoản 3 Điều 66 Nghị định này;” 

49. Sửa đổi Điều 61 như sau: 

“Điều 61. Vi phạm quy định về quảng cáo làm ảnh hưởng mỹ quan, 

trật tự giao thông, xã hội và trên phương tiện giao thông 
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với 

hành vi phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao 

thông, xã hội. 

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người có sản 

phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo trên tờ rơi làm ảnh hưởng đến mỹ 

quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo đối với hành vi quy định tại khoản 2 

Điều này.” 

 

 

     Phòng Văn hóa và Thông tin biên soạn 
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