
   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:  154 /BC-VHTT-QC                      Nha Trang, ngày  11   tháng  02  năm 2019 

 
V/v báo cáo kết quả ra quân tẩy xóa,  

tháo gỡ quảng cáo rao vặt không đúng  

nơi quy định, đợt 1 năm 2019. 

 

Kính gửi: UBND thành phố Nha Trang. 

 

  Thực hiện Kế hoạch số 55/KH-UBND-VHTT ngày 04/01/2019 của UBND 

thành phố Nha Trang về việc ra quân tẩy xóa, tháo gỡ quảng cáo rao vặt không 

đúng nơi quy định trên địa bàn thành phố Nha Trang, 

 Phòng Văn hóa và Thông tin báo cáo kết quả ra quân tẩy xóa, tháo gỡ quảng 

cáo rao vặt không đúng nơi quy định, đợt 1 năm 2019 như sau: 

1. Công tác triển khai: 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Nha Trang đã ban hành Công văn số 

51/VHTT-QC ngày 08/01/2019 về việc tổ chức ra quân tẩy xóa, tháo gỡ quảng cáo 

rao vặt không đúng nơi quy định đợt 1 năm 2019 vào các ngày 13/01/2019 và ngày 

27/01/2019 trên địa bàn các xã, phường.   

2. Kết quả thực hiện: 

- Có 23/27 xã, phường ra quân. UBND xã Vĩnh Thái, phường Tân Lập, Vĩnh 

Phước và phường Vĩnh Thọ khoán thuê mướn lao động, tự bảo đảm công tác tẩy 

xóa tháo gỡ hàng ngày.  

- Tổng cộng :  1.103 người 

3. Kinh phí tẩy xóa, tháo gỡ: 

 Tổng kinh phí: 41.211.000 đồng (Bốn mươi mốt triệu hai trăm mười một 

nghìn đồng). 

4. Đánh giá chung: 

a) Ưu điểm: 

Công tác đảm bảo mỹ quan đô thị trong hoạt động quảng cáo được UBND 

các xã, phường thực hiện theo Kế hoạch số 55/KH-UBND-VHTT ngày 04/01/2019 

của UBND thành phố. 

a) Hạn chế: 

Tuy nhiên, trong tháng 01, do các xã, phường tập trung vào công tác chuẩn 

bị các Hội thi văn hóa  trước Tết Nguyên đán nên việc tổ chức ra quân tẩy xóa, tháo 
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gỡ các quảng cáo rao vặt một số xã, phường không thực hiện đủ 2 đợt tẩy xóa theo 

Kế hoạch. 

 - Có xã, phường vẫn khoán trắng cho công chức Văn hóa- Xã hội và một vài 

thanh niên tẩy xóa nên không giải quyết được tình trạng dán quảng cáo rao vặt cho 

vay trả góp, hỗ trợ tài chính theo chỉ đạo của UBND thành phố nhất là phường Ngọc 

Hiệp, xã Vĩnh Ngọc hiện nay còn khá nhiều tờ quảng cáo  cho vay trả góp, hỗ trợ tài 

chính do lực lượng thôn, tổ dân phố không tổ chức ra quân tẩy xóa. 

- UBND các xã, phường chưa thực sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt việc tuần 

tra, kiểm soát xử lý vi phạm các tổ chức, cá nhân hoạt động dán quảng cáo rao vặt 

không đúng quy định, chưa có xã, phường nào tuần tra phát hiện xử lý việc dán 

quảng cáo rao vặt không đúng nơi quy định vào ban đêm, chưa phát động phong 

trào Toàn dân tham gia giữ gìn mỹ quan đô thị trong hoạt động quảng cáo và chưa 

huy động lực lượng quần chúng ra quân tẩy xóa quảng cáo rao vặt.  

5. Kiến nghị: 

Để đảm bảo mỹ quan đô thị trong hoạt động quảng cáo năm 2019, Phòng 

Văn hóa và Thông tin xin kiến nghị UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo 

thực hiện 07 giải pháp mà Phòng Văn hóa và Thông tin đã kiến nghị tại Báo cáo số 

1776/VHTT-QC ngày 28/12/2018 về công tác ra quân tẩy xóa, tháo gỡ quảng cáo 

rao vặt không đúng nơi quy định đợt 6 năm 2018. Nhưng đến nay, UBND thành 

phố chưa ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện. 

Trên đây là báo cáo kết quả ra quân tẩy xóa, tháo gỡ quảng cáo rao vặt không 

đúng nơi quy định đợt 1 năm 2019 của Phòng Văn hóa và Thông tin.  

 

Kính báo cáo UBND thành phố cho ý kiến chỉ đạo./ 

 

 

Nơi nhận:  
- Như trên (VBĐT) (b/c); 

- Trưởng phòng;              

- Lưu: VT, Long (3b)   

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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