
    

   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: 710/VHTT-QC                    Nha Trang, ngày 30 tháng  5 năm 2019 

 
V/v tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý biển hiệu, 

bảng quảng cáo không đúng quy định 

trong tháng 6 

       

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

 

Thực hiện Thông báo số 1356/TB-UBND ngày 15/11/2018 của UBND thành 

phố về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang tại Hội nghị đánh 

giá sơ kết 10 tháng đầu năm 2018 về ra quân chấn chỉnh hoạt động quảng cáo; 

Công văn số 652/UBND-VP ngày 22/01/2019 của UBND thành phố về kiểm tra, 

xử lý hoạt động quảng cáo năm 2018 trên địa bàn thành phố Nha Trang,  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Sỹ Khánh, Phó Chủ tịch UBND 

thành phố về kiểm tra, xử lý thông tin của báo điện tử xaluan.com phản ảnh, 

Ngày 29/5/2019, Phòng Văn hóa và thông tin đã tổ chức cuộc họp với đại 

diện UBND các phường trung tâm thành phố, 

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

đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện một số nội dung sau:  

        1.Tổ chức thông tin, tuyên truyền về các quy định của Luật quảng cáo. 

        Chỉ đạo công chức Văn hóa- Xã hội, cán bộ phụ trách đài truyền thanh cơ 

sở tổ chức tuyên truyền lưu động bằng xe tại các tuyến đường có nhiều cơ sở lưu 

trú du lịch, nhà hàng ăn uống, hộ kinh doanh bán hàng lưu niệm cho khách 

người nước ngoài… và phát thanh tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh 

cơ sở. Thực hiện theo bài tuyên truyền do phòng Văn hóa và Thông tin biên tập, 

cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh truy cập vào địa chỉ 

http://pvhttnt.vn/vi/download/Dai-Truyen-thanh/Tai-lieu-tuyen-truyen để 

tải nội dung tuyên truyền về Luật Quảng cáo.  

Thời gian đồng loạt ra quân tuyên truyền lưu động bằng xe và trên hệ thống 

Đài Truyền thanh tại các xã, phường vào lúc 08 giờ ngày 11/6/2019. Phòng Văn 

hóa và Thông tin sẽ kiểm tra, xác nhận thực hiện nhiệm vụ. 

        2. Tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm 

UBND các xã, phường chỉ đạo Tổ Kiểm tra liên ngành văn hóa - thông tin phối 

hợp với Tổ Kiểm tra liên ngành trật tự đô thị tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm 

hành chính tất cả các biển hiệu, bảng quảng cáo không đúng quy định trên địa bàn 

xã, phường nhất là các cá nhân, tổ chức treo, gắn các biển hiệu, bảng quảng cáo 

chỉ sử dụng tiếng nước ngoài mà không có tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài lớn 

hơn tiếng Việt và các tuyến đường có các cơ sở lưu trú, hoạt động kinh doanh 

http://pvhttnt.vn/vi/download/Dai-Truyen-thanh/Tai-lieu-tuyen-truyen
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bán hàng lưu niệm, ăn uống, giải khát ban đêm có biển hiệu, hộp đèn điện tử, 

bảng quảng cáo chỉ sử dụng tiếng nước ngoài mà không có tiếng Việt. 

Lưu ý: UBND các xã, phường khi kiểm tra phải lập biên bản kiểm tra hành 

chính dù chỉ nhắc nhở hoặc yêu cầu tháo gỡ nếu quảng cáo không đúng quy định. 

3. Thực hiện báo cáo  

Kết thúc đợt ra quân kiểm tra, xử lý trên địa bàn xã, phường, đề nghị 

UBND các xã, phường chỉ đạo tổng hợp, báo cáo kết quả về Phòng Văn hóa và 

Thông tin trước ngày 25/6/2019. 

Kính mong UBND các xã, phường quan tâm chỉ đạo thực hiện các nội 

dung tại văn bản này./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên (VBĐT) (t/h); 

- UBND thành phố ( VBĐT) (b/c); 

- Trang Thông tin điện tử của Phòng ( Bình); 

- Trưởng phòng; các Phó Trưởng phòng (VBĐT); 

- Lưu: VT, Long, Trâm (12b)   

        TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

          Đinh Văn Cường 
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