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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 922 /VHTT-HCTH Nha Trang, ngày 16 tháng 7 năm 2019 

V/v giải quyết ý kiến, kiến nghị 

của cử tri thành phố trước kỳ họp thứ 8 

theo Báo cáo số 91/BC-HĐND ngày 

06/6/2019 của Hội đồng thành phố 

 

    
Kính gửi: . 

 

Công 5565/UBND-VP ngày 10/7/2019 của UBND 

thành phố Nha Trang về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố 

trước kỳ họp thứ 8 theo Báo cáo số 91/BC-UBND ngày 06/6/2019 của HĐND 

thành phố, 

như sau: 

Câu 79: Đề nghị UBND thành phố cần có biện pháp mạnh hơn trong việc 

xử lý các trường hợp quảng cáo không đúng nơi quy định (Cử tri phường Xương 

Huân) 

Về vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Trong thời gian qua, UBND thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo 

các phòng, ban, đơn vị chức năng và UBND các xã, phường tổ chức kiểm tra, xử 

lý vi phạm như: Công văn số 5588/UBND-VHTT ngày 22/8/2017 về việc triển 

khai thực hiện Kế hoạch số 6215/KH-UBND ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về triển khai Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng 

chính phủ vể việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, chấn chỉnh 

hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Thông báo số 1267/TB-

UBND ngày 21/9/2017 của UBND thành phố về kết luận của Phó Chủ tịch 

UBND thành phố Nha Trang tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện tẩy xóa, 

tháo gỡ quảng cáo rao vặt không đúng nơi quy định trên địa bàn thành phố Nha 

Trang, Công văn số 5871/UBND-VHTT ngày 21/8/2018 về việc thực hiện kiểm 

tra, xử lý hoạt động quảng cáo rao vặt cho vay trả góp, hỗ trợ tài chính không 

đúng quy định trên địa bàn thành phố Nha Trang và Công văn số 6306/UBND-

VP ngày 07/9/2018 yêu cầu Công an thành phố điều tra, xác minh, xử lý đối với 

chủ thuê bao dán quảng cáo rao vặt về cho vay trả góp. 

Bên cạnh đó, thành phố cũng đã chỉ đạo UBND các xã, phường tăng 

cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định tại Khoản 42, Điều 2 Nghị 

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

điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính về bản 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 được 

quy định 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. 

- Về giải pháp cắt các số điện thoại chuyên quảng cáo rao vặt: UBND 

thành phố đã ban hành Công văn số 7173/UBND-QC ngày 12/10/2018 gửi Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc góp ý dự thảo Công văn xử lý hành vi sử 

dụng số điện thoại để quảng cáo rao vặt sai quy định. 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, các xã, phường đã kiểm tra, xử lý vi phạm 

hành chính 03 trường hợp dán quảng cáo rao vặt không đúng quy định với số 

tiền phạt là 3.500.000 đồng; kiểm tra, thu giữ 4.065 tờ rơi quảng cáo tại các chốt 

đèn giao thông, tổ chức kiểm tra tháo gỡ 1.541 băng-rôn cho vay tiền, bán đất 

nền,... treo trên cây xanh, không đúng vị trí, đứt dây gây mất mỹ quan đô thị. 

Câu 110: Hiện nay, tại Hòn Một còn lăng thờ nhưng không ai chăm sóc 

(do đã di dời sang Vũng Me nhưng vẫn còn lăng thờ). Đề nghị UBND thành phố 

yêu cầu chủ đầu tư dự án quan tâm chăm sóc (Cử tri phường Vĩnh Nguyên) 

Về vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

UBND thành phố Nha Trang đã chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin 

thành phố làm việc với UBND phường Vĩnh Nguyên để trả lời kiến nghị của cử 

tri phường Vĩnh Nguyên. Qua kiểm tra, năm 2013 tổ dân phố Hòn Một đã giải 

tỏa, di dời; UBND tỉnh đã bàn giao mặt bằng cho Công ty Cổ phần Vinpearl 

Nha Trang. Đối với đình Hòn Một, tất cả bài vị đã được rước về thờ cúng tại 

Đình – Lăng Trường Tây, phường Vĩnh Nguyên từ năm 2013. 

 Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố kính báo cáo./. 

  
Nơi nhận:                                                                           
- Như trên (VBĐT);     

- ; 

- Lưu: VT. 

 

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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