
    

   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: 1104/VHTT-QC                        Nha Trang, ngày  26  tháng  8 năm 2019 
      

     V/v tổ chức tẩy xóa, tháo gỡ 

quảng cáo rao vặt  không đúng nơi quy định 

                   tháng 9 năm 2019. 

       

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

Thực hiện Kế hoạch số 55/KH-UBND-VHTT ngày 04 tháng 01 năm 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 năm 2019 và Công văn số 

1263/UBND-VP ngày 21/02/2019 của UBND thành phố Nha Trang về công tác 

ra quân tẩy xóa, tháo gỡ quảng cáo rao vặt, 

Để đảm bảo mỹ quan đô thị trong hoạt động quảng cáo chào mừng kỷ niệm 

74 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2019) và Quốc khánh nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2019), 

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

đạo thực hiện tẩy xóa, tháo gỡ quảng cáo rao vặt và viết, vẽ không đúng nơi quy 

định tháng 9 năm 2019,  

1. Thời gian tổ chức tẩy xóa: Các xã, phường căn cứ Kế hoạch của 

UBND thành phố phối hợp với các đoàn thể chính trị-xã hội nhất là Ban Chỉ đạo 

công tác hè các xã, phường và theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn 

số 1263/UBND-VP ngày 21/02/2019 tổ chức ra quân thực hiện tẩy xóa, tháo gỡ 

quảng cáo rao vặt trong tháng 9 trên địa bàn vào ngày 01/9/2019 và ngày 

15/9/2019. 

2. Địa điểm tẩy xóa: Mỗi xã, phường bố trí lực lượng lao động tập trung 

tẩy xóa, tháo gỡ quảng cáo rao vặt nhất là quảng cáo rao vặt vé tàu lửa, cho vay 

trả góp, hỗ trợ tài chính tại các cổng thôn, tổ dân phố văn hóa, trường học, khu 

vực công cộng, tuyến đường trung tâm của các xã, phường và các tranh, ảnh viết 

vẽ không đúng quy định ở nơi công cộng. 

3. Thực hiện báo cáo  

Công chức Văn hóa - Xã hội báo cáo kết quả về Phòng Văn hóa và Thông 

tin thành phố trước ngày 20/9/2019 theo hệ thống văn bản điện tử.  

Đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo thực hiện các nội dung tại văn bản này./. 

Nơi nhận:  
- Như trên (VBĐT) (t/h); 

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

- Lưu: VT, Long, Trâm (3b)   

          TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

Đinh Văn Cường 
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