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BÁO CÁO 

Kết quả kiểm tra, xử lý trong hoạt động quảng cáo 

tháng 12/2019 

 

1. Tình hình triển khai  

Trong tháng 12, Phòng Văn hóa và Thông tin đã chỉ đạo Đội Kiểm tra liên 

ngành văn hóa – thông tin thực hiện kiểm tra theo Kế hoạch số 1757/KH-VHTT ngày 

26/12/2018 của Đội Kiểm tra liên ngành về việc kiểm tra hoạt động quảng cáo không 

đúng quy định trên địa bàn thành phố năm 2019.  

2. Kết quả kiểm tra 

a) Kiểm tra, xử lý biển hiệu, bảng quảng cáo không đúng quy định 

- Đối với Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa – thông tin thành phố 

Trong tháng 12/2019, Đội Kiểm tra liên ngành thành phố đã kiểm tra 13 cơ sở 

có biển hiệu và bảng quảng cáo đã lập biên bản nhắc nhở lần 1, vì UBND các xã, 

phường chưa kiểm tra (01 biển hiệu, 12 bảng quảng cáo) và lập biên bản xử phạt 

vi phạm hành chính 02 trường hợp (01 biển hiệu, 01 bảng quảng cáo) với hành vi 

vi phạm: Không thông báo về nội dung quảng cáo đến cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền nơi thực hiện quảng cáo; Sử dụng biển hiệu có kích thước không đúng 

theo quy định. Tham mưu Chủ tịch UBND thành phố xử phạt với số tiền 

22.000.000 đồng.  

- Đối với xã, phường 

Trong tháng 12/2019 chỉ có 07 phường tổ chức kiểm tra như: Vĩnh Thọ, Xương 

Huân, Vĩnh Nguyên, Phương Sơn, Tân Lập, Lộc Thọ, Phương Sài và Phước Hải. Đã 

lập biên bản nhắc nhở 08 cơ sở có biển hiệu, bảng quảng cáo không đúng quy định. 

Riêng phường Tân Lập lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính trình Chủ tịch 

UBND thành phố ban hành Quyết định xử phạt 01 trường hợp về bảng quảng cáo 

với số tiền là 7.500.000 đồng, với hành vi vi phạm: Quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, 

dịch vụ mà không thể hiện bằng tiếng Việt (chữ tiếng Trung Quốc). 

b) Công tác kiểm tra quảng cáo bằng băng-rôn 

- Trong tháng Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa- thông tin kiểm tra nhắc nhở 

01 cơ sở. Tổ chức tháo gỡ 30 băng-rôn quảng cáo gây mất mỹ quan đô thị (trong 

đó có 08 băng-rôn ngang treo trên cây xanh nơi công cộng). UBND các xã, 

phường kiểm tra tháo, gỡ 153 băng-rôn treo không đúng vị trí, đứt dây gây mất 

mỹ quan đô thị, trên cây xanh nơi công cộng (không đúng quy định: 135; trên 

cây xanh: 18). 
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c) Công tác quản lý hoạt động quảng cáo rao vặt, phát tờ rơi quảng cáo 

- Trong tháng, 25 trạm quảng cáo rao vặt tại 12 xã, phường hoạt động bình 

thường. 

- Có 06 xã, phường tổ chức kiểm tra thu được 551 tờ rơi quảng cáo tại các 

chốt đèn giao thông, trong đó: Vĩnh Nguyên thu 60 tờ, Vĩnh Trường thu 100 tờ, 

Phước Tân thu 21 tờ, Phương Sài thu 70 tờ, Ngọc Hiệp thu 270 tờ và Phước Hải 

thu 30 tờ.  

d) Công tác tẩy xóa, tháo gỡ quảng cáo rao vặt 

- Trong tháng 12, trên địa bàn thành phố sẽ diễn ra các sự kiện văn hóa 

như: Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 39, bế mạc Năm Du lịch Quốc gia 

-2019, Chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam năm 2019. Để đảm bảo 

mỹ quan đô thị trong hoạt động quảng cáo nhất là quảng cáo rao vặt, Phòng Văn 

hóa và Thông tin thành phố Nha Trang đã ban hành Công văn số 1527/VHTT-

QC ngày 29/11/2019 về việc tổ chức ra quân tẩy xóa, tháo gỡ quảng cáo rao vặt 

không đúng nơi quy định trong tháng 12 năm 2019 vào các ngày 07, 14 và ngày 

21/12/2019 trên địa bàn các xã, phường.   

- Kết quả có 18/27 xã, phường ra quân riêng UBND xã Vĩnh Thái, Vĩnh 

Hiệp, phường Tân Lập, Vĩnh Phước, Vĩnh Thọ, Vạn Thạnh, Phước Tân, Phước 

Hải, Lộc Thọ khoán thuê mướn lao động, tự bảo đảm công tác tẩy xóa tháo gỡ 

hàng ngày.  

đ) Kiểm tra, xử lý việc quảng cáo bằng loa phóng thanh và các hình 

thức tương tự khác gắn trên phương tiện giao thông và các phương tiện di 

động tại nội thành, nội thị của thành phố  

- Thực hiện Công văn số 7036/UBND-VHTT ngày 28/8/2019 của UBND 

thành phố về việc tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động quảng cáo bằng loa 

phóng thanh trên địa bàn thành phố Nha Trang. Phòng Văn hóa và Thông tin đã 

triển khai kiểm tra nhưng còn khó khăn, vướng mắc là khi xử lý đề nghị dừng 

phương tiện giao thông nhưng chủ phương tiện không chấp hành, do đó phải 

chạy theo ghi hình để xử lý nguội (rất nguy hiểm) nên không thể xử lý được.  

- Các xã, phường đã kiểm tra nhắc nhở 16 lượt quảng cáo bằng loa phóng 

thanh. Trong đó,  UBND phường Vĩnh Thọ xử phạt: 01 trường hợp đối với hành 

vi Dùng loa phóng thanh để quảng cáo bán hàng rong trong nội thành thành phố 

với số tiền là: 4.000.000đồng.  

3. Đánh giá chung: 

a) Ưu điểm: 

Trong tháng, Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa- thông tin thành phố đã duy 

trì phối hợp kiểm tra trên địa bàn các phường: Vĩnh Phước, Vĩnh Hòa, Tân Lập 

và Lộc Thọ về biển hiệu, bảng quảng cáo thể hiện bằng chữ tiếng nước ngoài 

không đúng quy định. 
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b) Hạn chế: 

- Những tháng cuối năm các xã, phường ít quan tâm đến việc kiểm tra, xử 

lý biển hiệu, bảng quảng cáo không đúng quy định, chỉ kiểm tra 01 đến 02 cơ sở.  

- Công tác kiểm tra, xử lý hoạt động quảng cáo rao vặt, loa phóng thanh do 

các cơ quan chức năng của thành phố và xã, phường thiếu hỗ trợ, phối hợp với 

nhau nên hiệu quả thực hiện thấp. 

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra các hoạt động quảng cáo trên địa bàn 

thành phố Nha Trang trong tháng 12 năm 2019. 

Kính báo cáo./. 

                                    

Nơi nhận :                                                                      TRƯỞNG PHÒNG   
- UBND thành phố (b/c); 

- UBND các xã, phường (VBĐT); 

- Trưởng phòng; 02 Phó Trưởng phòng (VBĐT); 

- Lưu: VT, Long, Trâm.                                                       

 

                                                                                      Đinh Văn Cường 
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