
UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 178 /VHTT-QC 

V/v tổ chức kiểm tra, xử lý 

biển hiệu, bảng quảng cáo, hộp đèn 

không đúng quy định trên địa bàn xã, phường 

            Nha Trang, ngày  19  tháng  02  năm  2020 

 

                          Kính gửi:  UBND các xã, phường. 

      

Thực hiện Công văn số 6571/UBND-VHTT ngày 09/8/2019 của UBND 

thành phố Nha Trang về việc tăng cường kiểm tra, xử lý biển hiệu, bảng quảng 

cáo không đúng quy định trên địa bàn xã, phường và Công văn số 349/UBND-

VHTT ngày 16/01/2020 của UBND thành phố về việc thực hiện kiểm tra hoạt 

động quảng cáo không đúng quy định trên địa bàn thành phố năm 2020, 

Hiện nay, trên địa bàn xã, phường xuất hiện các mô hình kinh doanh ăn 

uống, nước giải khát theo trào lưu mới của tầng lớp lao động trẻ với những thiết 

kế trang trí theo mô hình nước ngoài trong đó thể hiện chữ viết, ngôn từ châm 

biến, những hộp đèn, bảng quảng cáo chỉ thể hiện chữ nước ngoài không thể 

hiện tiếng Việt vi phạm Luật Quảng cáo năm 2012, 

Để kịp thời chấn chỉnh, xử lý các vi phạm và lập lại trật tự trong hoạt động 

quảng cáo theo quy định của pháp luật. 

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

đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau:  

1. Tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh kịp thời các cơ sở kinh doanh 

dịch vụ ăn uống, nước giải khát trang trí, lắp đặt các biển hiệu, bảng quảng cáo, 

hộp đèn, menu viết bằng chữ tiếng nước ngoài không đúng quy định nhất là viết 

bằng chữ Trung Quốc, Hàn Quốc.  

2. UBND các xã, phường chỉ đạo rà soát lại trách nhiệm của địa phương 

trong việc triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND thành phố tại 

Công văn số 6571/UBND-VHTT, ngày 09/8/2019; Công văn số 5596/UBND-

VHTT ngày 13/8/2018 và Công văn số 5588/UBND-VHTT ngày 22/8/2017. 

3. Thời gian thực hiện kiểm tra từ ngày 03/3/2020- 25/3/2020.  

4. UBND các xã, phường chỉ đạo công chức Văn hóa - Xã hội tổng hợp báo 

cáo kết quả kiểm tra về Phòng Văn hóa và Thông tin kèm theo biên bản kiểm tra để 

tổng hợp báo cáo UBND thành phố và làm cơ sở tính điểm thi đua văn hóa- thông 

tin năm 2020.  
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Trong quá trình triển khai thực hiện kiểm tra, nếu vấn đề gì chưa rõ, vướng 

mắc, kịp thời phản ảnh về Phòng Văn hóa và Thông tin để phối hợp giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (VBĐT); 
- UBND TP (VBĐT) (b/c); 
- Trưởng phòng; 
- Lưu: VT, Long. 

 

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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