
    

   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: 161/VHTT-QC                        Nha Trang, ngày 17  tháng  02 năm 2020 
      

V/v tổ chức tẩy xóa, tháo gỡ 

quảng cáo rao vặt  không đúng nơi quy định 

tháng 02  năm 2020 

       

           Kính gửi: 

                           - Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao thành phố; 

                         - Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang; 

                         - Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

Thực hiện Kế hoạch số 338/KH-UBND-VHTT ngày 15/01/2020 của 

UBND thành phố  về Ra quân tẩy xóa, tháo gỡ quảng cáo rao vặt không đúng 

nơi quy định trên địa bàn thành phố năm 2020 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, 

Tình hình dán quảng cáo rao vặt về cho vay trả góp, hỗ trợ tài chính, bán 

đất nền sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 hoạt động trở lại gây nhếch nhác mất 

mỹ quan đô thị thành phố. 

 Phòng Văn hóa và Thông tin 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 

02 năm 2020 như sau:  

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, thôn, tổ dân phố tổ 

chức ra quân thực hiện tẩy xóa, tháo gỡ quảng cáo rao vặt trong tháng 02 trên 

địa bàn. Thời gian cụ thể do từng xã, phường quy định. Phòng Văn hóa và 

Thông tin sẽ kiểm tra, đánh giá vào ngày 30/02/2020. 

2. Địa điểm và phân công trách nhiệm thực hiện tẩy xóa quảng cáo rao 

vặt: 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 về cho vay trả góp, hỗ trợ tài chính, bán đất 

nền nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị thành phố sạch - đẹp. 

Riêng UBND xã Vĩnh Thái, Vĩnh Hiệp, phường Tân Lập, Vĩnh Phước, 

Vĩnh Thọ, Vạn Thạnh, Phước Tân,  Lộc Thọ đã thuê mướn lao động tự bảo đảm 

công tác tẩy xóa tháo gỡ hàng ngày. Nhưng phải kiểm tra chấn chỉnh kịp thời 

các tuyến đường trung tâm xã, phường. 

3. Công tác kiểm tra, xử lý: 

Để kịp thời răn đe và xử lý nghiêm các phần tử chuyên dán quảng cáo thuê 

cho các tổ chức cho vay nặng lãi, tín dụng đen đang hoạt động trên địa bàn 

thành phố, đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo lực lượng chức năng ra quân 

kiểm tra, xử lý nghiêm theo tinh thần chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn 



2 

 

số 3642/UBND-VHTT ngày 14/6/2017 về việc tăng cường công tác quản lý hoạt 

động quảng cáo rao vặt nhất là UBND các xã nông nghiệp. 

4. Đề nghị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang: Thường 

xuyên chỉ đạo lực lượng công nhân phụ trách tẩy xóa quảng cáo rao vặt tại 23 

tuyến đường trên địa bàn thành phố do Công ty phụ trách, thực hiện tẩy xóa kịp 

thời, làm sạch các vị trí dán quảng cáo rao vặt về cho vay trả góp, hỗ trợ tài chính, 

bán đất nền, hút hầm vệ sinh……. 

5. Đề nghị Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao thành phố: 

Tăng cường chỉ đạo thực hiện tuyên truyền trên hệ thống phát thanh thành 

phố về các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động quảng cáo rao 

vặt để các tổ chức, cá nhân biết, chấp hành nghiêm túc. Đồng thời, viết tin, bài, 

ảnh, kịp thời phê phán các tổ chức, cá nhân không chấp hành các quy định của 

pháp luật trong hoạt động quảng cáo rao vặt về cho vay trả góp, hỗ trợ tài chính, 

bán đất nền.  

6. 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 21/02/2020 theo quy định.  

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

 

Nơi nhận:  
- Như trên (VBĐT) (t/h); 

- UBND thành phố (b/c); 

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

- Lưu: VT, Long, Trâm (3b)   

          TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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