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UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 
 

  CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

              Số: 913  /VHTT-HCTH 
 

V/v tham mưu giải quyết kiến nghị 

 của cử tri  

       Nha Trang, ngày  23  tháng  7  năm 2020 

 

          
Kính gửi: UBND thành phố Nha Trang. 

 

Thực hiện Công văn số 5293/UBND-VP ngày 20/7/2020 của UBND thành 

phố Nha Trang về việc giải quyết kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền,  

Phòng Văn hóa và Thông tin báo cáo như sau: 

Hiện nay, tình trạng dán quảng quảng cáo xảy ra tràn lan trên địa bàn 

thành phố Nha Trang, làm mất mỹ quan thành phố, đặc biệt trong đó có nhiều 

quảng cáo tín dụng đen. Đề nghị tỉnh, chỉ đạo các cơ quan liên quan làm sạch 

và xử lý đối với các quảng cáo trái phép. 

Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân 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 và tẩy xóa quảng cáo rao vặt dán không đúng nơi quy 

định làm mất mỹ quan đô thị, trong đó UBND thành phố đã giao cho Phòng Văn 

hóa và Thông tin hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang 

thực hiện tẩy xóa thường xuyên hằng ngày tại 23 tuyến đường trung tâm thành 

phố, còn lại là trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã, phường thực hiện tẩy 

xóa theo kế hoạch hằng tuần, tháng của UBND thành phố quy định. Tình hình 

mỹ quan đô thị thành phố trong hoạt động quảng cáo rao vặt có nhiều tiến bộ 

hơn, nhiều tuyến đường sạch sẽ hơn. 

Về quảng cáo tín dụng đen, ngày 04/6/2020 Ủy ban nhân dân thành phố 

Nha Trang đã ban hành Văn bản số 3930/UBND-VHTT về việc phối hợp xử lý 

quảng cáo, rao vặt cho vay trả góp, hỗ trợ tài chính trên địa bàn thành phố Nha 

Trang gửi Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị thu hồi các thuê bao điện thoại 

vi phạm quảng cáo, rao vặt liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” với 58 số 

thuê bao, đến ngày 09/6/2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công 

văn số 1292/STTTT-BCVT yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông thực hiện tạm 

dừng hoặc thu hồi các thuê bao điện thoại vi phạm. Qua kiểm tra của các xã, 

phường thì trong tháng 7 các số thuê bao điện thoại trên không còn dán trên địa 

bàn nữa. 

Trong thời gian tới, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, 

đơn vị chức năng và UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra, xử lý và tổ 

chức ra quân tẩy xóa quảng cáo rao vặt dán không đúng nơi quy định làm mất 

mỹ quan đô thị thành phố. 
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Phòng Văn hóa và Thông tin kính báo cáo./. 

 

  Nơi nhận:                                                                             
- Như trên (VBĐT);    

- Trưởng phòng; 

- Lưu: VT, Long, Trâm. 

                                                                                  

TRƯỞNG PHÕNG 
 

 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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