ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG PHƯỚC TÂN

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 341/UBND

Phước Tân, ngày 08 tháng 4 năm 2021

V/v tổ chức kiểm tra, xử lý các
biển hiệu, bảng quảng cáo không
đúng quy định trên địa bàn
phường .

Kính gửi:
- Tổ kiểm tra Liên ngành VHTT phường Phước Tân,
- Ban, ngành phường Phước Tân,
- Tổ trưởng 15 tổ dân phố.
Thực hiện công văn chỉ đạo số 469/VHTT, ngày 06 tháng 4 năm 2021 của
phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Nha Trang về việc tổ chức kiểm tra, xử lý
các biển hiệu, bảng quảng cáo không đúng quy định trên địa bàn xã, phường. Để
chấn chỉnh và đảm bảo mỹ quan đô thị trong hoạt động quảng cáo tại các tuyến
đường trên địa bàn phường, UBND phường Phước Tân đề nghị :
1. Tổ kiểm tra Liên ngành VHTT phường Phước Tân
- Tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh kịp thời các cơ sở kinh doanh
dịch vụ ăn uống, cửa hàng, siêu thị … thiết kế, trang trí theo mô hình nước ngoài
trong đó thể hiện chữ viết, ngôn từ châm biếm; những hộp đèn, bảng quảng cáo chỉ
thể hiện chữ tiếng nước ngoài mà không thể hiện chữ tiếng Việt; lắp đặt các biển
hiệu, bảng quảng cáo, hộp đèn không đúng quy định; quảng cáo bằng đèn led chiếu
xuống lòng đường ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.
- Thời gian ra quân kiểm tra: từ ngày 15/4/2021 đến ngày 10/5/2021.
- Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm, lập biên bản và yêu cầu chủ
kinh doanh cam kết thời hạn khắc phục, sửa chữa. Quá thời hạn khắc phục, sửa chữa
mà các cơ sở vi phạm không thực hiện sửa chữa biển hiệu, bảng quảng cáo theo
đúng quy định, báo cáo về lãnh đạo phường để có hướng xử lý kịp thời.
2. Công an phường Phước Tân
Tổ chức tuần tra, kiểm tra, xử lý các trường hợp viết, vẽ, dán, phát tờ rơi
quảng cáo rao vặt không đúng quy định nhất là dán, phát, rãi tờ rơi quảng cáo rao vặt
cho vay trả góp, hỗ trợ tài chính sai quy định, gây mất mỹ quan đô thị.

3. VHTT-Đài truyền thanh
Tuyên truyền Luật quảng cáo trên hệ thống truyền thanh phường.
4. Tổ trưởng 15 tổ dân phố
- Lập danh sách các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cửa hàng, siêu thị …
thiết kế, trang trí theo mô hình nước ngoài trong đó thể hiện chữ viết, ngôn từ châm
biếm; những hộp đèn, bảng quảng cáo chỉ thể hiện chữ tiếng nước ngoài mà không
thể hiện chữ tiếng Việt; lắp đặt các biển hiệu, bảng quảng cáo, hộp đèn không đúng
quy định; quảng cáo bằng đèn led chiếu xuống lòng đường ảnh hưởng đến trật tự an
toàn giao thông ( theo mẫu đính kèm). Nộp danh sách về UBND phường (Qua cán
bộ VHTT) chậm nhất ngày 14/4/2021.
- Phối hợp với Tổ kiểm tra liên ngành phường triển khai theo công văn hướng
dẫn.
- Tuyên truyền, vận động nhân dân trong tổ tự giác tháo gở các quảng cáo cho
vay trả góp, hút hầm vệ sinh… được dán trước nhà gây mất mỹ quan đô thị.
Đề nghị các đồng chí triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về UBND
phường (qua cán bộ VHTT) trước ngày 14/5/2021, để tổng hợp báo cáo thành phố./.
Nơi nhận:
-Như trên (thực hiện);
-Đảng ủy, HĐND, UBND phường (b/c); (VBĐT)
-Lưu VT, Liên.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hồ Cao Phi

