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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nha Trang, ngày 02 tháng 7 năm 2018

V/v báo cáo kết quả phối hợp kiểm tra,xử lý
biển hiệu, bảng quảng cáo không đúng quy
định từ tháng 6 năm 2018.

Kính gửi: UBND phường Vĩnh Nguyên, Vĩnh Thọ, Vĩnh Phước
và Phước Long.
Thực hiện Công văn số 5588/UBND-VHTT ngày 22/8/2017 của UBND
thành phố về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 6215/KH-UBND ngày
13/7/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Công văn số 3289/UBND-VHTT ngày
22/5/2018 của UBND thành phố về việc thực hiện Thông báo kết luận số 257/TBUBND ngày 26/4/2018 của UBND tỉnh và Công văn số 9126/UBND-VHTT ngày
26/12/2017 của UBND thành phố về việc kiểm tra hoạt động quảng cáo không
đúng quy định trên địa bàn thành phố năm 2018,
Phòng Văn hóa và Thông tin đã ban hành Công văn số 673/VHTT-QC ngày
28/5/2018 về việc phối hợp kiểm tra, xử lý biển hiệu, bảng quảng cáo không đúng
quy định từ tháng 6 đến tháng 11 năm 2018 cho các xã, phường và chỉ đạo Đội
Kiểm tra liên ngành phối hợp giám sát, kiểm tra. Trong tháng 6, kiểm tra các
phường: Vĩnh Nguyên, Phước Long, Vĩnh Thọ, Vĩnh Phước.
Kết quả thực hiện
1. Phường Vĩnh Nguyên: Kiểm tra lập biên bản nhắc nhở 05 cơ sở (01 biển
hiệu, 04 bảng quảng cáo) thể hiện khổ chữ nước ngoài vượt quá ba phần tư khổ chữ
tiếng Việt, đến nay 05 cơ sở đã sửa chữa lại đúng theo quy định. Hiện nay tại khu
vực “Phố Hoàng Diệu” đang xây dựng các ki ốt bán hàng, Tổ kiểm tra đã làm việc
với Chủ đầu tư, phổ biến, soạn thảo tài liệu, hướng dẫn và yêu cầu Chủ đầu tư
thông báo đến các cá nhân hoạt động kinh doanh khi làm biển hiệu, bảng quảng cáo
phải thực hiện đúng theo các quy định của Luật Quảng cáo.
2. Phường Phước Long: Kiểm tra chưa phát hiện các tổ chức, cá nhân có
biển hiệu, bảng quảng cáo viết bằng chữ nước ngoài không đúng quy định. Riêng
tại Khu Đô thị mới Phước Long trên đường Thích Quảng Đức có 3 đến 4 hàng rong
bán dừa, trái cây, nước giải khát trên vỉa hè cho khách Trung Quốc có sử dụng tờ
ghi tên mặt hàng và giá bán bằng chữ Trung Quốc, Tổ Kiểm tra có thu và hướng

dẫn viết chữ nước ngoài đúng theo quy định nhưng họ không chấp hành. Theo phản
ánh của Tổ quản lý trật tự đô thị liên phường không xử lý dứt điểm các hàng rong
được vì Khu Đô thị chưa bàn giao cho thành phố và đang có khiếu kiện.
3. Phường Vĩnh Thọ: Kiểm tra lập biên bản nhắc nhở 03 cơ sở có bảng
quảng cáo viết bằng chữ nước ngoài không đúng quy định, cho thời hạn khắc phục
sửa chữa đến 30/6, sau thời gian trên Tổ Kiểm tra của phường sẽ kiểm tra lại nếu
chưa sửa chữa sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Tổ Kiểm tra văn hóa – thông
tin của phường lập biên bản vi phạm hành chính 01 cơ sở về hành vi Quảng cáo sản
phẩm, hàng hóa, dịch vụ mà thể hiện chữ nước ngoài vượt quá ba phần tư khổ chữ
tiếng Việt và không đặt bên dưới chữ tiếng Việt (chữ Trung Quốc), trình UBND
thành phố Nha Trang ban hành quyết định xử phạt.
4. Phường Vĩnh Phước: Kiểm tra lập biên bản nhắc nhở 03 cơ sở có bảng
quảng cáo viết bằng chữ nước ngoài không đúng quy định, cho thời hạn khắc phục
sửa chữa đến 30/6 và 01 cơ sở đến 10/7, sau thời gian trên trên Tổ Kiểm tra của
phường sẽ kiểm tra lại nếu chưa sửa chữa sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.
Phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị Chủ tịch UBND các phường chỉ đạo Tổ
kiểm tra văn hóa – thông tin phường, Tổ quản lý trật tự đô thị liên phường thường
xuyên kiểm tra, phát hiện xử lý kịp thời các biển hiệu, bảng quảng cáo viết bằng
chữ nước ngoài và kích thước không đúng quy định, hoặc treo, gắn lấn chiếm vỉa
hè, tránh trường hợp để xảy ra tràn lan như thời gian qua mới xử lý.
Trên đây là Thông báo kết quả công tác phối hợp kiểm tra xử lý biển hiệu,
bảng quảng cáo không đúng quy định của các phường
Trang trong tháng 6/2018 ./.
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