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       Kính gửi:  UBND thị trấn Hợp Hòa. 

 

 

Qua công tác kiểm tra về công tác quảng cáo trực quan trên địa bàn thị trấn 

Hợp Hoà, Công ty NISSAN Vĩnh phúc lắp dựng 03 biển Quảng cáo thương mại 

trực quan tại khu vực ngã tư Me, thị trấn Hợp, làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, 

chưa được sự đồng ý của cơ quan nhà nước, vi phạm pháp luật về quảng cáo. Đây 

chính là địa điểm ưu tiên phục vụ công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của 

huyện những năm qua. 

Để công tác quảng lý nhà nước về lĩnh vực quảng cáo theo đúng quy định 

pháp luật, UBND huyện Tam Dương đề nghị UBND thị trấn Hợp Hòa cử cán bộ 

chuyên môn phối hợp với công an thị trấn xử lý theo thẩm quyền và tháo dỡ biển 

quảng cáo trực quan của Công ty NISSAN Vĩnh Phúc trước ngày 10/01/2020, báo 

cáo kết quả về UBND huyện qua (phòng Văn hóa và Thông tin). Đồng thời tăng 

cường công tác kiểm tra, rà soát các biển quảng cáo trực quan trên thuộc địa bàn 

quản lý đảm bảo mỹ quan đô thị trong dịp Tết Nguyên đán. 

Yêu cầu UBND thị trấn Hợp Hòa thực hiện nội dung trên./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT& PCT UBND huyện; 

- Chánh, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Các phòng VH&TT, KT&HT; 

- Trung tâm VH-TT-TT; 

- Lưu: VT. VHTT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Lân 
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