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V/v Thực hiện quy định của pháp luật trong hoạt 

động treo băng rôn tuyên truyền và quảng cáo trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lai Châu, ngày        tháng 9 năm 2022 

 
Kính gửi:  

     - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

     - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Căn cứ Luật Quảng cáo ngày 21/6/2012; Quyết định số 1602/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài 

trời trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2030. 

Thời gian qua, qua theo dõi trên địa ban tỉnh vẫn còn tình trạng một số tổ 

chức, cá nhân thực hiện tuyên truyền, quảng cáo trực quan bằng hình thức: băng rôn, 

phướn dọc, pano nhỏ… khi hết thời gian tuyên truyền, quảng cáo không thực hiện 

tháo dỡ theo quy định hoặc không kịp thời thay thế khi bị rách, hỏng, bạc màu…  

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trực quan và đảm bảo mỹ quan đô 

thị, an toàn giao thông, thực hiện nghiêm các quy định về hoạt động tuyên truyền, 

quảng cáo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị: 

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh. 

- Khi thực hiện các hoạt động treo băng rôn, phướn dọc… tuyên tuyền phục 

vụ nhiệm vụ chính trị, đề nghị các cơ quan thông báo bằng văn bản cho Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch để phối hợp chỉ đạo Phòng Văn hoá – Thông tin các 

huyện, thành phố hướng dẫn về địa điểm, thời gian treo theo đúng quy định. 

- Trong thời gian treo băng rôn, phướn dọc …., đề nghị các cơ quan thường 

xuyên kiểm tra để kịp thời thay thế các băng rôn, phướn dọc …bị rách, hỏng, bạc 

màu để đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn giao thông. 

- Kết thúc đợt tuyên truyền, các cơ quan phải thực hiện việc tháo dỡ theo 

đúng thời gian quy định.  

2. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo tại địa 

phương; xử lý nghiêm các trường hợp quảng cáo không đúng với nội dung thông 

báo tiếp nhận quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn, đồng thời phản hồi về Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch để phối hợp quản lý. 
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- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền các quy 

định của pháp luật về quảng cáo nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của 

các tổ chức, cá nhân tại địa bàn. 

- Nhắc nhở các tổ chức, cán nhân khi thực hiện tuyên truyền trực quan trên 

địa bàn phải thường xuyên kiểm tra và kịp thời thay thế, sửa chữa khi khi băng 

rông bị rách, hỏng, bạc màu… và tháo dỡ khi hết thời gian tuyên truyền. 

Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quan tâm phối hợp, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- UBND tỉnh (B/c); 

- Thanh tra Sở; 

- Phòng VH&TT các huyện, thành phố; 

- Trung tâm VH,TT&TT các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, QLVHGĐ. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Quang Kháng 
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