
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN PHONG THỔ 

 

Số:           /UBND-VHTT 

V/v nâng cao hiệu quả công tác quản lý 

nhà nước về Thực hiện quy định của 

pháp luật trong hoạt động treo băng rôn 

tuyên truyền và quảng cáo trên  

địa bàn huyện Phong Thổ. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Phong Thổ,  ngày          tháng        năm 2022 

 

Kính gửi: 

 

 - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên 

địa bàn huyện; 

 - UBND các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Công văn số 1586/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 20/9/2022 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu về việc Thực hiện quy định của pháp luật 

trong hoạt động treo băng rôn tuyên truyền và quảng cáo trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về Thực hiện quy định của 

pháp luật trong hoạt động treo băng rôn tuyên truyền và quảng cáo trên địa bàn huyện 

Phong Thổ. Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện 

- Trước khi tổ chức các hoạt động treo băng rôn, phướn dọc … tuyên truyền 

phục vụ nhiệm vụ chính trị đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị 

phải báo cáo Ủy ban nhân dân huyện (qua phòng Văn hóa và Thông tin) để được 

hướng dẫn về hình thức, quy mô, thời gian, địa điểm để thực hiện, nhằm bảo đảm mỹ 

quan và đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ tuyên truyền. 

- Sau khi làm pa nô, treo băng rôn phải thường xuyên kiểm tra, phát hiện, sửa 

chữa, khắc phục kịp thời các sự cố xảy ra như: Pa nô bị phai màu nền, màu chữ, đổ, 

gãy; băng rôn treo qua đường bị rách, tuột, đứt dây căng, hoặc rơi chữ, rơi dấu... 

- Khi hết đợt tuyên truyền cổ động trực quan theo kế hoạch, các phòng, ban, 

ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị phải thực hiện việc tháo dỡ, thu dọn sạch sẽ toàn bộ 

vật tư, phương tiện tuyên truyền, không để ảnh hưởng xấu đến cảnh quan môi trường. 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị nào tự ý tổ chức các hoạt 

động tuyên truyền cổ động trực quan không thông báo cơ quan quản lý nhà nước về 

văn hóa để được thẩm định, hướng dẫn; việc lắp đặt phương tiện tuyên truyền không 

đúng vị trí, kích thước, hoặc nội dung tuyên truyền gây phản cảm, ảnh hưởng xấu đến 



mỹ quan, sẽ bị áp dụng biện pháp bắt buộc tháo dỡ, tịch thu vật tư dụng cụ, phương 

tiện tuyên truyền và phải chịu trách nhiệm toàn bộ kinh phí cho việc tháo dỡ. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Xây dựng các văn bản hướng dẫn các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, 

đơn vị, các xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền cổ động trực quan 

phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội. 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, Ủy ban nhân dân 

các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, rà soát các hoạt động tuyên truyền cổ động, 

trực quan, quảng cáo trên địa bàn huyện. 

- Thường xuyên theo rõi tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện để đánh giá 

xếp loại cơ quan đơn vị hàng năm. 

3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

- Thường xuyên, kiểm tra việc treo băng rôn tuyên truyền của đơn vị mình trên 

các tuyến đường, kịp thời thay thế, tháo dỡ các băng rôn bị bong rách gây mất mỹ qua 

đô thị. 

4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động tuyên truyền và quảng cáo trên địa 

bàn, kiên quyết xử lý theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm theo quy định. 

Căn cứ Công văn này yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn 

vị trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Mai Thị Hồng Sim 
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