
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /TB-UBND Thành phố Cao Bằng, ngày      tháng 7 năm 2022 
 
 

THÔNG BÁO 

Chấp thuận địa điểm thực hiện quảng cáo trên địa bàn thành phố Cao Bằng 

 
 

Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng đã nhận được đơn đề nghị cấp địa 

điểm thực hiện đoàn người quảng cáo của Công ty Cổ phần Công trình Viettel, Chi 

nhánh Cao Bằng; Địa chỉ: Lô số 10, Khu đô thị mới Đề Thám, thành phố Cao 

Bằng, tỉnh Cao Bằng; Số điện thoại: 0986.178.178. 

Sau khi xem xét hồ sơ đề nghị, Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng có ý 

kiến như sau: 

1. Chấp thuận cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Thế giới di động (Viết tắt là 

đơn vị) thực hiện quảng cáo bằng hình thức đoàn người quảng cáo trên địa bàn 

thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. 

- Số lượng: 10 xe ô tô, 10 xe máy theo lộ trình tại đơn đề nghị của đơn vị. 

- Nội dung: Các chương trình khuyến mại (Theo maket). 

- Thời gian thực hiện: Từ 16h00’ đến 18h00’, ngày 29, 30/7/2022 

Lưu ý: Hoạt động đoàn người quảng cáo phải đảm bảo trật tự an toàn 

giao thông, an toàn xã hội; tuân thủ các quy định của pháp luật về tham gia 

giao thông; Không được thực hiện quảng cáo bằng loa phóng thanh. 

2. Đơn vị chỉ được thực hiện quảng cáo khi có văn bản chấp thuận về nội 

dung của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Bằng. 

Yêu cầu đơn vị thực hiện đúng cam kết về thời gian, nội dung, địa điểm theo 

văn bản đề nghị và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan. 

3. Giao phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố, Ủy ban nhân dân các 

phường, xã thực hiện giám sát quá trình tổ chức thực hiện quảng cáo của Công ty 

Cổ phần Công trình Viettel, Chi nhánh Cao Bằng. Nếu phát hiện vi phạm, thực 

hiện xử lý hành chính theo quy định của pháp luật. 

Yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện các nội dung 

trong thông báo này./. 
 

Nơi nhận: 

- Công ty CP Công trình Viettel Cao Bằng; 

- Lãnh đạo UBND Thành phố; 

- Phòng Văn hóa và TT Thành phố; 

- Đội Quản lý trật tự đô thị Thành phố; 

- Bộ phận Một cửa Thành phố; 

- UBND các phường, xã; 

- Trang Thông tin điện tử Thành phố; 

- Lưu: VT. 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Vũ Văn Đệ 
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