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Thành phố Cao Bằng, ngày 26 tháng 7 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tổng hợp vi phạm trong hoạt động
quảng cáo rao vặt gây mất mỹ quan đô thị

Kính gửi:
- Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố;
- Trung tâm Văn hóa và Truyền thông Thành phố;
- Ủy ban nhân dân các phường, xã.
Hiện nay, trên địa bàn thành phố Cao Bằng phát sinh loại hình quảng cáo
rao vặt gây mất mỹ quan đô thị, vi phạm các hành vi cấm trong hoạt động quảng
cáo (Điều 8, Luật Quảng cáo năm 2012). Hình thức vi phạm phổ biến: Treo,
dán, vẽ thông tin số điện thoại để quảng cáo hàng hóa, dịch vụ trên cột điện, hộp
kỹ thuật điện, cây xanh công cộng; tường rào trụ sở tổ chức, hộ gia đình… gây
nên tình trạng lộn xộn, phản cảm, bức xúc dư luận; đi ngược với chủ trương xây
dựng thành phố Cao Bằng trở thành thành phố du lịch, văn minh, hiện đại.
Các vi phạm do các tổ chức, cá nhân không có thông tin địa chỉ cụ thể,
dẫn đến hạn chế trong việc xác minh, xử lý vi phạm. Khi cơ quan chức năng liên
hệ, yêu cầu đến làm việc, thì tìm đủ lý do để phủ nhận vi phạm, hoặc không thể
liên lạc. Nhằm nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, thiết lập trật tự, mỹ quan đô
thị trong hoạt động quảng cáo trên địa bàn Thành phố. Chủ tịch Ủy ban nhân
dân thành phố Cao Bằng yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn
trương phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ như sau:
1. Ủy ban nhân dân các xã, phường
- Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn có liên quan tổ chức rà soát địa bàn
quản lý tiến hành lập biên bản xác định các hành vi quảng cáo, rao vặt gây mất
mỹ quan đô thị để làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật, cụ thể:
+ Lập biên bản hiện trường nơi phát hiện vi phạm (Theo mẫu đính kèm).
+ Chụp ảnh, ghi hình để làm chứng cứ.
- Tổng hợp danh sách vi phạm gửi về Ủy ban nhân dân Thành phố (Qua
phòng Văn hóa và Thông tin) trước ngày 30 tháng 7 năm 2022 để làm căn cứ
đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành các bước xử lý theo quy định.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể nhân dân thuộc địa bàn
quản lý các nội dung Hướng dẫn số 540/HD-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2022
của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng về hướng dẫn một số nội dung cơ bản
các quy định về hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố Cao Bằng.
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2. Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố
- Có trách nhiệm tham mưu hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban nhân dân các
phường, xã triển khai các nội dung công việc được giao tại Mục 1 đảm bảo
chính xác, đúng tiến độ.
Chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố, các đơn vị viễn thông tổ chức
xác minh thông tin, xử lý dứt điểm các sai phạm nêu trên. Chỉ đạo Đội Kiểm tra
Liên ngành Văn hóa - Thông tin; phòng, chống tệ nạn xã hội Thành phố tiến
hành lập biên bản, xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền.
- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ vi phạm do Ủy ban nhân dân các phường xã
cung cấp. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành văn bản đề nghị
Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn
thông để có biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ viễn thông đối với các số điện
thoại rao vặt gây mất mỹ quan đô thị, vi phạm quy định về hành vi cấm trong
Luật Quảng cáo năm 2012 (Hoàn thành trước ngày 10 tháng 8 năm 2022).
3. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông Thành phố
Cử phóng viên tập trung viết tin, bài phản ánh về hoạt động của các cấp,
ngành Thành phố trong công tác triển khai thiết lập trật tự, mỹ quan đô thị trong
hoạt động quảng cáo trên các phương tiện truyền thông Thành phố, mạng xã hội.
Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên
quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Thường trực Thành ủy:
- Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố;
- Trang thông tin điện tử Thành phố;
- Lưu: VT, VHTT
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