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V/v phúc đáp hồ sơ đề nghị 

cấp địa điểm thực hiện quảng cáo 

 

 

 
Kính gửi: Công ty TNHH Quảng cáo Phương Nam ART 

Địa chỉ: Tổ 5, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng 
 

 

Ngày 02 tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng nhận 

được đơn đề nghị cấp địa điểm thực hiện băng-rôn quảng cáo của Công ty 

TNHH Quảng cáo Phương Nam ART; Địa chỉ: Tổ 5, phường Sông Hiến, thành 

phố Cao Bằng, Số điện thoại: 0985.335.369. 

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

ý kiến phúc đáp như sau: 

1. Không chấp thuận cho Công ty TNHH Quảng cáo Phương Nam ART 

thực hiện quảng cáo bằng băng-rôn trên địa bàn thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao 

Bằng (Hồ sơ đề nghị thực hiện theo Giấy ủy quyền ngày 02 tháng 8 năm 2022 

giữa Chi nhánh Công ty Cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT tại Hà Nội và Công ty 

TNHH Quảng cáo Phương Nam ART). Với nội dung: Khai trường FPT 

shop.com.vn, tại số 01 Kim Đồng và các chương trình khuyến mại kèm theo. 

Lý do không chấp thuận: Địa điểm kinh doanh số 1 Phố Kim Đồng - Chi 

nhánh Công ty Cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT tại Hà Nội đang có biểu hiện vi 

phạm về hoạt động quảng cáo theo Luật Quảng cáo năm 2012 và các văn bản 

pháp luật có liên quan trên địa bàn thành phố Cao Bằng. Hiện nay, các cơ quan 

chức năng thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng đang thực hiện củng cố 

hồ sơ, xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật. 

2. Yêu cầu Công ty TNHH Quảng cáo Phương Nam ART nghiêm chỉnh 

chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động quảng cáo và kinh doanh 

dịch vụ quảng cáo. 

3. Giao Đội Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Thông tin; Phòng, chống tệ 

nạn xã hội Thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương 

thuộc Thành phố tiến hành kiểm tra, củng cố hồ sơ, xử lý vi phạm hành chính 

đối với các hành vi vi phạm trong thực hiện quảng cáo của Địa điểm kinh doanh 

số 1 Phố Kim Đồng - Chi nhánh Công ty Cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT tại Hà 

Nội theo quy định của pháp luật. 



Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng phúc đáp để các cơ quan, đơn vị, 

địa phương có liên quan được biết và thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND Thành phố; 

- Phòng Văn hóa và TT Thành phố; 

- Đội Quản lý trật tự đô thị Thành phố; 

- UBND các phường, xã; 

- Trang Thông tin điện tử Thành phố; 

- Lưu: VT. 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Vũ Văn Đệ 



DANH SÁCH 

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

(Kèm theo Thông báo số:        /TB-UBND ngày       tháng 6 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng) 

 

TT Tuyến đường phố 
Số lượng 

(Cái) 

I Phướn in một mặt 70 

1 Quốc lộ 3 (Từ Km5 - Đề Thám đến Km8) 30 

2 Quốc lộ 3 cũ (Từ ngã tư Nà Cáp đến Km5 - Đề Thám) 20 

3 
Đường Phai Khắt - Nà Ngần (Từ ngã tư Nà Cáp đến ngã ba cầu 

Gia Cung) 
10 

4 
Đường Đông Khê (Từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh đến UBND 

phường Duyệt Trung) 
10 

II Băng rôn in một mặt 10 

1 Phố Kim Đồng (Trước Khách sạn Bằng Giang) 1 

2 Đường Hoàng Đình Giong (Tường rào Ngân hàng Nhà nước) 1 

3 Đường Lê Lợi (Đầu cầu Bằng Giang, phường Sông Bằng) 2 

4 Đường 3/10 (Tường tào Trường THPT Thành phố) 2 

5 Đường tránh Quốc lộ 3 (Đầu cầu Nà Cáp) 2 

6 Ngã tư Nà Cáp 1 

7 
Đường tránh Quốc lộ 3 (Đường rẽ Trường Phổ thông dân tộc 

nội trú cũ) 
1 
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