ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CAO BẰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2840 /UBND-VHTT

Thành phố Cao Bằng, ngày 21 tháng 11 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v phúc đáp hồ sơ đề nghị
cấp địa điểm tổ chức sự kiện

Kính gửi:

Công ty Cổ phần tập đoàn Dược phẩm Thái Hương; Địa chỉ:
Lô CN-2 KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương
Mỹ, Thành phố Hà Nội

Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng đã nhận được đơn đề nghị cấp địa
điểm tổ chức sự kiện của Công ty Cổ phần tập đoàn Dược phẩm Thái Hương.
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 Cổ phần tập đoàn dược phẩm Thái
Hương tổ chức sự kiện tại Vườn hoa Trung tâm, phường Hợp Giang, thành phố
Cao Bằng.
Lý do không chấp thuận:
- Vườn hoa Trung tâm thành phố Cao Bằng là công trình công cộng do Ủy
ban nhân dân thành phố Cao Bằng quản lý, phục vụ hoạt động vui chơi, rèn
luyện sức khỏe của Nhân dân và tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội
của tỉnh và Thành phố. Không phù hợp để tổ chức các hoạt động bán hàng, giới
thiệu sản phẩm nhằm mục đích thương mại của các tổ chức, cá nhân.
- Hồ sơ đề nghị không đảm bảo theo quy định, cụ thể: Chủ thể doanh
nghiệp ghi trong đơn đề nghị cấp địa điểm tổ chức sự kiện là Công ty Cổ phần
tập đoàn dược phẩm Thái Hương. Tuy nhiên, doanh nghiệp ủy quyền cho bà
Nông Thị Bích Đào (Địa chỉ: Xóm Bản Gủn, xã Ngũ Lão, huyện Hòa An, tỉnh
Cao Bằng) là Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thái Hương (Không phải
là chủ thể thực hiện giao dịch hồ sơ).
2. Yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm chỉnh chấp hành các
quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh và tổ chức sự kiện trên địa
bàn thành phố Cao Bằng.
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 tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện quảng cáo
của các tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn quản lý. Nếu phát hiện vi phạm phát sinh,
tiến hành xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng phúc đáp để các tổ chức, cá nhân
có liên quan được biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo UBND Thành phố;
- Phòng Văn hóa và TT Thành phố;
- Phòng Quản lý đô thị Thành phố;
- Công an Thành phố;
- Bộ phận Một cửa Thành phố;
- UBND các phường, xã;
- Trang Thông tin điện tử Thành phố;
- Lưu: VT.
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