
 

 

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 01 năm 2023 
 

 

THÔNG BÁO 

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

 
 

Ngày 27 tháng 12 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 Một thành viên Hiền Mạnh; Địa chỉ: số 19, ngõ 6, đường Hoàng Quốc 

Việt, phường Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Số điện thoại: 

0973.339.299. 

 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 Công ty TNHH Một thành viên Hiền Mạnh thực hiện 

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

- Nội dung: Hội chợ xuân Cao Bằng năm 2022 (Theo maket) 

- Số lượng: 50 cái, kích thước: 1,8m x 0,62m. 

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 05/01/2023 đến hết ngày 15/01/2023 

- Địa điểm thực hiện: Có phụ lục đính kèm 

2. Công ty TNHH Một thành viên Hiền Mạnh 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 Công ty TNHH Một thành viên Hiền Mạnh 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 TNHH Một thành viên Hiền Mạnh. 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 TNHH MTV Hiền Mạnh; 

- 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 01 năm 2023 

của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng) 

 

TT Tuyến đường phố 
Số lượng 

(Cái) 

I Phướn in một mặt 40 

1 
Đường Phai Khắt - Nà Ngần (Từ ngã tư cầu Sông Hiến đến ngã 

tư Nà Cáp) 
10 

2 
Đường Đông Khê (Từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh đến UBND 

phường Duyệt Trung) 
10 

3 Quốc lộ 3 (Từ km5 - Đề Thám đến Bến xe khách liên tỉnh) 10 

4 Quốc lộ 3 cũ (Từ km5 - Đề Thám đến ngã tư Nà Cáp) 10 

II Phướn in hai mặt 10 

1 Phố Bế Văn Đàn 5 

2 Phố Xuân Trường 5 

 Tổng cộng 50 
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