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 Thực hiện Văn bản số 2471/UBND-KGVX ngày 04 tháng 5 năm 

2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc tăng cường công tác quản 

lý, kiểm tra, chấn chỉnh biển hiệu, bảng quảng cáo.  

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Phòng Văn hóa, Thông 

tin các huyện, thành phố, thị xã kiểm tra rà soát về hoạt động quảng cáo 

trên địa bàn toàn tỉnh. Qua kiểm tra xét thấy, hiện nay Viettel Hà Tĩnh 

đang thực hiện quảng cáo sản phẩm của Viettel trên một số Pano bảng tấm 

lớn, bảng tấm nhỏ, bảng ốp tường… nhưng chưa có Giấy phép thực hiện 

quảng cáo sản phẩm, vi phạm các Điều 27,29,30 trong Luật Quảng cáo của 

Quốc hội ban hành số 16/2012/QH/13 ngày 21 tháng 6 năm 2012. 

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Viettel Hà Tĩnh tiến hành 

tháo dỡ các bảng, biển đang được quảng cáo không có giấy thực hiện 

quảng cáo. Thời hạn tháo dỡ trước ngày 22/6/2018. 

 Nhận được Văn bản yêu cầu đơn vị triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Thanh tra Sở; 

- Chánh, Phó Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, NVVH; 

- Gửi: Bản giấy + Điện tử. 
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 Đã ký 

 Nguyễn Cảnh Thụy 
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