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THÔNG BÁO 
Hướng dẫn thực hiện quảng cáo trên phương tiện băng-rôn  

 

Kính gửi: Công ty TNHH Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Thành Công 

Địa chỉ: Số 16K Hai Bà Trưng, thành phố Huế 

 

Ngày 16 tháng 8 năm 2022, Sở Văn hóa và Thể thao tiếp nhận hồ sơ của Công 

ty TNHH Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Thành Công về thông báo sản phẩm 

quảng cáo trên phương tiện băng-rôn; Sở Văn hóa và Thể thao có ý kiến như sau: 

1. Tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo của Công ty TNHH Quảng cáo và 

Hội chợ Thương mại Thành Công, cụ thể: 

- Nội dung: Lễ ra mắt Phân khu đầu tiên Khu đô thị tại Bảo Ninh, Đồng Hới. 

- Phương tiện: 150 băng-rôn (0,75mx2m). 

- Vị trí treo đặt: Trên trụ đèn chiếu sáng các tuyến đường: Nguyễn Huệ, Hai Bà 

Trưng, Ngô Quyền, Bà Triệu, Nguyễn Trãi, An Dương Vương, Huỳnh Thúc Kháng, 

Đinh Tiên Hoàng, Phạm Văn Đồng, Trần Hưng Đạo, Lê Quý Đôn, Đống Đa, Trường 

Chinh, Hoàng Quốc Việt, Điện Biên Phủ, Nguyễn Thái Học, Phan Đình Phùng, Phan 

Chu Trinh. 

- Thời hạn thực hiện: Từ ngày 20/8/2022 đến ngày 31/8/2022. 

2. Trong quá trình thực hiện, yêu cầu Công ty TNHH Quảng cáo và Hội chợ 

Thương mại Thành Công: 

a) Việc đặt bảng quảng cáo, băng rôn phải tuân thủ quy định về khu vực bảo vệ 

di tích lịch sử, văn hóa; hành lang an toàn giao thông, đê điều, lưới điện quốc gia; 

không được che khuất đèn tín hiệu giao thông, bảng chỉ dẫn công cộng; không treo, 

đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện (dùng để treo, mắc dây dẫn 

điện); cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng; không được chăng ngang qua 

đường giao thông và phải tuân thủ quy hoạch quảng cáo của địa phương và quy chuẩn 

kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Các sản phẩm quảng cáo thể hiện trên 

bảng quảng cáo, băng rôn phải ghi rõ tên, địa chỉ người thực hiện. Hết thời hạn phải 

tháo dỡ. 

b) Các thông tin thể hiện trên băng-rôn quảng cáo phải đúng theo Quyết định số 

2816/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình. 

Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế thông báo để Công ty TNHH Quảng 

cáo và Hội chợ Thương mại Thành Công biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở; 

- Thanh tra Sở; 

-  Phòng VHTT: TP.Huế; 

- Lưu: VT, QLVHGĐ. 

 

Mã hồ sơ: 000.00.16.H57-220816-0303 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thiên Bình 
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