
UBND HUYỆN SÔNG HINH 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số: 39/VHTT Sông Hinh, ngày 30 tháng 5 năm 2022 

V/v đồng ý cho Cty TNHH Quảng cáo và 

dịch vụ truyền thông Tiến Phát thực hiện 

dựng bảng panô tuyên truyền nhiệm vụ 

chính trị có quảng cáo thương mại. 

 

 

 

Kính gửi:  Cty TNHH Quảng cáo và Dịch vụ truyền thông Tiến Phát.  

 

   Ngày 26/5/2022, Phòng VH&TT huyện tiếp nhận văn bản số 02/QCTP ngày 

24/5/2022 của Cty TNHH Quảng cáo và Dịch vụ truyền thông Tiến Phát về việc đề 

nghị cho phép đầu tư sửa chữa, nâng cấp và khai thác bảng panô tuyên truyền nhiệm 

vụ chính trí có quảng cáo thương mại tại Km 123+80 QL19c và QL29. 

 Căn cứ Công văn số 662/UBND ngày 16/5/2022 của UBND huyện Sông Hinh 

về việc giao Phòng VH&TT huyện thực hiện việc tháo dỡ, sửa chữa, nâng cấp 2 bảng 

panô phục vụ tuyên truyền nhiệm vụ chính trị và quảng bá du lịch huyện Sông Hinh; 

trong đó có bảng panô tại Km 123+800 (giao nhau giữa QL19c và QL29) hướng từ 

thị trấn đi xã Đức Bình Tây. Phòng VH&TT huyện có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý cho Công ty TNHH Quảng cáo và Dịch vụ truyền thông Tiến Phát 

thực hiện việc tháo dỡ, sửa chữa, nâng cấp bảng panô tuyên truyền nhiệm vụ chính 

trị có quảng cáo thương mại: 

- Vị trí: Tại Km 123+800, nhưng dựng cách tường rào 0,5m. 

- Quy cách: 01 mặt, cao 04m x 10m (chưa tính chân đế), bạt Hiflex in kỹ thuật 

số, phía trên lắp 06 đèn năng lượng mặt trời (kèm theo ma két). Đồng thời phát dọn 

các nhánh cây bàng để đảm bảo thông thoáng, dễ nhìn bảng panô. 

 - Thời gian: 02 năm, kể từ tháng 7/2022 đến tháng 7/2024. 

  2. Thời gian tuyên truyền nhiệm vụ chính trị có quảng cáo thương mại (doanh 

nghiệp được hưởng 20% diện tích bảng panô) vào các thời điểm trong năm như sau: 

 - Nhân lễ kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, từ ngày 10/8 đến 

10/9 hàng năm; 

 - Nhân lễ mừng Đảng, mừng Xuân, từ ngày 15/01 đến 15/3 hàng năm; 

 - Nhân lễ 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5, từ ngày 16/3 đến 10/5 hàng 

năm; 

- Nhận Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 11/5 đến 30/5 hàng năm. 

Ngoài những mốc thời gian nêu trên, Công ty TNHH Quảng cáo và Dịch vụ 

truyền thông Tiến Phát được khai thác quảng cáo Full 100 diện tích bảng panô. 
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3. Trong quá trình thực hiện Công ty TNHH Quảng cáo và Dịch vụ truyền 

thông Tiến Phát có trách nhiệm quản lý, thường xuyên bảo dưỡng khi hư hỏng và 

chấp hành các quy định theo Luật Quảng cáo và Quy chế quản lý hoạt động quảng 

ngoài trời trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

Phòng VH&TT huyện thông báo để Công ty TNHH Quảng cáo và Dịch vụ 

truyền thông Tiến Phát biết thực hiện. 

 Trân trọng./.  

 (kèm theo Maket thiết kế khung dựng bảng panô). 

 
Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Đ/c Ksor Y Phun, PCT.UBND huyện (để b/c); 

- UBND thị trấn Hai Riêng (để p/hợp); 

- Lưu: VT. 

 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Như Đông 
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