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TỜ TRÌNH 

Về việc xin sửa chữa, nâng cấp bảng panô tuyên truyền nhiệm vụ  

chính trị và quảng bá du lịch có quảng cáo thương mại  
 

 

Kính gửi:  UBND huyện Sông Hinh. 

  

Hiện nay, tại km 123+800 và km 123+850 (ngã 3 giao nhau giữa QL19c và 

QL29) địa phận khu phố 1, thị trấn Hai Riêng đứng bên ngoài tường rào phân Trường 

tiểu học Hai Riêng số 2 có 02 bảng panô kích thước (04m x 05m); nội dung tuyên 

truyền nhiệm vụ chính trị, thuộc quyền quản lý của Trung tâm VHTT - TTTH huyện 

và của Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội tỉnh. Theo kết quả khảo sát 02 bảng 

panô nêu trên vị trí dựng gần nhau chưa đảm bảo khoảng cách và đứng 2 bên cổng 

phân trường tiểu học Hai Riêng số 2; ngoài ra có 01 bảng panô tại vị trí Km 123+800 

đứng cách hàng rào 2,5m không đảm bảo hành lang an toàn giao thông và bảng panô 

tại km 123+850 (ngã 3 giao nhau giữa QL19c và QL29) nằm ngoài quy hoạch quảng 

cáo ngoài trơi1. Và tại km 129+750 QL19c thuộc địa phận buôn Dành, xã Ea Bia 

bảng pa nô quảng bá du lịch Sông Hinh có kích thước nhỏ (03m x 4m), không đủ 

chuẩn và đã hư hỏng không đảm bảo dan toàn trong mùa mưa, bão sắp đến.  

Để khắc phục tình hình trên và thực hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 

21/3/2022 của UBND huyện về công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo 

ngoài trời trên địa bàn huyện; Phòng Văn hoá và Thông tin huyện kính trình UBND 

huyện cho phép tháo dỡ, sửa chữa, nâng cấp các bảng panô nêu trên theo hướng như 

sau: 

1. Đối với bảng panô của Trung tâm VHTT-TTTH huyện, vị trí Km 123+800 

(giao nhau giữa QL19c và QL29) hướng từ thị trấn đi xã Đức Bình Tây: Đề nghị 

UBND huyện cho sửa chữa, nâng cấp lên bảng panô khổ lớn kích thước (04m x 

10m), 01 mặt. 

- Nội dung tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, có quảng cáo thương mại.  

 - Vị trí dựng: Tại vị trí cũ (Km 123+800) nhưng dựng sát tường rào phân 

trường tiểu học Hai Riêng số 2, khu phố 1 (cách tường rào 0,5m). 

 - Quy cách: Kèm theo Ma ket. 

 - Thời gian thực hiện: Từ tháng 6/2022. 

                                                           
1 Báo cáo số 349/BC-UBND ngày 14/9/2021 của UBND huyện Sông Hinh về kết quả khảo sát hoạt động quảng cáo 

ngoài trời trên địa bàn huyện và Báo cáo số 250/BC-UBND ngày 27/4/2022 của UBND huyện về rà soát, điều chỉnh và đề nghị bổ 

sung quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn huyện 
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2. Đối với bảng panô tại Km 129+750 QL19c thuộc địa phận buôn Dành, xã 

Ea Bia: Đề nghị UBND huyện cho phép sửa chữa, nâng cấp lên bảng panô lớn kích 

thước (04m x 08m), 02 măt. 

- Vị trí: Km 129+200 QL19c thuộc buôn Dành, xã Ea Bia. 

- Quy cách: Kèm theo Ma két. 

- Nội dung: Quảng bá Di tích thắng cảnh cấp tỉnh thác H’Ly, Điểm du lịch 

sinh thái thác Jrai Tang hoặc tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, có quảng cáo thương 

mại. 

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 6/2022. 

* Kinh phí thực hiện việc sửa chữa, nâng cấp 2 bảng panô trên: Từ nguồn 

ngân sách đã được UBND huyện cấp cho Phòng VH&TT huyện (Quyết định số 

3005/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của UBND huyện Sông Hinh) và từ nguồn xã hội 

hoá. Doanh nghiệp tham gia xã hội hóa được hưởng 20% diện tích panô để quảng 

cáo thương hiệu theo Luật Quảng cáo.  

3. Đối với bảng panô của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh, vị trí km 

123+850 QL29 khu phố 1: Đề nghị UBND huyện có văn bản gửi Sở Lao động, 

Thương binh và Xã hội tỉnh đề nghị khi bạt trên panô phai màu thì không tiếp tục 

căn bạt và phải thực hiện việc tháo dỡ bảng panô trả lại mặt bằng cho huyện. 

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2022. 

- Lý do: Không đạt yêu cầu về vị trí và không nằm trong quy hoạch quảng cáo 

của tỉnh đã được phê duyệt tại Quyết định số 2710/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 

12 năm 2015 của UBND tỉnh Phú Yên; đồng thời thực hiện Kế hoạch số 68/KH-

UBND ngày 21/3/2022 của UBND huyện về quản lý nhà nước về hoạt động quảng 

cáo ngoài trời; trong đó có nội dung tháo dỡ, di dời bảng panô này. 

 4. Thời gian triển khai thực hiện: năm 2022.  

Kính trình UBND huyện cho ý kiến để Phòng VH&TT huyện thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

  

 

 

Nguyễn Như Đông 
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