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BÁO CÁO 

Kết quả rà soát, thống kê số liệu biển bảng quảng cáo 

 trên địa bàn thị xã Nghi Sơn 

                                           

Thực hiện Công văn số 1819/SVHTTDL-NVVH, ngày 04/5/2022 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc rà soát, thống kê số liệu biển bảng quảng 

cáo trên địa bàn tỉnh. UBND thị xã Nghi Sơn báo cáo kết quả rà soát như sau: 

1. Bảng quảng cáo tấm lớn đang thực hiện quảng cáo thương mại tại địa 

phương: 07 bảng. 

2. Bảng quảng cáo, pano thực hiện tuyên truyền nhiệm vụ chính trị tại địa 

phương: 12 pano. 

3. Bảng quảng cáo thực hiện tuyên truyền nhiệm vụ chính trị kết hợp quảng 

cáo thương mại tại địa phương: 03 bảng tấm nhỏ. 

4. Số lượng hộp đèn tuyên truyền nhiệm vụ chính trị kết hợp quảng cáo 

thương mại tại địa phương: không có. 

5. Số lượng vị trí treo băng zôn ngang tại địa phương: 72 vị trí 

6. Số lượng các vị trí treo phướn dọc tại địa phương: 1.660 vị trí 

(có phụ biểu kèm theo) 

Trên đây là Báo cáo kết quả rà soát số liệu biển bảng quảng cáo trên địa 

bàn thị xã Nghi Sơn, UBND thị xã báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch./. 

 
  Nơi nhận: 

 - Sở VHTTDL T. Hóa (B/cáo); 

 - Chủ tịch UBND thị xã (B/cáo); 

 - Các PCT UBND thị xã; 

 - Phòng VHTT; 

 - Lưu VT. 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

              Mai Sỹ Lân 
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BIỂU TỔNG HỢP VỊ TRÍ QUẢNG CẢO 

 

Stt Nội dung 
Số 

lượng 

Vị trí theo quy hoạch 

quảng cáo ngoài trời 
(Quyết định số 3212/QĐ-UBND 

ngày 24/8/2018 của UBND tỉnh) 

1 

Bảng quảng cáo tấm lớn đang thực 

hiện quảng cáo thương mại tại địa 

phương 

08 

 

Tại các vị trí theo số thứ tự: 

690, 693, 694, 697, 698, 699, 

701 và 704 có trong 19 vị trí 

được quy hoạch Biển quảng cáo 

tấm lớn tại Quyết định số 

3212/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 

của UBND tỉnh 

2 

Bảng quảng cáo, pano thực hiện 

tuyên truyền nhiệm vụ chính trị tại 

địa phương 

12 

Tại các trung tâm thị xã, xã, 

phường, phù hợp với quy định tại 
Quyết định số 3212/QĐ-UBND 

ngày 24/8/2018 của UBND tỉnh 

3 

Bảng quảng cáo thực hiện tuyên 

truyền nhiệm vụ chính trị kết hợp 

quảng cáo thương mại tại địa 

phương 

03 

Tại dãi phân cách đường Trung 

tâm thị xã phù hợp với quy định 

tại Quyết định số 3212/QĐ-UBND 

ngày 24/8/2018 của UBND tỉnh 

4 

Số lượng hộp đèn tuyên truyền 

nhiệm vụ chính trị kết hợp quảng 

cáo thương mại tại địa phương 

0  

5 
Số lượng vị trí treo băng zôn ngang 

tại địa phương 
72 

Tại các trung tâm thị xã, xã, 

phường, phù hợp với quy định tại 
Quyết định số 3212/QĐ-UBND 

ngày 24/8/2018 của UBND tỉnh 

6 
Số lượng các vị trí treo phướn dọc 

tại địa phương 
1.660 

Tại các vị trí thuận lợi, khai thác 

các trụ cột đèn, cột điện phù hợp 

với quy định tại Quyết định số 

3212/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 

của UBND tỉnh 
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