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  Kính gửi:  

      - Phòng Quản lý Văn hóa Sở; 
      - Thanh tra Sở; 
      - Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện,  
                                                                thị xã, thành phố. 
 

 Thực hiện Thông báo khẩn số 342/TB-UBND ngày 02/11/2017 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận về chỉ đạo triển khai công tác ứng phó với cơn bão số 12 
và Công văn số 2582/SVHTTDL-VP ngày 02/11/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch về việc khẩn trương triển khai các công việc chủ động đối phó với cơn 
bão số 12. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu:  

1. Phòng Quản lý Văn hóa Sở thông báo cho các doanh nghiệp lắp đặt các pa 
nô quảng cáo trên địa bàn tỉnh (đã hết thời gian cho phép treo) sớm tháo dỡ khỏi 
vị trí đặt bảng hiện nay và có phương án bảo đảm tuyệt đối an toàn (còn thời gian 
được phép treo) cho đến khi cơn bão số 12 tan hẳn, đề phòng gió lớn phá hỏng, gây 
thiệt hại về tài sản và tính mạng của người dân. 

2. Thanh tra Sở phối hợp với Phòng Quản lý Văn hóa Sở tiến hành kiểm tra 
ngay việc thực hiện sắp xếp, tháo dỡ bảng quảng cáo và phương án bảo đảm tuyệt 
đối an toàn của các doanh nghiệp thực hiện quảng cáo; những trường hợp cố ý 
không thực hiện thì đề nghị xem xét xử lý theo quy định. 

3. Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố theo 
dõi, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các doanh nghiệp thực hiện quảng cáo có phương 
án bảo đảm an toàn tuyệt đối các pa nô, bảng quảng cáo tại địa phương; chủ động 
phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý đối với những doanh nghiệp 
không thực hiện nghiêm túc.  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Phòng Quản lý Văn hóa, Thanh tra 
Sở và Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố triển khai 
thực hiện; hoàn thành chậm nhất lúc 14 giờ 00 ngày 03/11/2017 và báo cáo kết quả 
cho lãnh đạo Sở để chỉ đạo./. 

             KT. GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận:                        PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 
- BGĐ Sở VHTTDL; 
- Trang web Sở VHTTDL,  
Hiệp hội Du lịch và Trung tâm TTXTDL; 

- Lưu: VT.                                                                 Nguyễn Lan Ngọc 

V/v thông báo, kiểm tra và có 
phương án bảo đảm an toàn các 

bảng quảng cáo ngoài trời ứng phó 
với cơn bão số 12  
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