
  

UBND TỈNH NINH BÌNH 
SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 

 

Số:        /SVHTT-QLVH 

V/v chấp thuận treo băng rôn tuyên truyền  

Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Ninh Bình, ngày      tháng 3 năm 2021 

 

  

Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Ninh Bình. 

Sở Văn hóa và Thể thao nhận được Văn bản số 308/SCT-QLNL ngày 

22/3/2021 của Sở Công thương về việc treo băng rôn tuyên truyền Chiến dịch 

Giờ Trái đất năm 2021. Về việc này, Sở Văn hóa và Thể thao có ý kiến trả lời 

như sau: 

Đồng ý để Sở Công thương treo băng rôn tuyên truyền với các nội dung sau: 

- Nội dung: Tuyên truyền Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021. 

- Địa điểm: Các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. 

- Số lượng: 67 băng rôn. 

+ Thành phố Ninh Bình: 15 băng rôn. 

+ Thành phố Tam Điệp: 10 băng rôn. 

+ Trên địa bàn 06 huyện: mỗi huyện 07 băng rôn. 

- Kích thước: mỗi băng rôn kích thước 1,2m x 10,0m. 

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 24/3/2021 đến hết ngày 03/4/2021. 

Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị Sở Công thương liên hệ Phòng Văn hóa và 

Thông tin các huyện, thành phố trước khi thực hiện để được hướng dẫn vị trí, địa 

điểm treo băng rôn, hết thời gian thực hiện tuyên truyền Sở Công thương phải 

tháo dỡ băng rôn để đảm bảo đúng quy định của Luật Quảng cáo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở VHTT; 
- Thanh Tra Sở; 

- Phòng VH&TT các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, QLVH. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
  

 
 

 

Trần Việt Phương 
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