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THÔNG BÁO 

Về việc tiếp nhận hồ sơ TTHC lĩnh vực quảng cáo, 

biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn huyện 
 
                                                  

Kính gửi: - UBND các xã, thị trấn; 

- Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả huyện. 

 Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-SVHTTDL ngày 08/6/2021 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn về việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố thực hiện một số thủ tục hành chính lĩnh vực quảng cáo, biểu 

diễn nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, UBND huyện thông báo để các đơn vị 

biết các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện như sau: 

 1. Thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ Thông báo sản phẩm quảng cáo trên các 

phương tiện: băng rôn ngang, băng rôn dọc có nội dung quảng cáo thương mại, 

biểu diễn nghệ thuật, thể thao, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị có gắn với biểu 

trưng, logo, nhãn hiệu hàng hóa của nhà tài trợ; biển hiệu gắn quảng cáo; bảng 

quảng cáo gắn vào công trình xây dựng có sẵn (các mặt tường bên, mặt tiền của 

công trình, nhà ở; trên tường rào công trình xây dựng); 

(Đối với các phương tiện: bảng quảng cáo tấm lớn, tấm nhỏ đứng độc lập 

trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, khu vực cửa khẩu biên giới, trung tâm các huyện, 

thành phố Lạng Sơn; Băng rôn có nội dung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, 

tổ chức các sự kiện, kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước, các hoạt 

động của ngành văn hóa, thể thao, du lịch tại các khu vực cửa khẩu biên giới do 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực tiếp tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm 

quảng cáo). 

2. Thủ tục hành chính tiếp nhận Thông báo tổ chức đoàn người thực hiện 

quảng cáo; 

3. Thủ tục hành chính Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật. 

 UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm phổ biến cho các đơn vị có nhu cầu 

đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện để được giải quyết khi có nhu cầu.  

 Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả huyện có trách nhiệm niêm yết công khai 

Quyết định số 128/QĐ-SVHTTDL ngày 08/6/2021của Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tỉnh Lạng Sơn về việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố thực hiện một số thủ tục hành chính lĩnh vực quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tiếp nhận hồ sơ và chuyển cơ quan phòng Văn hóa và 

Thông tin tham mưu cho UBND huyện giải quyết theo quy định./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng trực thuộc; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, VHTT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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