
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG 
SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:             /SVHTTDL-QLVHGĐ   Hải Dương, ngày     tháng     năm 2020
V/v trả lời văn bản thông báo sản phẩm

quảng cáo của Công ty TNHH Mặt Trời Vàng

    Kính gửi: Công ty TNHH Mặt Trời Vàng

Ngày 28/12/2020 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương nhận 
được hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo của Công ty TNHH Mặt Trời Vàng 
(số hồ sơ: 000.00.14.H23-201228-0001), địa chỉ: tầng 19, tòa nhà Keangnam, 
đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội; 
điện thoại: 0243.553.6939 do ông Trần Tuấn Sơn là người đại diện pháp luật.

Căn cứ Luật Quảng cáo; Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo; 
Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06/12/2013 của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật 
Quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo, Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận cho Công ty TNHH Mặt Trời Vàng được thực hiện quảng 
cáo trên bảng quảng cáo.

- Nội dung: “Ecopark - Trải nghiệm trong ngôi nhà bạn” (theo market)
- Kích thước: ngang 2,4m x cao 4m; Số lượng: 7 bảng (02 mặt/bảng).
- Địa điểm: trên các bảng quảng cáo hộp đèn từ số 01 đến số 07 trên vỉa 

hè thuộc đường Bạch Đằng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương (tính từ đầu 
Quảng trường Thống Nhất).

- Thời gian thực hiện quảng cáo: từ ngày 06/01/2021 đến ngày 04/01/2022.
2. Yêu cầu Công ty TNHH Mặt Trời Vàng thực hiện nghiêm các quy định 

hiện hành về lĩnh vực quảng cáo; đảm bảo an toàn, chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về mọi sự cố xảy ra trong quá trình thực hiện, tháo dỡ toàn bộ bảng quảng 
cáo sau khi hết thời hạn được chấp thuận.

3. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Hải Dương có trách 
nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quảng cáo của Công ty TNHH Mặt 
Trời Vàng theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Trang thông tin điện tử Sở VHTTDL;
- Thanh tra Sở;
- UBND thành phố Hải Dương;
- Phòng VHTT thành phố Hải Dương;
- Lưu: VT, QLVHGĐ.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thành Trung
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