
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 2023
V/v trả lời văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo 

của Công ty TNHH EB Hải Dương

Kính gửi: Công ty TNHH EB Hải Dương

Ngày 08/3/2023 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 EB Hải Dương 
(số hồ sơ: H23.14-230308-0001), địa chỉ: km 54+100, Quốc lộ 5, khu 3, phường 
Nhị Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; điện thoại: 02203.839.999 do 
bà Vũ Thị Sen 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 EB Hải Dương được thực hiện quảng 
cáo trên đoàn người quảng cáo.

- Nội dung phướn lắp đặt và trang trí trên xe máy: “Miễn phí giao hàng”, 
“Giá luôn luôn rẻ hơn” (theo ma két); 

- Số lượng: 15 xe máy, 15 người (01 người/xe), 15 phướn; kích thước 
phướn: cao 0,8m x ngang 0,6m.

- Thời gian thực hiện quảng cáo: từ ngày 20/3/2023 đến ngày 25/3/2023.
Buổi sáng từ 8h00’ đến 11h00’; buổi chiều từ 14h00’ đến 16h00’.
- Lộ trình: trên địa bàn thành phố Hải Dương, đi theo tuyến đường bắt đầu 

từ BigC đi theo đường An Đinh - đường Thanh Niên - đường Trần Hưng Đạo - 
đường Hồng Quang - đại lộ Hồ Chí Minh - đường Phạm Ngũ Lão - đường 
Nguyễn Lương Bằng - ngã 3 Hoàng Long - đường Nguyễn Lương Bằng - đường 
Lê Thanh Nghị - đường Thống Nhất - đường Bạch Đằng - đường Trần Hưng 
Đạo - kết thúc tại BigC.

2. Công ty TNHH EB Hải Dương không được quảng cáo bằng loa phóng 
thanh gắn với phương tiện giao thông và phương tiện di động khác khi đi quảng 
cáo trong nội thành của thành phố; không được treo quảng cáo nơi công cộng; 
phải thực hiện nghiêm các quy định hiện hành về lĩnh vực quảng cáo; phải đảm 
bảo tuyệt đối trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội và chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về mọi sự cố xảy ra trong quá trình thực hiện; chấm dứt toàn bộ hình 
thức quảng cáo sau khi hết thời hạn được chấp thuận.
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3. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Hải Dương hướng dẫn và 
kiểm tra việc thực hiện quảng cáo của Công ty TNHH EB Hải Dương theo quy 
định của pháp luật./.

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

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thành Trung
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