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S&,4L/SVHTTDL-QLVH&GD BInh Dwcng, ngay/2?Kthang . nám 2020 

V/v thng cung Cong tác kiém tra, nh.c nh& 
gia cô bão dam an toàn Cong trInh cng chào 

và pa-no quãng cáo ngoài tthi trong müa mxa bo 

KInh g1ri: 

- Thanh tra So; 
- Phàng Van hóa và Thông tin các huyn, th xã, thành ph; 
- Các doanh nghip quãng cáo. 

Theo d báo cüa Trung tam khI tuqng thüy van Quc gia nam 2020 
th&i ti& din bin phüc tap,  vào müa mira tInh trng mua bAo kern theo gió 
lôc minh, ap thp nhit dOi din bin bt thtrOng, kho hrOng gay ânh huOng 
tOi an toàn hrOi din và các cong trinh xây dirng. 

Hin nay trén dja bàn tinh có thiu cong trInh cng chào trang trí, pa - 
no quâng cáo tm iOn có qua trInh xây dirng, khai thác sO d%lng dã lâu nén bj 
xu6ng cap; mOt s cong tflnh cng chào trang trI chang ngang &rOng giao 
thông, pa - no quãng cáo có khoâng each g.n vOi throng day tái din ânh 
huOng an toàn khi có mua to gió iOn, có tnrOng hçip don vj chU dâu tu không 
kjp th&i kiêm tra, gia c nên dA xây ra nMng vi.j vic gAy d c6ng chào trang 
tn vá trii pa — no nhi.r: Cong trInh eng chào tai  thrOng s6 9, khu vrc Trung 
tam hanh chInh thành phô Di An bj nghiêng, gAy d sau con mua iOn chiêu 
ngày 04/6/2020; cong trInh pa-nO quãng cáo thm iOn cüa Cong ty c phn 
quâng cáo và thucmg rnai Lac  Vit xây dirng tai Dai 1 Binh Duong Km 

, * A A A A 
14+500, khu pho 7, phirong Phu Th9, thanh pho Thu Dau M9t gay Sap  gari 
nhu hoàn toàn can nhá cp 4 cüa nguOi dan. 

Thrc hin Chi thj s6 08/CT-UBND ngày 29/5/2020 cüa Uy ban nhân 
dan tinh Binh throng v vic tang cuOng cong tao phOng, chong thiên tai và 
tim kiem cuu nn nam 2020. 

D chü dng phOng tránh nhUng siTr c có th xáy ra gay nguy him 
cho ngtrOi, tài san và cong trInh luói din, dông thOi nâng cao hiu 1irc, hiu 
qua quãn 1 nhà nuOc va dam bâo thirc hin nghiêrn cáo quy djnh cOa Lu.t 
Quãng cáo, SO V hóa, Th thao và Du ljch yéu câu Thanh tra SO, PhOng 
Van hóa va Thông tin các huyn, thj xA, thành phi; cáo doanh nghip quãng 
cáo khãn truong thc hin cáo ni dung sau: 

1. PhOng VAn hóa và Thông tin các huyn, thj xA, thành ph 

- Tang cuOng cong tao kim tra, nh&c nhO cáo don vj quan 1' cOng 
trInh cng chào va cong trInh pa-no quàng cáo ngoài trOi chO dng kiêm tra 



và thirc hin các bin pháp gia c6, gi&ng ch6ng các cng chào, pa-no quãng 
cáo ngoài tthi dung k5' thuQ.t do ngành xây dirng quy djnh nhàm dam bâo an 
toàn cho cong trInh khi có bAo, lôc xoáy, gió git. 

- Tip tic tuyén truyn ph bin Thông ti.r s 04/2018/Tf-BXD ngày 
20/5/20 18 cüa BO Xây drng ban hành Quy chun k5 thut cjuOc gia ye xây 
dirng va l.p dt phuang tin quãng cáo ngoài tr&i cho các to chixc, cá nhãn 
kinh doanh hoat  dn quâng cáo trên dja bàn bi& dê tuãn thu dung các 
nguyen t&c khi thit ké, xây drng, 1p d.t phuong tin quãng cáo ngoài tthi. 

2. Giao Thanh tra Sâ phi hçip vó'i phông chuyên mon cüa Sà Xây 
drng, Phông Van boa và Thông tin các huyn, thj xã, thành phô và các dn 
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truyen co d9ng trirc quan va quang cao ngoai trai tren da ban trnh. 

3. Các doanh nghip quãng cáo 

- Yêu C.0 CáC doanh nghip Co hot dng quãng cáo trên dja bàn tinh 
BInh Duo'ng khãn tnxang tiên hành rà soát, kiêm tra, dánh giá hin trng cac 

.fl 9 P • IA P 9 P L . phlscTng tiçn quang cao va thirc hiçn ngay cac giai phap gia co, giang chong 
cong trInh pa-nO quãng cáo ngoài tthi theo quy djnh cüa ngành xay dirng 
nham dam báo an toàn trong müa mua bAo. 

- Theo dôi, kip th&i xü l các tInh hu6ng rUi ro, tr chju trách nhim 
khac phi,ic hau  qua khi de xay ra SV co gay do cong chao, pa -no quang cao 
ngoài tthi gâ ãnh hu&ng den si.rc khOe, d?i sOng, sinh hoat  và san xut cUa 
ngtri dan; dong thai co trách thim thông báo ngay vâi ca quan chüc nang 
cO lien quan. 

Yêu câu Thanh tra S&, PhOng V.n hóa và Thông tin các huyn, thj, 
thành ph6 và các doanh nghip quãng cáo thrc hin nghiêm tinh thin cong 
van nay; dông thi báo cáo két qua thirc hin ye Si Van hóa, The thao và Du 
ljch bang v.n bàn và file din tCr qua dja chi email: 
nghiantbinhduong.gov.vn./. 

Nci nh?ln: 
- Nhu trên; 
- UBND tinh (d báo cá 
- UBND các huyn, TX, TP (phi hçip chi dao); 
- Luu: VT, QLVH&GD, NghTa. 
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