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GIẤY TIẾP NHẬN 

THÔNG BÁO SẢN PHẨM QUẢNG CÁO 

 

 Ngày 07/7/2022, UBND thành phố Lạng Sơn đã nhận Hồ sơ thông báo 

sản phẩm quảng cáo của Viettel Lạng Sơn - CN tập đoàn Công nghiệp - Viễn 

thông Quân đội (Viettel Lạng Sơn). Sau khi xem xét, UBND thành phố Lạng 

Sơn có ý kiến như sau: 

1. Chấp nhận: Hồ sơ quảng cáo của Viettel Lạng Sơn thực hiện đoàn 

người tham gia quảng cáo (có lộ trình và maket kèm theo) 

- Địa chỉ: Số 422 đường Hùng Vương, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn 

- Số điện thoại: 0205.6250.168 

Nội dung tuyên truyền: Truyền thông ứng dụng xem truyền hình trực 

tiếp TV360 do Viettel phát triển  

Địa điểm thực hiện: Các tuyến đường trên địa bàn thành phố.  

Thời gian: Buổi sáng từ 8h00’- 10h00’, buổi chiều từ 14h00’ -15h30’ 

ngày 11-13/7/2022 (03 ngày). 

Số lượng, Hình thức: Đoàn gồm 10 người, 10 xe máy gắn phướn quảng cáo. 

2. UBND thành phố Lạng Sơn yêu cầu Viettel Lạng Sơn thực hiện đúng 

theo Luật Quảng cáo năm 2012. Tuyên truyền phải đảm bảo an toàn giao thông, 

an toàn xã hội; tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động quảng cáo và 

các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động Quảng cáo.  

Tuyệt đối không được quảng cáo bằng loa phóng thanh gắn trên 

phương tiện giao thông tại nội thành của thành phố Lạng Sơn. 

Trên đây là ý kiến thông báo của UBND thành phố Lạng Sơn để các đơn vị 

liên quan biết và Viettel Lạng Sơn biết và thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các phó CT UBND TP (b/c); 
- Viettel Lạng Sơn (t/h); 

- Phòng VH&TT TP (theo dõi); 

- Đội Quản lý TTĐT TP; 

- Bộ phận TN&TKQ TP; 

- UBND các phường, xã; 
- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Nguyễn Thị Hồng Vân 
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