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THÀNH PHỐ VĨNH YÊN

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

Số: 1363 /UBND-VH&TT

Vĩnh Yên, ngày 04 tháng 05 năm 2022

V/v triển khai thử nghiệm tuyên
truyền nhiệm vụ chính trị kết hợp với
quảng cáo thương mại của Viettel
Vĩnh Phúc trên bảng điện tử tại đảo
tròng ngã tư HC

Kính gửi:
- Các phòng, ban, đơn vị: Văn hóa và Thông tin; Quản
lý đô thị; Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng;
Trung Tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao.
- Viettel Vĩnh Phúc;
Ngày 28/3/2022 UBND thành phố đã tổ chức họp giữa phòng, ban đơn vị
có liên quan của thành phố và Viettel Vĩnh Phúc, nghe các đơn vị báo cáo kết
quả thực hiện việc xã hội hóa hệ thống biển hộp đèn trên dải phân cách đường
Kim Ngọc và đường Hùng Vương. Tại cuộc họp, Viettel Vĩnh Phúc đề nghị
được thực hiện thêm việc quảng cáo thương mại kết hợp với tuyên truyền nhiệm
vụ chính trị trên một số bảng điện tử do thành phố đã đầu tư theo hình thức xã
hội hóa công tác bảo dưỡng, sửa chữa vận hành hàng năm.
Trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên hiện nay đã đầu tư 04 Bảng điện tử
phục vụ tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của thành phố, tuy nhiên trong thời
gian qua, việc tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của thành phố chủ yếu tập
trung vào các khung giờ nhất định, chưa khai thác hết tối đa thời gian hoạt động
của các bảng điện tử gây lãng phí, mặt khác chi phí vận hành, sửa chữa sau thời
gian bảo hành cho các bảng điện tử là khá lớn.
Để phát huy tối đa hiệu quả đầu tư của dự án, cũng như giảm bớt chi phí
từ ngân sách cho việc vận hành, sửa chữa đối với hệ thống bảng điện tử do thành
phố đầu tư. Trước mắt đồng ý để đơn vị Viettel Vĩnh Phúc chạy thử nghiệm
quảng cáo kết hợp với tuyên truyền nhiệm vụ chính trị trên Bảng điện tử tại đảo
tròn vòng xuyến HC, sau thời gian 01 tháng (từ ngày 30/4/2022 đến hết ngày
30/5/2022) nếu có hiệu quả sẽ để Viettel Vĩnh Phúc hợp tác cùng khai thác theo
hình thức xã hội hóa công tác vận hành, duy tu bảo dưỡng sửa chữa hàng năm
các bảng điện tử do thành phố đầu tư trên địa bàn.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Anh Tân
có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Quản lý đô thị
Hướng dẫn Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng, Trung tâm Văn hóa
Thông tin Thể thao thành phố phối hợp với đơn vị Viettel Vĩnh Phúc trong việc
khai thác, vận hành thử nghiệm bảng điện tử tại đảo tròn Vòng xuyến HC.

Sau thời gian 01 tháng thử nghiệm, đánh giá hiệu quả việc khai thác vận
hành, đề xuất với UBND thành phố cho triển khai tiếp nếu có hiệu quả, hoặc
tạm dừng thực hiện nếu không có hiệu quả để UBND thành phố quyết định.
Phòng Văn hóa và thông tin chịu trách nhiệm thẩm định nội dung, thời gian
quảng của Viettel Vĩnh Phúc trước khi cho đăng tải trên Bảng điện tử theo đúng
quy định.
2. Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng
Chủ trì phối hợp, hướng dẫn Viettell Vĩnh Phúc, Trung tâm Văn hóa
TTTT thành phố về kỹ thuật, thiết bị... vận hành truyền tải thử nghiệm nội dung
quảng cáo của Viettel Vĩnh Phúc trên Bảng điện tử, đồng thời quản lý tài sản
theo quy định.
3. Trung Tâm Văn hóa TTTT thành phố
Phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng, Viettel Vĩnh Phúc
tiếp tục tổ chức tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của thành phố trên Bảng điện tử
vào các khung giờ vàng, giành thời lượng phù hợp để Viettel Vĩnh Phúc thực
hiện quảng cáo thương mại trên Bảng điện tử.
4. Viettel Vĩnh Phúc
Chủ động phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng, Trung
Tâm Văn hóa TTTT thành phố trong việc đăng tải nội dung quảng cáo thương
mại của đơn vị và công tác quản lý, duy tu, sửa chữa(nếu có) trong thời gian
chạy thử nghiệm.
Thực hiện đầy đủ thủ tục cấp phép theo quy định đối với nội dung quảng cáo
thương mại của đơn vị trước khi cho đăng tải các nội dung trên Bảng điện tử.
Sau thời gian chạy thử nghiệm giao phòng Văn hóa và Thông tin tổng hợp
đánh giá, đề xuất hướng triển khai để UBND thành phố quyết định. Yêu cầu
trưởng các phòng, ban đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như thành phần:
- CT, các PCT;
- CPVP;
- Lưu: VT, VH&TT.
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