
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 

Số:         /UBND-VHTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Đình Lập, ngày       tháng 01 năm 2022 
V/v tiếp nhận thông báo sản phẩm 

quảng cáo trên băng rôn quảng 

cáo đối với đơn vị Bảo hiểm xã 

hội huyện Đình Lập 

 

 

 

 

 

Kính gửi:  Bảo hiểm xã hội huyện Đình Lập. 
  

 

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-SVHTTDL ngày 08/6/2021 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn về việc tiếp tục ủy quyền cho Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố thực hiện một số thủ tục hành chính lĩnh vực 

quảng cáo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Ngày 24/01/2022, UBND huyện Đình Lập đã tiếp nhận Hồ sơ thông báo sản 

phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn của Bảo hiểm xã hội huyện Đình 

Lập. 

- Địa chỉ: Khu 7, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. 

- Số điện thoại: 02053.846.282. 

Sau khi xem xét, UBND huyện có ý kiến như sau:  

1. Chấp nhận: Hồ sơ Thông báo sản phẩm quảng cáo trên Băng rôn quảng 

cáo của Đơn vị Bảo hiểm xã hội huyện Đình Lập.  

- Nội dung trên Băng rôn quảng cáo: Tuyên truyền chính sách bảo hiểm 

xã hội cụ thể như sau: 

+ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là chính sách bảo hiểm của Đảng và 

nhà nước, vì quyền lợi của nhân dân, không vì mục tiêu lợi nhuận. 

+ Toàn dân tham gia bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế - Vì lợi ích của bản 

thân, gia đình và cộng đồng. 

+ Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết tâm thi đua lập thành tích chào 

mừng ngày thành lập 16/02/1995 – 16/02/2022. 

+ Quyết tâm xây dựng Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện đại, chuyên 

nghiệp, vì sự hài lòng của người dân. 

+ Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam lấy doanh nghiệp, người dân làm 

trung tâm phục vụ. 

+ Bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết liệt chuyển đổi số, góp phần xây dựng 

Chính phủ điện tử, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. 

2. Thời gian, địa điểm, số lượng thực hiện: 

- Thời gian: Từ ngày 08/02/2022 đến hết ngày 18/02/2022. 
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- Địa điểm thực hiện: Trên 4 trục đường chính của thị trấn Đình Lập, 

huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn; cổng cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện. 

- Số lượng, hình thức: 05 băng rôn; kích thước ngang 9(m) x cao 0,6(m) 

- Phương án tháo dỡ: Hợp đồng với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông huyện Đình Lập tháo dỡ sau khi hết hạn giấy phép. 

- Đơn vị chịu trách nhiệm: Bảo hiểm xã hội huyện Đình Lập, tỉnh Lạng 

Sơn. 

3. Yêu cầu: Bảo hiểm xã hội huyện Đình Lập thực hiện đúng theo Luật 

Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội và các quy định của 

pháp luật có liên quan đến hoạt động Quảng cáo. 

UBND huyện Đình Lập thông báo để Bảo hiểm xã hội huyện Đình Lập và các 

đơn vị liên quan biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 

- Sở VHTTDL; 

- CT, các PCT UBND huyện;  

- Phòng Văn hóa và Thông tin (theo dõi); 

- Đội Quản lý thị trường số 3; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tô Thị Hiến 
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