UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 721 /TB-SVHTTDL

Quảng Ngãi, ngày25 tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc trả hồ sơ không giải quyết
Hồ sơ của Công ty TNHH Thiết kế Hộp Sáng.
Địa chỉ: 737 Trường Chinh, Cẩm Lệ, Đà Nẵng, phường Hòa Thọ Đông,
quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.
Mã số hồ sơ: 000.00.41.H48-2105180001
Người nộp hồ sơ: Trần Thị Ly Na
Điện thoại 0989350665
Nội dung yêu cầu giải quyết: “Bảng quảng cáo nhãn hiệu Mitsubishi”.
Vì lý do, nội dung trên ma - két quảng cáo do Công ty TNHH Thiết kế Hộp
Sáng cung cấp không đúng với nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký nhãn
hiệu hàng hóa của MITSUBISHI, vì vậy đã vi phạm vào điều khoản cấm theo quy
định tại khoản 9 Điều 8 “Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng
kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân
kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng,
kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn
bảo hành của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố”.
Mời đại diện Công ty liên hệ Trung tâm Phục vụ hành chính công/Bộ phận
Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả để nhận lại hồ sơ.
Công ty có quyền phản ánh, khiếu nại về việc không giải quyết thủ tục
hành chính theo quy định của pháp luật hiện hành.
* Thông báo này thay thế cho Thông báo số 716/TB-SVHTTDL ngày
24/5/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.
Nơi nhận:
- Công ty TNHH Thiết kế Hộp Sáng;
- TTPVHCC;
- Quầy Tiếp nhận HS và Trả KQ của Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch tại TTHCC tỉnh;
- Lưu: VT, QLVH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Bùi Văn Tiến

