UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 170 /TB-SGTVT

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 9 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về việc trả hồ sơ không giải quyết
Hồ sơ của: Công ty TNHH Quảng cáo chuyên nghiệp Quang Hưng.
Mã số biên nhận: 000.00.29.H48-210914-0001.
Người nộp hồ sơ: Bưu điện.
Điện thoại liên hệ: 0913447379.
Nội dung yêu cầu giải quyết: Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo
tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ trên tuyến đường Hoàng Sa,
thành phố Quảng Ngãi.
Qua kiểm tra, thẩm định hồ sơ nêu trên, Sở Giao thông vận tải nhận thấy hồ
sơ không đủ điều kiện để được giải quyết theo quy định của pháp luật. Cụ thể:
Theo Văn bản số 2091/SGTVT-QLGT ngày 13/8/2021 của Sở Giao thông
vận tải đề nghị UBND thành phố Quảng Ngãi thực hiện một số nội dung sau:
- Yêu cầu Công ty TNHH Quảng cáo chuyên nghiệp Quang Hưng chấp hành
quyết định xử lý vi phạm hành chính số 300/QĐ-XPVPHC ngày 10/8/2021 do thi
công xây dựng biển quảng cáo trái phép trên đường Hoàng Sa, buộc khôi phục lại
tình trạng ban đầu do vi phạm hành chính gây ra; tuy nhiên đến nay, đơn vị vẫn
chưa chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
- Sau khi chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính của DN
quảng cáo nói trên, UBND thành phố Quảng Ngãi (chủ sở hữu công trình quảng
cáo) lập đầy đủ hồ sơ chấp thuận, hồ sơ cấp phép thi công xây dựng biển quảng
cáo tạm thời trên tuyến đường Hoàng Sa (theo quy định tại Điều 17 Quyết định số
15/2015/QĐ-UBND ngày 14/4/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi) gửi Sở Giao
thông vận tải (qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh) để được xem xét, giải
quyết.
(Có Văn bản số 2091/SGTVT-QLGT ngày 13/8/2021 của Sở Giao thông vận
tải kèm theo).
Mời Bưu điện đến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công/Bộ phận Tiếp nhận
hồ sơ và Trả kết quả để nhận lại hồ sơ, chuyển cho Công ty TNHH Quảng cáo
chuyên nghiệp Quang Hưng./.
(Kèm theo toàn bộ hồ sơ đã tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính
công/Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả).
Nơi nhận:
- Công ty TNHH QC chuyên nghiệp Quang Hưng;
- Trung tâm Phục vụ hành chính công/
Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả;
- Giám đốc Sở (b/c);
- Bộ phận KSTTHC Sở;
- Lưu: VT, QLGT (Sang).
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