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CHỈ THỊ
Về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt
động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh
Thời gian qua, hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh đã từng bước phát huy
vai trò cầu nối giữa sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, dịch vụ.
Hình thức, phương tiện quảng cáo phát triển mạnh mẽ, nhiều loại hình quảng cáo
mới xuất hiện. Việc thực hiện Luật Quảng cáo và các văn bản hướng dẫn hoạt động
trên các phương tiện quảng cáo ngoài trời được thực hiện theo quy định về diện tích,
quy cách; nội dung, hình thức quảng cáo được đảm bảo; góp phần giúp các doanh
nghiệp có nhiều điều kiện quảng cáo hàng hóa, dịch vụ, thúc đẩy tiêu dùng và phát
triển kinh tế.
Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo hiện nay vẫn
còn nhiều bất cập, lúng túng, chưa theo kịp với xu thế phát triển của xã hội; hiệu lực,
hiệu quả chưa cao; còn nhiều trường hợp vi phạm pháp luật về hoạt động quảng cáo
cần phải được chấn chỉnh và khắc phục như: hình thức quảng cáo bằng tấm lớn
ngoài trời, quảng cáo trên các bảng biển, biển hiệu, pa-nô, băng-rôn, bảng hiệu còn
chưa thống nhất, không theo quy chuẩn; quảng cáo rao vặt bằng dán giấy, in chữ, in
sơn, quét mực lên tường công sở, công trình công cộng, trên cột điện, tường nhà ở
dân cư, trên cây xanh còn xuất hiện phổ biến ở thành phố Huế và các thị trấn; các
doanh nghiệp dựng các bảng chỉ dẫn, giới thiệu dịch vụ nằm ngoài phạm vi doanh
nghiệp diễn ra khắp nơi; các cơ quan, trường học dựng bảng thông tin trên hàng rào
đơn vị không theo quy chuẩn; việc phát tờ rơi tại các giao lộ có đèn tín hiệu giao
thông, tại các cổng trường học thường xuyên diễn ra, chưa được xử lý kịp thời, gây
ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi
phạm trong hoạt động quảng cáo chưa thường xuyên, kịp thời...
Nguyên nhân của tình trạng trên là do: Nhận thức của người dân, doanh
nghiệp còn hạn chế; chính quyền các cấp thiếu quan tâm trong công tác quản lý địa
bàn theo quy định của pháp luật. Sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác
quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo còn lúng túng, bất cập. Việc thực thi các
quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động quảng cáo chưa chặt chẽ, thiếu
đồng bộ. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quảng cáo đến các chủ
thể tham gia quảng cáo chưa được tiến hành thường xuyên, liên tục; ý thức chấp
hành pháp luật về quảng cáo của các tổ chức, cá nhân chưa nghiêm. Việc thực hiện
quy hoạch quảng cáo ngoài trời tại các địa phương gặp nhiều khó khăn, vướng mắc
do thủ tục thuê đất để xây dựng công trình quảng cáo còn chậm, ảnh hưởng đến cơ
hội kinh doanh của các doanh nghiệp, cũng như việc sắp xếp, điều chỉnh vị trí các
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bảng quảng cáo phù hợp với quy hoạch của tỉnh. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử
lý vi phạm hành chính trong hoạt động quảng cáo còn thiếu và yếu. Tại hai cửa ngỏ
Bắc Nam của tỉnh đã thực hiện một số vị trí quy hoạch nhưng còn một số vị trí quy
hoạch quảng cáo còn vướng mắc, chưa thực hiện, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện
hoàn chỉnh quy hoạch quảng cáo. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xây dựng và lắp
đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời về cơ bản đã chuẩn hóa được việc xây dựng
phương tiện quảng cáo ngoài trời, phù hợp với Luật Quảng cáo. Tuy nhiên, khi áp
dụng vào thực tế địa phương, việc điều chỉnh về quy cách, hình thức các công trình
quảng cáo của các doanh nghiệp chưa tích cực do thị trường khách hàng yếu và khả
năng đầu tư để chuyển đổi quy cách công trình quảng cáo của các doanh nghiệp địa
phương còn hạn chế...
Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, khắc phục những tồn tại,
hạn chế, bất cập; đồng thời, chấn chỉnh những vi phạm trong hoạt động quảng cáo,
đặc biệt là quảng cáo ngoài trời, góp phần xây dựng Thừa Thiên Thiên Huế sáng
hơn, đẹp hơn, sạch hơn; các công trình quảng cáo thực sự là điểm nhấn cho đô thị,
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:
1. Sở Văn hóa và Thể thao:
- Tiếp tục ưu tiên hoàn chỉnh hệ thống pa nô xã hội hóa phục vụ tuyên truyền
chính trị kết hợp quảng cáo thương mại phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị, quảng bá
các hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh theo hướng hiện đại hóa,
áp dụng công nghệ hiện đại trong quảng cáo.
- Tăng cường quản lý nội dung tuyên truyền, quảng cáo; đặc biệt là việc sử
dụng tiếng nước ngoài trên các bảng hiệu quảng cáo. Đôn đốc, hướng dẫn các địa
phương rà soát, bổ sung, đề xuất loại bỏ bảng, biển, hộp đèn hiện có trên địa bàn để
trình UBND tỉnh điều chỉnh Quy hoạch quảng cáo ngoài trời khi Luật Quy hoạch có
hiệu lực.
- Khẩn trương trình UBND tỉnh quy định quản lý quy hoạch quảng cáo
ngoài trời; bao gồm quy định đối với các bảng, biển tuyên truyền dựng ở hàng
rào của các cơ quan, đơn vị, xác định trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư về thời
lượng dành cho quảng bá, tuyên truyền, quy định về lựa chọn chủ đầu tư bảng
quảng cáo theo hướng chọn phương án kiến trúc từng địa điểm để làm bảng
quảng cáo.
- Xây dựng đề án đổi mới hình thức tuyên truyền, quảng cáo phong phú, đa
dạng, theo các tiêu chí văn minh, hiện đại, tạo mỹ quan đô thị. Trước mắt thí điểm
tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Huế, sau đó triển khai nhân rộng tại
các thị xã, tạo sự đồng bộ, thống nhất; xóa dần các hình thức quảng cáo bằng băng
rôn, áp phích trên các tuyến đường.
- Làm việc cụ thể với các doanh nghiệp có bảng quảng cáo để thống nhất lộ
trình chuyển các bảng quảng cáo hiện nay sang các mẫu có công nghệ hiện đại, có
tính thẩm mỹ cao.
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- Tổ chức tập huấn, phổ biển hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hoạt
động quảng cáo. Tăng cường quản lý, chấn chỉnh kịp thời những bất cập, xử lý
nghiêm các hành vi vi phạm, tạo chuyển biến tích cực nhằm thúc đẩy phát triển hoạt
động quảng cáo trên phạm vi toàn tỉnh; bảo đảm quyền lợi cho các cá nhân, doanh
nghiệp tham gia quảng cáo; tạo sự thống nhất đồng bộ trong thực thi Luật quảng
cáo, Quy hoạch quảng cáo và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bảo
đảm ổn định trật tự an toàn, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.
- Chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các cơ quan
liên quan trình UBND tỉnh quy trình liên thông về cho thuê đất và cấp phép xây
dựng công trình quảng cáo. Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng phầm
mềm quản lý quảng cáo.
2. Sở Xây dựng:
- Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế xây dựng quy trình, thủ
tục cấp phép xây dựng công trình quảng cáo ngoài trời theo Luật Quảng cáo và theo
Quyết định phân cấp về cấp phép xây dựng của tỉnh.
- Tổ chức tập huấn, phổ biến, hướng dẫn các địa phương thực hiện Thông tư
số 04/2018/TT-BXD ngày 20 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban
hành Quy chuẩn quốc gia về Xây dựng và Lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời,
có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2018. Kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các địa
phương trong quá trình áp dụng xây dựng quy hoạch quảng cáo.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng các tiêu chí để đổi
mới hình thức tuyên truyền, quảng cáo phong phú, đa dạng, theo hướng văn minh,
hiện đại; trở thành các điểm nhấn kiến trúc, điểm sáng đô thị.
- Rà soát tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh Quyết định số 65/2017/QĐUBND, ngày 15/8/2017 của UBND tỉnh Ban hành Quy định một số nội dung về
cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm đảm bảo định
hướng hiện đại hóa quảng cáo trên địa bàn.
3. Sở Tài nguyên và Môi trường:
- Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện việc chuyển đổi mục
đích sử dụng đất để thực hiện các hoạt động quảng cáo phù hợp với quy hoạch, kế
hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật về đất đai.
- Hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện quy định của pháp luật về đất đai
liên quan đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất để phục vụ cho hoạt động
quảng cáo nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức triển khai trên thực tế.
4. Sở Thông tin và Truyền thông:
- Làm việc với các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh đề chấm dứt
hợp đồng các thuê bao di động trên các quảng cáo rao vặt khi nhận được đề nghị của
các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế.
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- Hỗ trợ Sở Văn hóa và Thể thao trong việc xây dựng, đưa vào sử dụng phần
mềm quản lý quảng cáo ngoài trời.
5. UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế:
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về hoạt động
quảng cáo trên phương tiện thông tin đại chúng; chấn chỉnh việc sử dụng tiếng nước
ngoài trên bảng quảng cáo, biển hiệu của các tổ chức, cá nhân.
- Phối hợp với Sở Xây dựng thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng công
trình quảng cáo theo Quyết định số 65/2017/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2017
của UBND tỉnh ban hành quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên
địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao quản lý chặt chẽ
hoạt động quảng cáo trên địa bàn; rà soát hệ thống quảng cáo hiện có để điều chỉnh
hoặc xóa bỏ các bảng quảng cáo không theo quy hoạch được duyệt.
- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và
kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong hoạt động quảng cáo.
Có kế hoạch huy động các tổ chức đoàn thể và cộng đồng dân cư tham gia gỡ bỏ
quảng cáo rao vặt trái phép, góp phần chỉnh trang mỹ quan đô thị.
6. Chi hội Quảng cáo tỉnh Thừa Thiên Huế: Củng cố tổ chức, tăng cường
hoạt động của Chi hội Quảng cáo tỉnh. Có kế hoạch hướng dẫn các doanh nghiệp
thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử nghề nghiệp trong hoạt động quảng cáo.
7. Tổ chức thực hiện:
- Giám đốc các Sở, ban ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,
thị xã, thành phố Huế có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này và chịu trách
nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ, trách nhiệm được giao.
- Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai
thực hiện Chỉ thị; tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện và báo
cáo kịp thời những vướng mắc phát sinh./.
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Nơi nhận:

Ký bởi: Ủy ban Nhân dân tỉnh
Email: ubndtth@thuathienhue.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Thừa Thiên Huế
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