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UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH  THỪA THIÊN HUẾ 
 

Số: 854 /UBND-VH 

V/v tăng cường quản lý nhà nước, 

chấn chỉnh hoạt động quảng cáo 

ngoài trời trên địa bàn tỉnh 

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

 

  Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 02 năm 2019 

 

                            Kính gửi:   

- Các sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh; 

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; 

- Các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội; 

- Chi hội Quảng cáo Thừa Thiên Huế; 

- Báo Thừa Thiên Huế; 

- UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế. 

Trong 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.  

Bên cạnh những kết quả đạt được, 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 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, trên cây xanh còn 

xuất hiện phổ biến ở thành phố Huế và các thị trấn… chưa được xử lý kịp thời, gây 

ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị... 

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: 

- Khẩn trương hoàn thiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt Đề 

án đổi mới hình thức tuyên truyền, quảng cáo phong phú, đa dạng, theo các tiêu 
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chí văn minh, hiện đại, tạo mỹ quan đô thị, quảng cáo góp phần làm cho đô thị 

xanh - sạch - sáng hơn. 

- Khẩn trương trình UBND tỉnh quy định quản lý quảng cáo cổ động trực 

quan ngoài trời; bao gồm quy định đối với các bảng, biển tuyên truyền dựng ở 

hàng rào của các cơ quan, đơn vị, quảng cáo băng rôn treo trên đường phố; 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. 

- 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 ưu tiên 

quảng cáo điện tử hiện đại, áp dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý thông tin 

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. 

- Chỉ đạo Thanh tra Sở thường xuyên kiểm tra và xử lý các quảng cáo hội nghị, 

hội thảo, sự kiện… đã hết hiệu lực trên địa bàn đảm bảo mỹ quan đô thị. 

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Thông báo số 208/TB-UBND, ngày 07/8/2018 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại 

buổi làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao. 

           2. Sở Xây dựng: 

- 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. 

- 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. 

- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Tài nguyên và Môi trường, 

UBND thị xã Hương Thủy có phương án mặt bằng quảng cáo điện tử tại cánh đồng 

Thanh Lam; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/3/2019. 

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. 
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- 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. 

- Chủ động hướng dẫn các địa phương xây dựng phương án giá đất, phương 

án đấu giá (nếu có) quyền sử dụng đất để thuê đất xây dựng công trình quảng cáo. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn 

tăng cường tuyên truyền người dân, doanh nghiệp, các cơ quan công sở trên địa 

bàn… thực hiện hiện nghiêm túc Luật quảng cáo và các nội dung chỉ đạo tại Công 

văn này. 

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế: 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. 

- Chỉ đạo xây dựng giá đất gửi Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các diện 

tích dự kiến đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng công trình quảng cáo. 

Nhận được Công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành cấp tỉnh; 

các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội; Chủ 

tịch UBND    các huyện, thị xã, thành phố Huế có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc 

tổ chức triển khai và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về 

nhiệm vụ, trách nhiệm được giao. 

Giao Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai 

thực hiện; định kỳ, 6 tháng/năm tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực 

hiện và báo cáo kịp thời những vướng mắc phát sinh./. 

  

Nơi nhận:                                                                                   
- Như trên;     

- Các PCT UBND tỉnh;     

- VP: LĐ và CV:XD, KH, TH; 

- Lưu: VT, VH.      

                                                

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phan Ngọc Thọ 
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