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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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QUY ĐỊNH
Quản lý hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan
và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
(Ban hành kèm theo Quyết định số:
/2021/QĐ-UBND ngày /8/2021 của
UBND tỉnh Quảng Nam)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định quản lý hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan
và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân và các đơn vị có liên quan trong quản lý nhà
nước về tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn
tỉnh Quảng Nam.
2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân là công dân Việt Nam và người nước ngoài
tham gia hoạt động về tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Điều 3. Hình thức tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo
ngoài trời
1. Bảng quảng cáo, băng rôn, pa nô, biển hiệu, áp phích, hộp đèn, màn
hình chuyên quảng cáo, tranh cổ động.
2. Phương tiện giao thông.
3. Đoàn người chuyển tải sản phẩm quảng cáo; vật thể quảng cáo; tờ rơi
quảng cáo.
4. Trong các chương trình hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí;
hội nghị, hội thảo, triển lãm, hội chợ; băng rôn tuyên truyền nhiệm vụ chính trị,
kinh tế, văn hóa, xã hội có quảng cáo cho nhà tài trợ; tờ rơi, áp phích; các
phương tiện khác thực hiện theo các dự án, đề án được UBND tỉnh, UBND các
huyện, thị xã, thành phố phê duyệt.
Điều 4. Nguyên tắc quản lý đối với hoạt động tuyên truyền cổ động
trực quan và quảng cáo ngoài trời
Hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời phải
tuân theo các quy định của Luật Quảng cáo và các quy định của pháp luật khác
có liên quan. Đảm bảo mỹ quan, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch
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xây dựng và các quy hoạch của địa phương; ưu tiên cho các hoạt động tuyên
truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh và địa phương.
Điều 5. Giải thích từ ngữ
Một số từ ngữ trong Quy định này được hiểu như sau:
1. Màn hình chuyên quảng cáo là phương tiện quảng cáo sử dụng công
nghệ điện tử để truyền tải các sản phẩm quảng cáo, bao gồm màn hình LED,
LCD và các hình thức tương tự.
2. Mặt tiền nhà là mặt phía trước của căn nhà có lối đi gắn liền với số nhà
(nếu có) và được công nhận tại các giấy tờ có giá trị pháp lý như: Sổ hộ khẩu,
giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất. Trường hợp mặt
tường bao quanh nhà nằm trực tiếp trên các giao lộ giao thông (ngã ba, ngã tư
của các đường phố) được áp dụng như quy định quảng cáo tại mặt tiền nhà.
3. Mặt hông tường nhà (tường bên trái hoặc tường bên phải căn nhà) là
phần tường bao nối liền với tường mặt trước và mặt sau của căn nhà.
4. Khu vực khuôn viên (khu đô thị, khu công nghiệp, trung tâm thương
mại, siêu thị, nhà ga hàng không, nhà ga tàu hỏa, bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng
nghỉ, bến cảng) là phần diện tích đất trống hoặc không gian được giới hạn bằng
tường rào bao quanh trở vào phía trong.
5. Cổ động trực quan: Thể hiện ở nhiều hình thức như băng rôn, phướn
(băng rôn dọc), bảng biển, áp phích, tranh cổ động, đoàn cổ động tác động trực
tiếp vào thị giác của con người, thông qua thị giác dẫn đến tư duy nhận thức.
6. Bảng quảng cáo tấm lớn: Bảng quảng cáo có diện tích một mặt từ
40m trở lên.
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7. Bảng quảng cáo tấm nhỏ: Bảng quảng cáo có diện tích một mặt dưới
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40m .
8. Biển chỉ dẫn: Bảng thông tin địa chỉ, địa điểm dẫn đường vào các cơ
quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các điểm du lịch.
Chương II
TUYÊN TRUYỀN CỔ ĐỘNG TRỰC QUAN
Điều 6. Các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan nhiệm vụ
chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, xã hội, pháp luật và quảng cáo
không có mục đích sinh lời
1. Hình thức tuyên truyền bằng bảng một mặt, hai mặt, nhiều mặt, bảng
nan lật: hình dáng, kết cấu, chiều cao, chiều rộng tùy thuộc vào từng địa hình, vị
trí, cảnh quan, an toàn giao thông, lưới điện để thiết kế các phương tiện tuyên
truyền cổ động trực quan và bảng quảng cáo cho phù hợp. Khuyến khích sáng
tạo các kiểu dáng, mẫu tuyên truyền quảng cáo thể hiện nét đặc thù về văn hóa
của từng địa phương.
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2. Hình thức tuyên truyền bằng băng rôn, phướn:
a) Băng rôn, phướn tuyên truyền nhiệm vụ chính trị: Chào mừng các ngày
lễ lớn của đất nước gồm: Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02);
Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); Ngày giải phóng hoàn
toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4); Ngày Quốc tế Lao động (01/5),
Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5); Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam (2/9); Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12) và
các ngày lễ kỷ niệm của địa phương; tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội,
Hội đồng nhân dân các cấp, các khẩu hiệu tuyên truyền về phát triển kinh tế - xã
hội thống nhất thực hiện băng rôn có kích thước rộng 0,8 m, dài từ 06 m đến 14
m và phướn có kích thước ngang 0,7 m, cao 1,6 m.
b) Bảng quảng cáo, băng rôn, phướn tuyên tuyền các hoạt động mang tính
phong trào của các ngành (tuyên truyền phòng, chống ma túy, an toàn giao
thông, không hút thuốc lá, phòng chống các dịch bệnh, cổ động các phong trào
văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao…) quy định kích thước, vị trí treo như sau:
Đối với bảng tuyên truyền: Tuân theo quy định tại khoản 1 Điều này. Vị
trí lắp dựng theo quy hoạch của tỉnh và của UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Đối với băng rôn ngang: không treo băng ngang qua đường; kích thước
rộng 0,8 m, dài từ 06 m đến 14 m.
Đối với phướn: kích thước ngang 0,7 m; chiều cao từ mặt lề đường đến
cạnh đáy phướn từ 2 m đến 2,5 m; vị trí theo quy hoạch của tỉnh và của UBND
các huyện, thị xã, thành phố, không treo trên cột điện, trụ điện, hệ thống đèn tín
hiệu, biển báo giao thông và cây xanh nơi công cộng.
3. Thời gian tuyên truyền bằng băng rôn, phướn: Tùy theo từng nhiệm
vụ tuyên truyền nhưng không quá 15 (mười lăm) ngày, trừ trường hợp có quy
định khác.
Điều 7. Khu vực ưu tiên tuyên truyền cổ động chính trị
1. Khu trung tâm hành chính của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố.
2. Một số điểm nút giao thông quan trọng.
3. Khu trung tâm văn hóa, khu vui chơi giải trí.
4. Tại các điểm ranh giới hành chính tiếp giáp giữa các huyện, thị xã,
thành phố.
5. Điểm giáp ranh giữa tỉnh Quảng Nam với các tỉnh, thành phố: Đà
Nẵng, Quảng Ngãi, Kom Tum, Thừa Thiên Huế.
6. Trên các trục giao thông quan trọng, đường vành đai, đường xuyên tâm
trong phạm vi đất dành cho đường bộ thuộc hệ thống tỉnh lộ, quốc lộ phải có ý
kiến chấp thuận bằng văn bản của cơ quan được giao quản lý đường bộ (Sở Giao
thông vận tải, Cục Quản lý đường bộ III).
7. Quy hoạch cổ động chính trị cần chú ý các trọng điểm ở thành phố Tam
Kỳ, thành phố Hội An và thị xã Điện Bàn.
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Chương III
KHU VỰC CẤM QUẢNG CÁO, KHU VỰC HẠN CHẾ
QUẢNG CÁO VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO
ĐƯỢC KHUYẾN KHÍCH
Điều 8. Khu vực cấm quảng cáo
1. Trụ sở của cơ quan Đảng, Nhà nước các cấp, tổ chức chính trị, tổ chức
chính trị - xã hội, doanh trại quân đội, trụ sở công an và các tổ chức quốc tế, tổ
chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh.
2. Các di tích lịch sử văn hóa, kiến trúc nghệ thuật, danh lam thắng cảnh,
khảo cổ học đã được xếp hạng (bao gồm khu vực I và khu vực II của di tích);
khuôn viên nơi đặt tượng đài, bia tưởng niệm, đình, đền, miếu; các cơ sở tôn
giáo; nghĩa trang; cổng chào vào các huyện, thị xã, thành phố; thị trấn; cổng
khu phố, xã văn hóa, thôn văn hóa.
3. Trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ, hành lang an toàn đường
sắt, hành lang an toàn bảo vệ luồng đường thủy nội địa, hành lang bảo vệ đê
điều, hành lang an toàn lưới điện cao áp.
4. Treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện (dùng
để dẫn dây điện), hệ thống đèn tín hiệu, biển báo giao thông và cây xanh nơi công
cộng; quảng cáo che khuất đèn tín hiệu giao thông, bảng chỉ dẫn công cộng.
5. Phát tờ rơi quảng cáo tại các giao lộ, vòng xoay, nơi công cộng.
Điều 9. Khu vực hạn chế quảng cáo kinh tế, thương mại, dịch vụ
1. Đối với thành phố Tam Kỳ: Quảng trường 24 tháng 3; các tuyến đường
của thành phố Tam Kỳ bao gồm: Đường Hùng Vương (đoạn từ vòng xoay
đường Hùng Vương - Trương Chí Cương - Trần Quý Cáp đến ngã tư đường
Hùng Vương - Trưng Nữ Vương); đường Nguyễn Chí Thanh (đoạn từ ngã ba
đường Hùng Vương - Nguyễn Chí Thanh đến ngã tư đường Trưng Nữ Vương Nguyễn Chí Thanh); đường Trần Phú (đoạn từ ngã tư đường Trần Phú - Phan
Bội Châu đến ngã tư đường Trần Phú - Lý Thường Kiệt); đường Trần Hưng Đạo
(đoạn từ ngã tư đường Trần Hưng Đạo - Phan Bội Châu đến ngã tư đường Trần
Hưng Đạo - Lý Thường Kiệt).
2. Đối với thành phố Hội An:
a) Các đảo thuộc Cù Lao Chàm xã Tân Hiệp.
b) Khu vực bãi tắm An Bàng và Cửa Đại.
c) Các cánh đồng Trà Quế, Thanh Hà, Cẩm Châu, Cẩm Thanh, Cẩm Kim
và ven các sông.
3. Thị xã Điện Bàn và các huyện (gọi tắt là cấp huyện): Quảng trường cấp
huyện, các đoạn đường đi ngang qua trụ sở Huyện ủy,UBND cấp huyện, trụ sở
tòa án, viện kiểm sát, bệnh viện, trường học.
4. UBND cấp huyện quy định cụ thể hình thức, nội dung hạn chế quảng
cáo tại các khu vực được quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này.
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Điều 10. Sản phẩm, hàng hóa hạn chế quảng cáo
1. Bao cao su được quảng cáo trong chương trình biểu diễn nghệ thuật
tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS và tuyên truyền cho chương trình sức
khỏe, sinh sản.
2. Băng vệ sinh, thuốc chữa bệnh ngoài da, thuốc tẩy giun sán, dung dịch
vệ sinh phụ nữ, thiết bị dành cho nhà vệ sinh (bồn cầu) không quảng cáo trong
chương trình biểu diễn nghệ thuật, hoạt động thể thao, vui chơi giải trí; nếu
quảng cáo ngoài trời thì chỉ được thực hiện tại khuôn viên trung tâm thương
mại, siêu thị, không quảng cáo các sản phẩm trên tại các khu vực trung tâm hành
chính, trung tâm đô thị.
3. Quảng cáo nội y trên ma-nơ-canh (búp bê người mẫu) chỉ được quảng
cáo trong phạm vi cơ sở sản xuất, phía trong các cửa hàng thời trang.
Điều 11. Những hoạt động quảng cáo được khuyến khích
1. Quảng cáo theo phương thức xã hội hóa kết hợp quảng cáo thương mại
với tuyên truyền cổ động trực quan trên các phương tiện quảng cáo ngoài trời.
2. Quảng cáo các hoạt động du lịch và sản phẩm du lịch của tỉnh; hoạt
động quảng cáo tại địa bàn nông thôn, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng
bào dân tộc thiểu số và khu đô thị mới.
3. Quảng cáo giới thiệu, quảng bá di tích lịch sử văn hóa và danh lam
thắng cảnh của tỉnh.
4. Quảng cáo bằng các phương tiện có công nghệ hiện đại, vật liệu bền, an
toàn; hình thức sinh động, hấp dẫn, sản phẩm quảng cáo có tính an toàn xã hội cao.
5. Nội dung quảng cáo về tuyên truyền bản sắc văn hóa dân tộc, tôn vinh
đất nước, con người Việt Nam.
Chương IV
HÌNH THỨC, PHƯƠNG TIỆN QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI
Điều 12. Quảng cáo trên phương tiện giao thông
1. Quảng cáo trên phương tiện giao thông phải tuân thủ các quy định của
pháp luật về quảng cáo và giao thông; diện tích quảng cáo không vượt quá 50%
diện tích mỗi mặt được phép quảng cáo của phương tiện giao thông; không
quảng cáo mặt trước, mặt sau và nóc của phương tiện giao thông; việc thể hiện
biểu trưng, lôgô của chủ phương tiện giao thông hoặc hãng xe trên phương tiện
giao thông phải tuân thủ các quy định của pháp luật về giao thông.
2. Nội dung quảng cáo trên phương tiện giao thông phải tuân thủ các quy
định của Luật Quảng cáo. Người quảng cáo, người thực hiện quảng cáo, người
cho thuê phương tiện quảng cáo chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung
quảng cáo.
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Điều 13. Biển hiệu
1. Việc thực hiện biển hiệu phải tuân thủ quy định tại Điều 34 Luật Quảng
cáo và các yêu cầu sau:
a) Vị trí: Treo/gắn/ốp sát cổng hoặc mặt trước của trụ sở, nơi kinh doanh
của tổ chức, cá nhân.
b) Kiểu dáng: Biển hiệu ngang hoặc biển hiệu dọc.
- Biển hiệu ngang: Chiều cao tối đa 02 m, chiều dài không vượt quá chiều
ngang mặt tiền nhà.
- Biển hiệu dọc: Chiều ngang tối đa là 01 m, chiều cao tối đa là 04 m
nhưng không vượt quá chiều cao của tầng nhà nơi đặt biển hiệu.
2. Trên tuyến đường khu vực nội thành, nội thị, mỗi cơ sở kinh doanh
được đặt một biển hiệu ngang. Trên tuyến đường khu vực ngoại thành, mỗi cơ
sở kinh doanh được đặt một biển hiệu ngang hoặc một biển hiệu dọc.
3. Biển hiệu có diện tích một mặt trên 20 m2 kết cấu khung kim loại hoặc
vật liệu xây dựng tương tự gắn vào công trình xây dựng có sẵn phải có giấy
phép xây dựng theo quy định tại Điều 31 Luật Quảng cáo.
4. Không thực hiện các biển hiệu có chân đứng đặt trên lề đường, vỉa hè
gây ảnh hưởng an toàn giao thông và mỹ quang đô thị.
Điều 14. Quảng cáo trên băng rôn ngang, phướn
1. Quảng cáo bằng băng rôn ngang, phướn cho các hoạt động chào mừng
kỷ niệm, hội nghị, hội thảo, triển lãm, hội chợ; hoạt động văn hóa - xã hội; các
sự kiện kinh tế chính trị theo quy hoạch của tỉnh, của các huyện, thị xã, thành
phố, tuân theo các quy định của Luật Quảng cáo và các điều kiện sau:
a) Thời hạn quảng cáo không quá 15 ngày. Đối với phướn phải đóng trong
giá khung hoặc treo trên giá đỡ; giá đỡ phải được thiết kế bằng vật liệu không rỉ,
liên kết chắc chắn bên trên và bên dưới phướn với thân cột đèn chiếu sáng.
b) Kích thước băng rôn ngang: rộng từ 0,6 m đến 1,0 m, dài từ 06 m đến
10 m. Kích thước phướn: rộng từ 0,6 m đến 0,8 m, cao từ 1,5 m đến 2,5 m. Nội
dung băng rôn ngang, phướn gồm nội dung quảng cáo, thông tin đơn vị thực
hiện (tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ), thời gian và thời hạn treo.
c) Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện quảng cáo trên băng rôn ngang,
phướn liên hệ Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện để được hướng dẫn vị trí
treo phù hợp với quy hoạch của địa phương, đảm bảo an toàn và cảnh quan đô
thị. Việc quảng cáo trên băng rôn ngang, phướn trong phạm vi đất dành cho
đường bộ thuộc hệ thống tỉnh lộ, quốc lộ phải có ý kiến chấp thuận bằng văn bản
của cơ quan được giao quản lý đường bộ (Sở Giao thông vận tải, Cục Quản lý
đường bộ III).
2. Quảng cáo bằng phướn có nội dung tuyên truyền nhiệm vụ chính trị,
kinh tế, văn hóa, xã hội theo phương thức xã hội hóa phải tuân theo các điều
kiện:
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a) Công tác tuyên truyền theo phương thức xã hội hóa phải có ý kiến
thống nhất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
b) Thời hạn treo không quá 15 ngày. Phần diện tích quảng cáo cho logo
của đơn vị tài trợ không quá 20% diện tích băng rôn ngang, phướn; đặt ở phía
dưới cùng đối với phướn và phía bên phải đối với băng rôn ngang. Không sử
dụng biểu trưng (logo) tỉnh Quảng Nam trên các phương tiện tuyên truyền kết
hợp quảng cáo sản phẩm thương mại.
c) Phướn treo trên thân cột đèn chiếu sáng phải đảm bảo an toàn và cảnh
quan đô thị, phải được đóng trong giá khung hoặc treo trên giá đỡ; giá đỡ phải
được thiết kế bằng vật liệu không rỉ, liên kết chắc chắn bên trên và bên dưới
phướn với thân cột đèn chiếu sáng.
3. Các huyện, thị xã, thành phố lập kế hoạch tổ chức và quản lý treo băng
rôn, phướn trên những tuyến đường thuộc địa bàn phù hợp với quy hoạch quảng
cáo ngoài trời của địa phương.
4. Các sản phẩm quảng cáo thể hiện trên băng rôn ngang, phướn phải ghi
rõ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của tổ chức, cá nhân thực hiện.
Điều 15. Quảng cáo trên bảng quảng cáo tấm lớn
1. Tuân theo các quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng
và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời ban hành kèm theo Thông tư số
04/2018/TT-BXD ngày 20/ 6/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và quy hoạch
quảng cáo ngoài trời của tỉnh (đính kèm Phụ lục I).
2. Tùy thuộc quy mô, địa điểm xây dựng công trình quảng cáo đứng độc
lập phải tuân thủ các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; đảm
bảo an toàn cho công trình và các công trình lân cận, đảm bảo về bảo vệ môi
trường, độ thông thủy, phòng cháy chữa cháy, hạ tầng kỹ thuật (giao thông,
điện nước, viễn thông), hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng
lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử văn hóa và khoảng cách
đến các công trình dễ cháy nổ, độc hại, các công trình quan trọng liên quan đến
an ninh quốc gia.
Điều 16. Quảng cáo tại công trình, nhà ở riêng lẻ
1. Không che lấp nóc/mái nhà trừ các phương tiện quảng cáo dạng chữ,
hình, biểu tượng. Số lượng, vị trí, chiều cao bảng quảng cáo tại công trình, nhà ở
phải phù hợp với vị trí, quy mô, kích thước bề mặt công trình, hình thể ngôi nhà.
2. Bảng quảng cáo tấm nhỏ lắp đặt tại mặt tiền các công trình, nhà ở riêng
lẻ: Mỗi tầng được đặt 01 (một) bảng quảng cáo ngang và 01 (một) bảng quảng
cáo dọc liền kề biển hiệu (nếu có); trường hợp không có biển hiệu cũng chỉ được
đặt 01 (một) bảng quảng cáo ngang và 01 (một) bảng quảng cáo dọc:
a) Đối với bảng quảng cáo, hộp đèn ngang: nhô ra khỏi mặt ngoài công
trình tối đa 0,2 m với chiều cao tối đa 2 m, chiều ngang không vượt quá giới hạn
chiều ngang công trình.
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b) Đối với bảng quảng cáo, hộp đèn dọc: ốp/gắn sát vào mặt ngoài công
trình với chiều ngang tối đa 1 m, chiều cao tối đa 4 m nhưng không vượt quá
chiều cao của tầng công trình nơi đặt bảng quảng cáo; không nằm trong phạm vi
đất của đường bộ.
3. Bảng quảng cáo treo, gắn, ốp vào mặt tường bên công trình, nhà ở riêng
lẻ phải liên kết chắc chắn, cố định sát vào mặt bên công trình. Số lượng và vị trí
bảng quảng cáo phải phù hợp với quy hoạch quảng cáo được phê duyệt và tuân
theo quy định sau:
a) Diện tích bảng quảng cáo, hộp đèn chỉ cho phép tối đa bằng 50% diện
tích mặt bên công trình với kích thước không vượt quá giới hạn mặt bên công
trình tại vị trí đặt bảng.
b) Đối với công trình có chiều cao đến 4 tầng, chiều cao của bảng quảng
cáo, hộp đèn không nhô lên quá sàn mái 1,5 m.
c) Đối với công trình có chiều cao từ 5 tầng trở lên, toàn bộ diện tích bảng
quảng cáo, hộp đèn không vượt quá giới hạn diện tích mặt bên công trình.
4. Trong khuôn viên công trình đang xây dựng được lắp đặt hoặc thể hiện
quảng cáo tạm thời vào mặt hàng rào/tường rào bao quanh công trình, nhưng
phải đảm bảo khả năng chịu lực của hàng rào/tường rào; phải liên kết chắc chắn,
cố định, sát vào hàng rào/tường rào; chiều cao không vượt quá chiều cao hàng
rào/tường rào; không được gây ảnh hưởng đến công tác thi công, các hoạt động
bình thường của các công trình lân cận, không che khuất tầm nhìn người điều
khiển phương tiện tham gia giao thông và các hoạt động xung quanh khác.
5. Trong khuôn viên trung tâm thương mại, siêu thị, nhà ga, sân bay, bến
xe, bãi đỗ xe (được cơ quan có thẩm quyền giao đất hoạt động ổn định) được
thực hiện quảng cáo, diện tích mặt bảng phải phù hợp với vị trí, quy mô, kích
thước bề mặt công trình và có ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về quảng
cáo và xây dựng; bảng quảng cáo đứng độc lập có diện tích dưới 40 m2 thực
hiện theo quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh. Không quảng cáo tại
các bãi đỗ xe tạm thời.
6. Các sản phẩm quảng cáo thể hiện trên bảng quảng cáo phải ghi rõ tên,
địa chỉ, số điện thoại liên hệ của tổ chức, cá nhân thực hiện.
7. Không thực hiện các bảng quảng cáo có chân đứng đặt trên lề đường,
vỉa hè gây ảnh hưởng an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.
Điều 17. Quảng cáo trên dải phân cách của đường đô thị
1. Quảng cáo tại dải phân cách của đường đô thị phải đảm bảo mỹ quan,
không ảnh hưởng đến các quy chuẩn về giao thông và xây dựng; thực hiện thống
nhất mẫu quảng cáo trên cùng một tuyến đường.
2. Hình thức: Hộp đèn quảng cáo đứng độc lập.
3. Yêu cầu kỹ thuật: Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp
đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TTBXD ngày 20/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (đính kèm Phụ lục 2).
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4. Việc lắp đặt các công trình quảng cáo, tuyên truyền trên đất dành cho
đường bộ phải có ý kiến của cơ quan quản lý đường bộ theo quy định hiện hành.
Điều 18. Quảng cáo trên màn hình chuyên quảng cáo
1. Việc đặt màn hình chuyên quảng cáo phải tuân theo quy định của Luật
Quảng cáo, quy định khác của pháp luật có liên quan và quy hoạch quảng cáo
ngoài trời trên địa bàn tỉnh.
2. Khi thực hiện quảng cáo trên màn hình chuyên quảng cáo đặt ngoài trời
không dùng âm thanh.
3. Quảng cáo trên màn hình không thuộc quy định tại khoản 2 Điều này
được sử dụng âm thanh theo quy định của pháp luật về môi trường.
Điều 19. Quảng cáo bằng loa phóng thanh và hình thức tương tự
1. Quảng cáo bằng loa phóng thanh và hình thức tương tự tại địa điểm cố
định phải tuân thủ quy định sau:
a) Quảng cáo không vượt quá độ ồn cho phép theo quy định của pháp luật
về môi trường.
b) Không quảng cáo tại trụ sở cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, trường
học, bệnh viện.
c) Không quảng cáo trên hệ thống truyền thanh phục vụ nhiệm vụ chính
trị của xã, phường, thị trấn.
2. Không quảng cáo bằng loa phóng thanh gắn với phương tiện giao thông
và các phương tiện di động khác tại nội thành, nội thị của thành phố, thị xã.
Điều 20. Quảng cáo phục vụ chương trình biểu diễn nghệ thuật và tổ
chức các sự kiện về văn hóa, thể thao và du lịch
1. Quảng cáo trong chương trình văn hóa, thể thao phải thực hiện theo
pháp luật về nghệ thuật biểu diễn và thể dục, thể thao.
2. Không treo, đặt, dán, dựng sản phẩm quảng cáo ngang bằng hoặc cao
hơn biểu trưng, lô-gô hoặc tên của chương trình; khổ chữ thể hiện trên sản phẩm
quảng cáo không quá một phần hai khổ chữ tên của chương trình.
3. Quảng cáo trên khu vực sân khấu phải đảm bảo mỹ quan và không che
khuất tầm nhìn của người xem.
4. Quảng cáo trong sân vận động, nhà thi đấu và các địa điểm diễn ra hoạt
động thể dục thể thao không che khuất Quốc kỳ, Quốc huy, ảnh lãnh tụ, bảng
hướng dẫn chuyên môn và tầm nhìn của khán giả; không làm ảnh hưởng đến
hoạt động tập luyện, thi đấu, biểu diễn của vận động viên, việc chỉ đạo của huấn
luyện viên và việc thực hiện nhiệm vụ của ban tổ chức, trọng tài, nhân viên
hướng dẫn, y tế, người phục vụ.
Điều 21. Quảng cáo tại nhà chờ xe buýt, trạm trung chuyển xe buýt,
trạm rút tiền tự động của ngân hàng (trạm ATM)
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1. Không quảng cáo trên nóc nhà chờ xe buýt; không đặt bảng quảng cáo
đứng độc lập trong khu nhà chờ xe buýt, trạm trung chuyển xe buýt.
2. Được thực hiện quảng cáo trong phạm vi nhà chờ xe buýt, trạm trung
chuyển xe buýt và phải được bố trí đồng bộ với hạ tầng nhà chờ, trạm trung
chuyển xe buýt. Biển quảng cáo không gây ảnh hưởng tới vị trí đứng, ngồi của
người dân đón xe buýt cũng như tầm nhìn đón, trả khách của xe buýt.
3. Phía ngoài trạm ATM được quảng cáo tên gọi, tên viết tắt, nhãn hiệu
của ngân hàng là chủ sở hữu máy. Mọi dịch vụ của ngân hàng chỉ được quảng
cáo bên trong trạm, đảm bảo mỹ quan đô thị.
Điều 22. Hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực khác
Hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực thể dục, thể thao, y tế và các sản
phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, thực phẩm chức năng thực hiện theo quy
định của pháp luật hiện hành về quảng cáo và các quy định của pháp luật khác
có liên quan.
Điều 23. Trách nhiệm của chủ sở hữu phương tiện quảng cáo ngoài
trời
1. Thực hiện kiểm tra, bảo trì thường xuyên và đảm bảo các điều kiện về
an toàn của phương tiện quảng cáo ngoài trời trong suốt thời gian thi công xây
dựng, lắp đặt và tồn tại của phương tiện quảng cáo.
2. Khắc phục, sửa chữa, tháo dỡ kịp thời các phương tiện quảng cáo ngoài
trời gãy, đổ, đứt, rách, hư hỏng gây mất mỹ quan.
3. Đối với các phương tiện quảng cáo ngoài trời đã thực hiện trước ngày
Quy định này có hiệu lực thi hành mà có vị trí, kích thước, kiểu dáng không phù
hợp với Quy định này thì sau khi hết thời hạn quảng cáo, chủ phương tiện quảng
cáo phải tháo dỡ, chỉnh sửa cho phù hợp.
Chương V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 24. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về
thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh,
có nhiệm vụ và quyền hạn sau:
1. Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch quảng cáo ngoài
trời trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt.
2. Tổ chức, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về quảng cáo
và thực hiện Quy định về tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài
trời trên địa bàn tỉnh.
3. Tiếp nhận và xử lý hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo đối với các
loại hình quảng cáo ngoài trời phải thực hiện thông báo sản phẩm quảng cáo.
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4. Chủ trì thẩm định các đề nghị tuyên truyền theo hình thức xã hội hóa
kết hợp quảng cáo cho nhà tài trợ trình UBND tỉnh quyết định.
5. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về
hoạt động quảng cáo theo quy định của pháp luật.
6. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện,
thị xã, thành phố về công tác quản lý nhà nước hoạt động quảng cáo tại địa
phương.
7. Tổ chức tập huấn về nghiệp vụ quản lý trong hoạt động quảng cáo.
8. Theo dõi, tổng hợp báo cáo định kỳ việc quản lý hoạt động quảng cáo
trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
9. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã,
thành phố thực hiện xây dựng quy hoạch chi tiết tuyên truyền cổ động trực quan
và quảng cáo ngoài trời; tuyên truyền phổ biến và tổ chức hướng dẫn thực hiện
các quy định của pháp luật về hoạt động quảng cáo.
10. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền ở địa
phương tổ chức việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi
phạm thực hiện quảng cáo theo thẩm quyền.
11. Tham mưu UBND tỉnh báo cáo định kỳ việc quản lý hoạt động quảng
cáo trên địa bàn gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 31 tháng 12
hàng năm và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền.
12. Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và phân công
của UBND tỉnh.
Điều 25. Sở Xây dựng
1. Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc xây dựng, điều
chỉnh quy hoạch quảng cáo trên địa bàn tỉnh.
2. Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giao thông vận tải xác
định vị trí đối với việc lắp đặt công trình quảng cáo trong công viên, địa điểm
lắp đặt giá treo băng rôn tại trụ đèn chiếu sáng công cộng thuộc địa bàn được
phân công nhiệm vụ quản lý của UBND tỉnh.
3. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về xây dựng công trình quảng cáo
ngoài trời trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền.
Điều 26. Sở Giao thông vận tải
1. Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng, điều chỉnh, bổ
sung quy hoạch quảng cáo trên địa bàn tỉnh.
2. Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định việc quảng cáo tại
cầu vượt, đường hầm dành cho người đi bộ, nhà chờ xe buýt, trạm trung chuyển
xe buýt, dải phân cách, bến xe, bãi đỗ xe.
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3. Thanh tra, kiểm tra xử lý sai phạm về quy định chuyên ngành giao
thông vận tải đối với bảng quảng cáo theo thẩm quyền.
Điều 27. Sở Kế hoạch và Đầu tư
1. Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trương đầu tư các dự án
quảng cáo, dự án quảng cáo xã hội hóa theo quy định của Luật Quảng cáo, Luật
Đầu tư và Luật Đất đai.
2. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phổ biến quy định của
pháp luật về viết, đặt biển hiệu cho các tổ chức khi cấp Giấy chứng nhận đăng
ký kinh doanh.
Điều 28. Sở Công Thương
1. Có ý kiến về nội dung quảng cáo đối với quảng cáo thương mại, quảng
cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực do Sở Công
Thương quản lý cho cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ thông báo sản phẩm quảng
cáo khi được yêu cầu.
2. Phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về nội dung quảng cáo
thuộc lĩnh vực quản lý theo thẩm quyền.
Điều 29. Sở Tài nguyên và Môi trường
1. Cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; phối hợp xây
dựng, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch quảng cáo trên địa bàn tỉnh.
2. Chủ trì phối hợp các Sở, Ban, ngành có liên quan tham mưu cho UBND
tỉnh về quy trình, thủ tục liên quan đến sử dụng đất đai đối với các vị trí quảng
cáo theo quy hoạch quảng cáo ngoài trời được UBND tỉnh phê duyệt, đảm bảo
các quy định của pháp luật về đất đai.
3. Phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai, môi trường của
công trình quảng cáo theo thẩm quyền.
Điều 30. Sở Thông tin và Truyền thông
1. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về hành vi treo, đặt, dán,
vẽ, rao vặt các sản phẩm quảng cáo; hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh
tăng cường tuyên truyền, phổ biến Quy định về tuyên truyền cổ động trực quan
và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh và các văn bản pháp luật có liên quan.
2. Chỉ đạo các đơn vị liên quan cung cấp dịch vụ viễn thông tạm ngưng
cung cấp dịch vụ đối với các số điện thoại của tổ chức, cá nhân có sản phẩm,
hàng hóa, dịch vụ quảng cáo bằng hình thức rao vặt không đúng quy định (treo,
đặt, dán, viết, vẽ trên các cột điện, cột đèn, tường rào, tường nhà ở, tường công
trình xây dựng, gốc cây xanh nơi công cộng…) khi có yêu cầu của các địa
phương, đơn vị.
Điều 31. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế
1. Phối hợp xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm, hàng hoá,
dịch vụ thuộc lĩnh vực quản lý theo thẩm quyền gửi cho cơ quan tiếp nhận xử lý
hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo khi được yêu cầu.
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2. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm quảng cáo thuộc lĩnh vực quản lý
theo thẩm quyền và thông báo kết quả xử lý vi phạm về Sở Văn hoá, Thể thao
và Du lịch.
Điều 32. Công an tỉnh
Chỉ đạo kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các tổ chức, cá nhân có hành vi
vi phạm quy định về hoạt động quảng cáo ngoài trời làm ảnh hưởng đến an ninh
quốc gia, làm lộ bí mật nhà nước, gây mất an toàn về phòng cháy chữa cháy,
cứu nạn cứu hộ, an toàn giao thông, trật tự xã hội theo quy định của pháp luật;
phối hợp thông báo kết quả xử lý vi phạm về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Điều 33. Các Sở, Ban, ngành liên quan khác
Các Sở, Ban, ngành liên quan trong phạm vi quyền hạn có trách nhiệm
phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia xây dựng quy hoạch các loại
hình quảng cáo, thỏa thuận bằng văn bản về địa điểm, các phương tiện, nội dung
quảng cáo theo quy định quản lý chuyên ngành.
Điều 34. UBND các huyện, thị xã, thành phố
1. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về các hoạt động quảng cáo, tuyên
truyền trên địa bàn quản lý.
2. Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo thuộc thẩm quyền.
3. Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tuyên truyền, phổ
biến các nội dung của Quy định này và các văn bản quy phạm pháp luật liên
quan trên địa bàn quản lý.
4. Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng đề án quy hoạch
tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời ở địa phương.
5. Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin và các phòng chức năng liên quan
phối hợp chặt chẽ với các phòng chuyên môn, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch; phối hợp với các cơ quan, đơn vị được giao quản lý đường bộ trong
công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo trên địa bàn.
6. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện công tác quản lý nhà
nước đối với hoạt động quảng cáo trên địa bàn quản lý theo thẩm quyền; phổ
biến, tuyên truyền Quy định này đến các tổ chức, cá nhân hoạt động quảng cáo
trên địa bàn; tổ chức kiểm tra và xử lý sai phạm về hoạt động quảng cáo, tổ chức
lực lượng cưỡng chế tháo dỡ các bảng quảng cáo vi phạm trên địa bàn; giải
quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi trách nhiệm theo quy định hiện hành.
7. Báo cáo định kỳ về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng
cáo tại địa phương gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Điều 35. Điều khoản thi hành
1. Các Sở, ngành, đơn vị, địa phương và các tổ chức, cá nhân hoạt động
tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh thực
hiện nghiêm Quy định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
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2. Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này, nếu có khó khăn,
vướng mắc; các Sở, ngành, đơn vị, địa phương và các tổ chức, cá nhân chủ động
báo cáo đề xuất UBND tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xem xét sửa
đổi, bổ sung Quy định cho phù hợp./.

