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HƯỚNG DẪN 

Một số nội dung cơ bản các quy định về hoạt động quảng cáo 

trên địa bàn thành phố Cao Bằng 

 
 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo; 

Căn cứ Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL  ngày 06 tháng 12 tháng 

2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết và hướng dẫn thực 

hiện một số điều của Luật Quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 

tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Quảng cáo; 

Căn cứ Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20 tháng 5 năm 2018 của Bộ 

Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt 

phương tiện quảng cáo ngoài trời; 

Căn cứ Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và 

quảng cáo; 

Căn cứ Nghị định số 129/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên 

quan; văn hóa và quảng cáo; 

Căn cứ Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2022 của Chính 

phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng. 

Nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước, nâng 

cáo ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động 

quảng cáo. Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng ban hành hướng dẫn Quy định 

về hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố Cao Bằng, cụ thể như sau: 

A. HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DƯNG CƠ BẢN VÀ CÁC VI PHẠM 

THƯỜNG GẶP TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO 

I. HÀNH VI CẤM TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO 

1. Quảng cáo những sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quy định tại Điều 7 Luật 

Quảng cáo năm 2012. 
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2. Quảng cáo làm tiết lộ bí mật nhà nước, phương hại đến độc lập, chủ 

quyền quốc gia, an ninh, quốc phòng. 

3. Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo 

đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam. 

4. Quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao 

thông, an toàn xã hội. 

5. Quảng cáo gây ảnh hưởng xấu đến sự tôn nghiêm đối với Quốc kỳ, 

Quốc huy, Quốc ca, Đảng kỳ, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, lãnh tụ, 

lãnh đạo Đảng, Nhà nước. 

6. Quảng cáo có tính chất kỳ thị dân tộc, phân biệt chủng tộc, xâm phạm 

tự do tín ngưỡng, tôn giáo, định kiến về giới, về người khuyết tật. 

7. Quảng cáo xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân. 

8. Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa 

được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép. 

9. 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. 

10. Quảng cáo bằng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp về giá cả, 

chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình với giá cả, 

chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại của tổ chức, 

cá nhân khác. 

11. Quảng cáo có sử dụng các từ ngữ “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số 

một” hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng 

minh theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

12. Quảng cáo có nội dung cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của 

pháp luật về cạnh tranh. 

13. Quảng cáo vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ. 

14. Quảng cáo tạo cho trẻ em có suy nghĩ, lời nói, hành động trái với đạo 

đức, thuần phong mỹ tục; gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, an toàn hoặc sự phát 

triển bình thường của trẻ em. 

15. Ép buộc cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo hoặc tiếp nhận 

quảng cáo trái ý muốn. 

16. Treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột 

tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng. 

II. QUY ĐỊNH VỀ BẢNG QUẢNG CÁO, BĂNG RÔN 

1. Quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn 

1. Việc đặt bảng quảng cáo, băng-rôn phải tuân thủ quy định về khu vực 

bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa; hành lang an toàn giao thông, đê điều, lưới điện 
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quốc gia; không được che khuất đèn tín hiệu giao thông, bảng chỉ dẫn công 

cộng; không được chăng ngang qua đường giao thông và phải tuân thủ quy 

hoạch quảng cáo của địa phương và quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan có thẩm 

quyền ban hành. 

2. Các sản phẩm quảng cáo thể hiện trên bảng quảng cáo, băng-rôn phải 

ghi rõ tên, địa chỉ của người thực hiện. 

3. Quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn có nội dung tuyên truyền, cổ 

động chính trị, chính sách xã hội phải tuân theo những quy định sau: 

a) Biểu trưng, lô-gô, nhãn hiệu hàng hóa của người quảng cáo phải đặt ở 

phía dưới cùng đối với bảng quảng cáo, băng-rôn dọc và phía bên phải đối với 

băng-rôn ngang; 

b) Diện tích thể hiện của biểu trưng, lô-gô, nhãn hiệu hàng hóa của người 

quảng cáo không quá 20% diện tích bảng quảng cáo, băng-rôn. 

4. Thời hạn treo băng-rôn không quá 15 ngày. 

2. Quảng cáo trên màn hình chuyên quảng cáo 

1. Việc đặt màn hình chuyên quảng cáo phải tuân theo quy định của Luật 

này, quy định khác của pháp luật có liên quan và quy hoạch quảng cáo ngoài trời 

của địa phương. 

2. Khi thực hiện quảng cáo trên màn hình chuyên quảng cáo đặt ngoài trời 

không được 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. 

3. Hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-

rôn 

1. Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo ghi rõ nội dung, thời gian, địa 

điểm quảng cáo, số lượng bảng quảng cáo, băng-rôn. 

2. Bản sao giấy chứng nhận đăng k ý kinh doanh của người kinh doanh 

dịch vụ quảng cáo hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người quảng 

cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo. 

3. Bản sao giấy tờ chứng minh sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm, hàng 

hoá, dịch vụ theo quy định của pháp luật hoặc giấy tờ chứng minh đủ điều kiện 

để quảng cáo theo quy định tại Điều 20 của Luật này. 

4. Bản sao văn bản về việc tổ chức sự kiện của đơn vị tổ chức trong 

trường hợp quảng cáo cho sự kiện, chính sách xã hội. 

5. Ma-két sản phẩm quảng cáo in mầu có chữ ký của người kinh doanh 

dịch vụ quảng cáo hoặc chữ ký của người quảng cáo trong trường hợp tự thực 

hiện quảng cáo. Trong trường hợp người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người 

quảng cáo là tổ chức thì phải có dấu của tổ chức. 

6. Văn bản chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng bảng quảng 

cáo; quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng địa điểm quảng cáo đối với băng-rôn. 
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7. Bản phối cảnh vị trí đặt bảng quảng cáo. 

8. Bản sao giấy phép xây dựng công trình quảng cáo đối với loại bảng 

quảng cáo phải có giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 31 của 

Luật này. 

4. Trình tự thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, 

băng-rôn 

1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện quảng cáo trên bảng quảng cáo, 

băng-rôn phải gửi hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo đến Trung tâm Dịch vụ 

Hành chính công tỉnh Cao Bằng trước khi thực hiện quảng cáo 15 ngày. 

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền về 

quảng cáo của địa phương xác nhận về việc nhận hồ sơ, nếu không có ý kiến trả 

lời thì tổ chức, cá nhân được thực hiện sản phẩm quảng cáo đã thông báo. Trong 

trường hợp cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương không đồng ý, 

phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

5. Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo 

1. Việc xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời, biển hiệu, bảng 

quảng cáo độc lập hoặc gắn vào công trình xây dựng có trước phải tuân theo quy 

định của Luật này, quy định khác của pháp luật có liên quan và quy hoạch quảng 

cáo ngoài trời của địa phương. 

2. Việc xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời, biển hiệu, bảng 

quảng cáo độc lập hoặc gắn vào công trình xây dựng có sẵn phải xin giấy phép 

xây dựng của cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương trong những 

trường hợp sau đây: 

a) Xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời có diện tích một mặt 

từ 20 mét vuông (m2) trở lên; 

b) Xây dựng biển hiệu, bảng quảng cáo có diện tích một mặt trên 20 mét 

vuông (m2) kết cấu khung kim loại hoặc vật liệu xây dựng tương tự gắn vào 

công trình xây dựng có sẵn; 

c) Bảng quảng cáo đứng độc lập có diện tích một mặt từ 40 mét vuông 

(m2) trở lên. 

3. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo gồm có: 

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo; 

b) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân đề 

nghị cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo; 

c) Bản sao có chứng thực một trong những loại giấy tờ sau: giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất; văn bản thoả thuận hoặc hợp đồng thuê đất theo quy 

định của pháp luật về đất đai đối với công trình quảng cáo đứng độc lập; hợp 

đồng thuê địa điểm giữa chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo với chủ sở 

hữu hoặc chủ sử dụng hợp pháp đối với công trình quảng cáo gắn với công trình 
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xây dựng có sẵn hoặc văn bản thông báo kết quả trúng thầu đối với trường hợp 

địa điểm quảng cáo trong quy hoạch phải tổ chức đấu thầu; 

d) Trường hợp công trình quảng cáo gắn với công trình đã có trước phải 

có văn bản thoả thuận hoặc hợp đồng của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng 

cáo với chủ sở hữu hoặc người được giao quyền quản lý công trình đã có trước; 

đ) Bản vẽ thiết kế của tổ chức thiết kế hợp pháp thể hiện được vị trí mặt 

bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng móng của công trình có chữ ký và 

đóng dấu của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo. Trường hợp công trình 

quảng cáo gắn vào công trình đã có trước thì bản vẽ thiết kế phải thể hiện được 

giải pháp liên kết công trình quảng cáo vào công trình đã có trước. 

4. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo được 

thực hiện như sau: 

a) Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo 

nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương (Bộ phận Một 

cửa, Ủy ban nhân thành phố Cao Bằng); 

b) Trường hợp địa điểm quảng cáo nằm trong quy hoạch quảng cáo đã 

được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 

nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương cấp giấy 

phép xây dựng công trình quảng cáo cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp không 

cấp giấy phép, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do; 

c) Trường hợp địa phương chưa phê duyệt quy hoạch quảng cáo, trong 

thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền 

về xây dựng của địa phương gửi văn bản xin ý kiến các sở, ban, ngành liên quan. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của 

cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương, các sở, ban, ngành nêu trên 

phải có ý kiến trả lời bằng văn bản gửi cho cơ quan có thẩm quyền về xây dựng 

của địa phương. Trong thời hạn 13 ngày, kể từ ngày nhận được ý kiến của các 

sở, ban, ngành nêu trên, cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương 

phải cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo cho tổ chức, cá nhân. Trường 

hợp không cấp giấy phép, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

III. QUY ĐỊNH VỀ ĐOÀN NGƯỜI QUẢNG CÁO (Roadshow) 

1. Tổ chức, cá nhân thực hiện đoàn người quảng cáo phải thông báo tới 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về nội dung, hình thức sản phẩm quảng cáo, số 

lượng người tham gia đoàn người thực hiện quảng cáo, thời gian và lộ trình thực 

hiện chậm nhất là 15 ngày trước ngày thực hiện quảng cáo. 

2. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của tổ chức, 

cá nhân thực hiện đoàn người quảng cáo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du trả lời 

bằng văn bản đồng ý hoặc không đồng ý và nêu rõ lý do. 

3. Sau khi có văn bản trả lời của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tổ 

chức, cá nhân thực hiện đoàn người quảng cáo thông báo tới Ủy ban nhân dân 

Thành phố qua 1 cửa để xin phép lộ trình, mật độ thực hiện đoàn người quảng 
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cáo. Thời gian thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả liên thông hiện đại 

của thành phố Cao Bằng đến khi trả kết quả: Tối đa 3 ngày làm việc. 

4. Không được quảng cáo bằng loa phóng thanh gắn với phương tiện giao 

thông và các phương tiện di động khác tại nội thành của Thành phố (được hiểu 

là trên địa bàn 8 phường: Hợp Giang, Sông Bằng, Sông Hiến, Tân Giang, Ngọc 

Xuân, Đề Thám, Hòa Chung, Duyệt Trung).  

5. Đoàn người thực hiện quảng cáo phải bảo đảm trật tự an toàn giao 

thông, an toàn xã hội; tuân thủ các quy định pháp luật về hoạt động quảng cáo 

và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

III. QUY ĐỊNH VỀ BIỂN HIỆU CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HOẠT 

ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

Việc đặt biển hiệu phải tuân thủ các quy định của Luật Quảng cáo và yêu 

cầu sau: 

1. Biển hiệu phải có các nội dung sau: 

a) Tên cơ quan chủ quản trực tiếp (nếu có); 

b) Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh theo đúng giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh; 

c) Địa chỉ, điện thoại. 

2. Việc thể hiện chữ viết trên biển hiệu phải tuân thủ quy định tại Điều 18 

của Luật Quảng cáo.  

a) Trong các sản phẩm quảng cáo phải có nội dung thể hiện bằng tiếng 

Việt, trừ những trường hợp sau: Nhãn hiệu hàng hoá, khẩu hiệu, thương hiệu, 

tên riêng bằng tiếng nước ngoài hoặc các từ ngữ đã được quốc tế hoá không thể 

thay thế bằng tiếng Việt; 

b) Trong trường hợp sử dụng cả tiếng Việt, tiếng nước ngoài trên cùng 

một sản phẩm quảng cáo thì khổ chữ nước ngoài không được quá ba phần tư khổ 

chữ tiếng Việt và phải đặt bên dưới chữ tiếng Việt. 

3. Số lượng, kiểu dáng: 01(một) biển hiệu ngang , 02 (hai) biển hiệu dọc; 

bảo đảm mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội. 

4. Kích thước biển hiệu được quy định như sau:  

a) Đối với biển hiệu ngang thì chiều cao tối đa là 02 mét (m), chiều dài 

không vượt quá chiều ngang mặt tiền nhà; 

b) Đối với biển hiệu dọc thì chiều ngang tối đa là 01 mét (m), chiều cao 

tối đa là 04 mét (m) nhưng không vượt quá chiều cao của tầng nhà nơi đặt biển 

hiệu. 

5. Biển hiệu không được che chắn không gian thoát hiểm, cứu hoả; không 

được lấn ra vỉa hè, lòng đường, ảnh hưởng đến giao thông công cộng. 

6. Việc đặt biển hiệu phải tuân thủ các quy định của Luật này và quy 

chuẩn kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền ban hành. 
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7. Vị trí: Đặt ở cổng hoặc mặt trước của trụ sở hoặc nơi kinh doanh của tổ 

chức, cá nhân. 

8. Biển hiệu có diện tích một mặt trên 20m2 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. 

9. Biển hiệu thực hiện dạng chữ gắn trực tiếp lên tường công trình, nhà ở 

được thực hiện tổng chiều cao các chữ tối đa 2m, chiều ngang các chữ không 

vượt quá giới hạn kết cấu tường có thể gắn chữ; đảm bảo mỹ quan và phù hợp 

với kiến trúc công trình. 

IV. MỘT SỐ HÀNH VI VI PHẠM THƯỜNG GẶP TRONG HOẠT 

ĐỘNG QUẢNG CÁO 

1. Vi phạm quy định về quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn, 

màn hình chuyên quảng cáo (Điều 42, Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 

29/3/2021) 

1.1. Khoản 1 Điều 42: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng 

đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Treo, dựng, đặt, gắn mỗi bảng quảng cáo, băng-rôn, màn hình chuyên 

quảng cáo ngoài trời không đúng vị trí đã quy hoạch hoặc vị trí đã được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền chấp thuận; 

b) Không ghi rõ tên, địa chỉ của người thực hiện quảng cáo trên mỗi bảng 

quảng cáo, băng-rôn. 

1.2. Điểm b, Khoản 2 Điều 42: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 

5.000.000 đồng đối với hành vi sau đây: Không tự tháo dỡ băng-rôn đã hết hạn 

ghi trong thông báo; không tự tháo dỡ bảng quảng cáo, băng-rôn rách, nát, mất 

mỹ quan. 

1.3. Điểm b, Khoản 4 Điều 42: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 

15.000.000 đồng đối với một hành vi quảng cáo sau đây: Không thông báo về 

nội dung, thời gian, địa điểm quảng cáo, số lượng bảng quảng cáo, băng-rôn. 

2. Vi phạm quy định về quảng cáo làm ảnh hưởng mỹ quan, trật tự 

an toàn giao thông, xã hội và trên phương tiện giao thông (Điều 43, Nghị 

định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021) 

2.1. Khoản 1 Điều 43: Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1.000.000 đồng 

đến 2.000.000 đồng đối với hành vi phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến 

mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội. 

2.2. Khoản 3 Điều 43: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng 

đối với người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo trên tờ rơi làm 

ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội. 

3. Vi phạm quy định về quảng cáo bằng loa phóng thanh và hình thức 

tương tự (Khoản 2 Điều 44 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021): 

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo bằng 
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loa phóng thanh và các hình thức tương tự khác gắn trên phương tiện giao thông 

và các phương tiện di động tại nội thành, nội thị của các thành phố, thị xã. 

4. Vi phạm quy định về tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo 

(Điều 46 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021) 

4.1. Khoản 1 Điều 46: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng 

đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Quảng cáo của đoàn người thực hiện quảng cáo không đúng với thông 

báo đã gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

b) Quảng cáo của đoàn người thực hiện quảng cáo mà không được Cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền nơi thực hiện quảng cáo chấp thuận sau khi thông 

báo nội dung quảng cáo. 

4.2. Khoản 2 Điều 46: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng 

đối với hành vi không thông báo nội dung, hình thức sản phẩm quảng cáo, số 

lượng người tham gia đoàn người thực hiện quảng cáo; thời gian và lộ trình thực 

hiện của đoàn người thực hiện quảng cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

theo quy định. 

5. Một số Vi phạm quy định về biển hiệu (Điều 48 Nghị định số 

38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021) 

5.1. Khoản 1 Điều 48: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng 

đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Không thể hiện đầy đủ trên biển hiệu tên cơ quan chủ quản trực tiếp; 

tên cơ sở sản xuất kinh doanh theo đúng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; địa chỉ, điện thoại; 

b) Sử dụng biển hiệu có kích thước không đúng theo quy định. 

5.2. Khoản 2 Điều 48: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng 

đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Ghi không đúng hoặc ghi không đầy đủ tên gọi bằng tiếng Việt trên 

biển hiệu; 

b)  Không viết bằng chữ tiếng Việt mà chỉ viết bằng chữ tiếng nước ngoài 

trên biển hiệu; 

c) Thể hiện tên riêng, tên viết tắt, tên giao dịch quốc tế bằng chữ tiếng 

nước ngoài ở phía trên tên bằng chữ tiếng Việt trên biển hiệu; 

d)  Thể hiện tên gọi, tên viết tắt, tên giao dịch quốc tế bằng chữ tiếng nước 

ngoài có khổ chữ quá ba phần tư khổ chữ tiếng Việt trên biển hiệu; 

đ) Chiều cao của biển hiệu dọc vượt quá chiều cao của tầng nhà nơi đặt 

biển hiệu. 

5.3. Khoản 3 Điều 48: Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng 

đối với một trong các hành vi sau đây: 

a)  Treo, dựng, đặt, gắn biển hiệu che chắn không gian thoát hiểm, cứu 
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hỏa; 

b)  Treo, dựng, đặt, gắn biển hiệu lấn ra vỉa hè, lòng đường, ảnh hưởng 

đến giao thông công cộng; 

c) Treo, dựng, đặt, gắn biển hiệu làm mất mỹ quan. 

6. Vi phạm quy định về giấy phép xây dựng công trình quảng cáo: 

Đối với xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời có diện tích một mặt từ 

20 mét vuông (m2) trở lên; Xây dựng biển hiệu, bảng quảng cáo có diện tích một 

mặt trên 20 mét vuông (m2) kết cấu khung kim loại hoặc vật liệu xây dựng 

tương tự gắn vào công trình xây dựng có sẵn; Bảng quảng cáo đứng độc lập có 

diện tích một mặt từ 40 mét vuông (m2) trở lên. Cụ thể: 

Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với xây dựng 

công trình xây dựng khác không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải 

có giấy phép xây dựng (Quy định tại điểm b, khoản 7, Điều 16 Nghị định số 

16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ) 

B. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa Thông tin Thành phố 

- Chủ trì tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố trong việc chỉ đạo, 

đôn đốc thực hiện nghiêm túc hướng dẫn này. 

- Có trách nhiệm chỉ đạo Đội Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Thông tin; 

Phòng chống tệ nạn xã hội Thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan tổ chức ra quân, xử lý vi phạm sau 30 ngày, kể từ ngày Hướng dẫn này 

được triển khai, phổ biến và đăng tải tuyên truyên truyền trên các phương tiện 

truyền thông. 

2. Đội Quản lý trật tự đô thị Thành phố 

- Tăng cường kiểm tra tình hình thực hiện cấp phép xây dựng đối với các 

công trình quảng cáo phải cấp phép xây dựng theo quy định. 

- Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin trong việc kiểm tra, xử lý vi 

phạm đối với các công trình quảng cáo vi phạm về giấy phép xây dựng. 

3. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông Thành phố 

Thực hiện đăng tải, thông tin tuyên truyền các nội dung Hướng dẫn này 

trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội… 

4. Ủy ban nhân dân các phường, xã 

- Tăng cường quản lý địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các 

quy định trong hoạt động quảng cáo. Trường hợp vi phạm sảy ra trên địa bàn, 

mà không kịp thời xử lý, người đứng đầu chính quyền địa phương chịu trách 

nhiệm trướng Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định. 

- Có trách nhiệm triển khai nội dung Hướng dẫn này đến các tổ chức, 

doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc địa bàn quản lý. Đồng thời, tổ chức ký cam 

kết việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động quảng cáo đối 
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với các các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh (Theo mẫu đính kèm hướng 

dẫn). Thời gian hoàn thành trước ngày 15/4/2022. 

Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân Thành phố (Qua 

phòng Văn hóa và Thông tin) trước ngày 20/4/2022. 

Trên đây Hướng dẫn một số nội dung cơ bản các quy định về hoạt động 

quảng cáo. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương; các doanh nghiệp, hộ kinh 

doanh nghiêm túc chấp hành. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát 

sinh, các tổ chức, cá nhân có ý kiến phản hồi về phòng Văn hóa và Thông tin 

Thành phố để được hướng dẫn, giải đáp. Số điện thoại Liên hệ: 02063.853.333./. 

Nơi nhận: 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố; 

- Các phòng, đơn vị thuộc UBND Thành phố; 

- Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn TP; 

- Ủy ban nhân dân các phường, xã; 

- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Đệ 
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