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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài  

Trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh là vấn đề tất yếu thúc đẩy sự 

phát triển của các doanh nghiệp. Trong sự cạnh tranh đó, các doanh nghiệp 

sử dụng mọi biện pháp để tìm kiếm, thúc đẩy cơ hội bán hàng, cung ứng 

dịch vụ và xúc tiến thương mại như: tuyên truyền, giới thiệu, khuyếch 

trương, quảng bá, khuyến mại hàng hóa dịch vụ… Trong đó, quảng cáo là 

một hoạt động xúc tiến hàng hóa được các doanh nghiệp ưa chuộng và rất 

cần thiết trong thị trường kinh doanh hiện nay. Sự phát triển nhanh và đa 

dạng của hoạt động quảng cáo một mặt đã kích thích tiêu thụ hàng hóa, đưa 

sản phẩm tiếp cận với người tiêu dùng một cách nhanh chóng. Mặt khác, 

quảng cáo còn mang trong mình những giá trị thẩm mỹ, tính giáo dục và 

truyền thống văn hóa của dân tộc góp phần làm phong phú thêm cho đời 

sống tinh thần xã hội, tạo tiền đề thuận lợi để nước ta phát triển theo hướng 

tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.  

Mặc dù mới hơn hai thập kỉ kể từ khi Việt Nam bước vào nền kinh tế 

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhưng ngành quảng cáo Việt Nam 

đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, đặc biệt là hoạt động quảng cáo 

thuơng mại ngoài trời. Cùng với cả nước, Hà Nội trong đó có quận Hà 

Đông đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển đi lên của thành phố. Sự thay 

đổi tích cực đó đã tạo điều kiện và thời cơ cho các hoạt động quảng cáo 

thuơng mại ngoài trời ở quận Hà Đông nói riêng và thành phố Hà Nội nói 

chung phát triển mạnh. Bên cạnh những mặt tích cực, hoạt động quảng cáo 

thương mại ngoài trời của thành phố và cụ thể trên địa bàn quận Hà Đông 

còn bộc lộ sự lộn xộn, gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng tới giao thông, 

mỹ quan đô thị. Nhiều biển quảng cáo không có giấy phép, nội dung quảng 

cáo không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Công tác quản lý 

nhà nước về hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời mặc dù đã thực 
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hiện Luật Quảng cáo của Nhà nước ban hành chính thức ngày 21 tháng 06 

năm 2012 và có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2013. Tuy nhiên, cho tới 

thời điểm hiện nay, việc quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo thương 

mại ngoài trời vẫn còn nhiều bất cập và chưa đáp ứng được yêu cầu phát 

triển của ngành dịch vụ này trong thời kì CNH, HĐH đất nước. Chính vì 

vậy, quảng cáo thương mại ngoài trời đòi hỏi những nhà quản lý phải đưa 

ra những biện pháp và quy chế phù hợp để đưa hoạt động quảng cáo vào 

khuôn khổ, đảm bảo mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông chung trên 

địa bàn quận. Đồng thời, góp phần tích cực thúc đẩy hoạt động quảng cáo 

thương mại ngoài trời trở thành một ngành kinh tế mạnh, có vị trí xứng 

đáng trong thời kì đất nước đổi mới. 

          Với những lý do cấp thiết trên, tác giả đã chọn đề tài Quản lý hoạt 

động quảng cáo thuơng mại ngoài trời trên địa bàn quận Hà Đông làm 

luận văn tốt nghiệp Cao học chuyên ngành Quản lý văn hóa. Nghiên cứu 

đề tài này, tác giả mong muốn có một cái nhìn toàn diện về cơ sở lý luận 

và thực tiễn trong công tác quản lý hoạt động quảng cáo thương mại 

ngoài trời, nhằm tạo hướng đi đúng đắn phát triển ngành công nghiệp 

sáng tạo này, mang lại lợi ích thiết thực về kinh tế - văn hoá - xã hội cho 

quận Hà Đông. 

2. Tình hình nghiên cứu  

2.1. Trên thế giới 

Quảng cáo đã xuất hiện từ rất lâu. Trên thế giới, ở các nước công 

nghiệp phát triển có đến hàng trăm công trình viết về quảng cáo như 

Armand Dayan: Nghệ thuật quảng cáo, Nxb Thế giới, 1995; Joe Grimandi: 

Nghệ thuật quảng cáo, bí mật của sự thành công, Nxb Lao động xã hội, 

2006, Iu.A.Suliagin, V.V. Petro: Nghề quảng cáo, Nxb Thông tấn, 2004. 

Tuy nhiên, các công trình này chủ yếu nghiên cứu về quảng cáo từ góc độ 

kinh tế, thương mại và công nghệ. Trong khi đó, những công trình nghiên 

cứu về quảng cáo trên góc độ quản lý nhà nước còn rất hạn chế. 
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2.2. Ở Việt Nam  

 Ở Việt Nam, do quảng cáo xuất hiện muộn nên nghiên cứu về quảng 

cáo chưa nhiều. Các công trình nghiên cứu ở Việt Nam từ trước đến nay, 

chỉ chủ yếu viết về kĩ nghệ quảng cáo, trong đó chỉ chủ yếu nhấn mạnh mặt 

thực hành của quảng cáo, coi quảng cáo như một công cụ đắc lực của 

Marketing. Tiêu biểu là cuốn Quảng cáo - lý thuyết và thực hành của bộ 

môn Marketing trường Đại học kinh tế Quốc dân, xuất bản năm 1991, do 

một tập thể viết. Công trình đáng chú ý thứ hai là của Lê Hoàng Quân với 

tựa đề Nghiệp vụ quảng cáo và tiếp thị, Nxb Khoa học Kĩ thuật, Hà Nội, 

xuất bản năm 1999. Cuốn sách có giá trị như một giáo trình chuyên ngành 

Quảng cáo học, có thể coi là tương đối đầy đủ về kĩ nghệ quảng cáo ở nước 

ta hiện nay. Một công trình cũng rất đáng được quan tâm đó là Quảng cáo 

và ngôn ngữ quảng cáo, Nxb Khoa học Xã hội, xuất bản năm 2004, do TS. 

Nguyễn Kiên Trường chủ biên.  

 Bên cạnh đó, còn có các luận văn, luận án khoa học của các học viên 

chuyên ngành Văn Hoá, Kinh Tế, Ngôn Ngữ, Marketing, Du lịch ở các 

trường Đại học, các Viện nghiên cứu. Tiêu biểu là Luận án Tiến sỹ Kinh Tế 

“Nghiên cứu ảnh huởng của thị hiếu nguời tiêu dùng trong việc lựa chọn 

phuơng thức quảng cáo ở Việt Nam” (năm 2005) của tác giả Bùi Văn Danh 

nghiên cứu về thị hiếu của người tiêu dùng và sự tác động đến quyết định 

lực chọn hình thức quảng cáo phù hợp ở Việt Nam. Luận án Tiến sỹ Văn 

hoá học “Giá trị văn hoá của quảng cáo ở Việt Nam hiện nay” (năm 2012) 

của tác giả Đỗ Quang Minh phân tích, tìm hiểu giá trị văn hóa của quảng 

cáo ở nước ta dựa trên thước đo chuẩn mực xã hội của Việt Nam lúc bấy 

giờ. Luận án Tiến sĩ Luật học “Hoàn thiện pháp luật về quảng cáo thương 

mại” (năm 2016) của tác giả Nguyễn Thị Tâm nghiên cứu về khung chế tài 

pháp luật trong hoạt động quảng cáo thương mại ở Việt Nam. 

Ngoài ra, một số luận văn nghiên cứu về hoạt động quảng cáo như: 

Luận văn Thạc sỹ Văn hoá học “Yếu tố thẩm mỹ trong quảng cáo sản phẩm 
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hàng hoá trên truyền hình trung ương” (năm 2003) của tác giả Phạm Thị 

Mỹ Hà, Luận văn Thạc sỹ Quản lý Văn hoá “ Quản lý hoạt động quảng cáo 

thương mại ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh” (2016) của tác giả 

Nguyễn Mạnh Hà. Ngoài góc độ kinh tế, kinh doanh và doanh nghiệp, dưới 

góc nhìn văn hóa, những nghiên cứu trên đánh giá khá sâu sắc những tác 

động của quảng cáo đối với xã hội, đặc biệt là về lối sống, văn hóa thẩm 

mỹ. Theo các nghiên cứu trên, văn hóa quảng cáo và xây dựng văn hóa 

quảng cáo là một phần không thể thiếu của nền kinh tế thị trường, của xã 

hội hiện đại, của văn hóa doanh nghiệp, nhưng việc định hướng nâng cao 

giá trị văn hóa, giá trị thẩm mỹ đối với hoạt động quảng cáo của Việt Nam 

hiện nay đang là vấn đề cấp bách cần được quan tâm hơn. 

Tuy nhiên, cho đến nay chưa có công trình nào đề cập đến vấn đề 

quản lý hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời trên địa bàn quận Hà 

Đông. Chính vì vậy, luận văn này sẽ tập trung đi sâu vào  nghiên cứu cụ thể 

hơn về quảng cáo thuơng mại ngoài trời và công tác quản lý hoạt động quảng 

cáo thuơng mại ngoài trời, chỉ ra những thuận lợi và khó khăn của hoạt động 

quảng cáo này để từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động 

quảng cáo thuơng mại ngoài trời trên địa bàn quận Hà Đông. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý hoạt động quảng cáo thương 

mại ngoài trời trên địa bàn quận Hà Đông. Từ đó đề xuất các giải pháp để 

nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động quảng cáo này.  

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

 - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về quảng cáo, quảng cáo ngoài trời, 

quảng cáo thương mại ngoài trời và quản lý hoạt động quảng cáo thương mại 

ngoài trời. 
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 - Khảo sát và đánh giá thực trạng quản lý hoạt động quảng cáo 

thương mại ngoài trời trên địa bàn quận Hà Đông.  

 - Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động quảng 

cáo thương mại ngoài trời trên địa bàn quận Hà Đông  

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

      Đối tượng nghiên cứu là công tác quản lý hoạt động quảng cáo 

thương mại ngoài trời trên địa bàn quận Hà Đông. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

 Phạm vi vấn đề: Quản lý về hoạt động quảng cáo thương mại ngoài 

trời trên địa bàn quận Hà Đông. 

Thời gian: Từ tháng 1/2013 (tức năm Luật Quảng cáo có hiệu lực thi 

hành) đến nay. 

Không gian: Trên địa bàn quận Hà Đông 

5. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp thu thập tài liệu: Phương pháp này cho phép thu thập, 

phân tích và tổng hợp các tài liệu liên quan đến vấn đề quản lý hoạt động 

quảng cáo thương mại ngoài trời. 

- Phương pháp khảo sát thực tế: Phương pháp này được sử dụng để 

thu thập các mẫu quảng cáo ngoài trời. 

- Phương pháp phỏng vấn sâu: Phương pháp này nhằm phỏng vấn 

những người làm quảng cáo, những cán bộ quản lý hoạt động quảng cáo để 

từ đó chỉ ra những thách thức, áp lực và kiến nghị của người làm quảng 

cáo, cán bộ quản lý hoạt động quảng cáo, đồng thời nắm bắt được thái độ, 

phản hồi của người dân về hoạt động quảng cáo. 

- Phương pháp thống kê - phân loại: Phương pháp này nhằm thống 

kê, phân loại các yếu tố trong hoạt động quảng cáo ngoài trời để phục vụ 

cho luận văn. Sự thống kê, phân loại này giúp có được những số liệu chính 

xác, làm tăng tính thuyết phục của luận văn. 
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6. Những đóng góp của luận văn 

Luận văn nghiên cứu thực trạng về quản lý hoạt động quảng cáo 

thương mại ngoài trời ở quận Hà Đông hiện nay. Đề xuất các giải pháp cụ 

thể nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động quảng cáo thương mại ngoài 

trời góp phần tạo điều  kiện cho người làm quảng cáo cũng như những cán 

bộ quản lý văn hóa và dịch vụ có liên quan đến quảng cáo trên địa bàn quận 

Hà Đông. Đồng thời giúp cho việc định hướng chỉ đạo hoạt động quảng 

cáo thương mại ngoài trời sao cho hiệu quả hơn, phù hợp với văn hóa của 

người Việt. 

7. Bố cục của luận văn 

 Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, luận 

văn gồm có 3 chương, cụ thể như sau: 

 Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động quảng cáo thương mại 

ngoài trời và tổng quan về hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời trên 

địa bàn quận Hà Đông. 

 Chương 2: Thực trạng về quản lý hoạt động quảng cáo thuơng mại 

ngoài trời trên địa bàn quận Hà Đông. 

 Chương 3: Phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý 

hoạt động quảng cáo thuơng mại ngoài trời trên địa bàn quận Hà Đông.  
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Chương 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO 

THƯƠNG MẠI NGOÀI TRỜI VÀ TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG 

QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI NGOÀI TRỜI TRÊN ĐỊA BÀN 

QUẬN HÀ ĐÔNG 

1.1. Cơ sở lý luận  

1.1.1. Các khái niệm cơ bản 

1.1.1.1. Quảng cáo 

 Trong những năm gần đây, “Quảng cáo” đã trở thành cụm từ khá thông 

dụng, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng; là một phần của hoạt 

động kinh doanh, góp phần thúc đẩy và mở rộng thị phần của mỗi doanh nghiệp. 

Đã có rất nhiều khái niệm về quảng cáo: 

 Philip Kotler, một trong những cây đại thụ trong ngành Marketing 

nói chung và ngành quảng cáo nói riêng trên thế giới đã đưa ra những khái 

niệm khác nhau về quảng cáo. Trong cuốn sách Marketing căn bản ông 

định nghĩa: “Quảng cáo là những hình thức truyền thông không trực tiếp, 

được thực hiện thông qua những phương tiện truyền tin phải trả tiền và xác 

định rõ nguồn kinh phí.” [48, tr. 376]. 

Trong giáo trình Quản trị Marketing (Marketing Management) của 

mình, Philip Kotler lại đưa ra một khái niệm khác về quảng cáo: “Quảng 

cáo là một hình thức trình bày gián tiếp và khuyếch trương ý tưởng, hàng 

hoá hay dịch vụ được người bảo trợ nhất định trả tiền.” [49, tr. 678]. 

 Nhà kinh tế học người Pháp Armand Dayan đưa ra khái niệm: 

“Quảng cáo đó là một thông báo phải trả tiền, một chiều và không cho cá 

nhân ai, được thực hiện thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và 

các dạng truyền thông khác nhằm cổ động có lợi cho một hàng hoá, một 

nhãn hiệu, một hãng nào đó, một ứng cử viên, chính phủ…” [2, tr.8]. 
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Giáo trình Nguyên lý Marketing của trường Đại học Ngoại Thương 

có viết: “Quảng cáo là quá trình truyền tin có định hướng tới quảng cáo đã 

giới thiệu và để xuất.” [19, tr.108]. 

Có thể nói, quảng cáo là hoạt động xúc tiến thương mại nhằm giới 

thiệu hàng hóa, dịch vụ hay hoạt động của doanh nghiệp về hàng hóa dịch 

vụ đó, tạo sự quan tâm, hứng thú của khách hàng đối với sản phẩm, từ đó 

kích thích sức mua của người tiêu dùng, đẩy mạnh hoạt động sản xuất và 

bán hàng. 

1.1.1.2. Quảng cáo ngoài trời 

Quảng cáo ngoài trời là hình thức quảng cáo lâu đời, cổ xưa nhất và 

có những đặc điểm riêng biệt với những phương tiện quảng cáo khác. Bởi 

đây không phải là phương tiện truyền phát các thông tin và không tự mang 

thông tin đến cho người nhận, mà chính người nhận đến với quảng cáo, 

mặc dù họ xem, nhìn, tiếp nhận thông tin khi đang tiến hành các hoạt động 

khác và hầu như không phải nỗ lực gì nhiều khi tiếp nhận thông tin từ 

quảng cáo ngoài trời. 

Theo nhiều tài liệu nghiên cứu và tổng hợp được thì quảng cáo ngoài 

trời (Out-of-home Advertising hoặc Outdoor Advertising): là hình thức 

quảng cáo thương mại với nhiều hình dạng, kích thước khác nhau được đặt, 

để, dựng, treo ở không gian công cộng. Với khái niệm này, quảng cáo 

ngoài trời bao gồm tất cả các loại hình quảng cáo tác động đến nguời tiêu 

dùng khi họ buớc ra bên ngoài ngôi nhà đang sống, tức là bước vào không 

gian công cộng, trái ngược với phương pháp tiếp cận quảng cáo khi nguời 

tiêu dùng còn ở bên trong ngôi nhà của họ thông qua tivi, phim ảnh, mạng 

internet... 

Với quan điểm như trên, nhiều loại hình quảng cáo dù là “indoor” 

(trong nhà) nhưng vẫn đuợc xếp vào “outdoor” (ngoài trời), ví dụ quảng 

cáo trong thang máy, trong siêu thị, trong buồng điện thoại công cộng, rạp 
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chiếu phim… Trong cuốn Kĩ thuật quảng cáo, tác giả Huỳnh Văn Tòng 

định nghĩa quảng cáo ngoài trời là “Bất kì một bản tin quảng cáo nào hay 

một dấu hiệu nhận dạng được đặt ở nơi công cộng” [56, tr.138]. Hay nói cách 

khác, sản phẩm của quảng cáo ngoài trời là những thông tin bằng hình ảnh, 

hành động, âm thanh, tiếng nói, chữ viết, biểu tượng, màu sắc, ánh sáng chứa 

đựng nội dung quảng cáo thương mại được đặt ở một nơi công cộng. 

1.1.1.3. Hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời 

Trước hết, để làm rõ thế nào là quảng cáo thương mại, chúng ta cần 

đối chiếu và so sánh với quảng cáo phi thương mại. 

Quảng cáo phi thương mại (Noncommercial Advertising): là quảng 

cáo không nhằm mục đích kiếm lợi nhuận. Quảng cáo này thường được 

một số tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức tôn giáo, từ thiện… hoặc các cơ 

quan chính phủ bảo trợ, với mục tiêu truyền bá các thông điệp xã hội đến 

đông đảo công chúng, nhằm tác động tới nhận thức, tâm lý, ứng xử của 

công chúng, để thuyết phục mọi người quan tâm, ủng hộ và cùng tham gia 

giải quyết những vấn đề bức xúc trong xã hội… 

Quảng cáo này còn đuợc gọi là quảng cáo phản marketing, vì nó 

thường cố gắng kêu gọi mọi người hạn chế tiêu dùng hàng hoá và dịch vụ 

hơn để tiết kiệm trong xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường, thậm chí là từ 

bỏ một thói quen, hành động không có lợi cho cá nhân, gia đình và xã hội. 

Ví dụ như thói quen ăn uống không hợp vệ sinh, hút thuốc lá có hại cho sức 

khoẻ, không sinh con thứ ba… Các quảng cáo này thuộc lĩnh vực tiếp thị 

xã hội (Social marketing). 

Vì vậy, mục tiêu chính của quảng cáo phi thương mại là mang lại 

cho mọi người thông tin xã hội, phổ biến dịch vụ xã hội, tác động làm 

thay đổi thói quen của người xem, giảm lãng phí tài nguyên, củng cố 

quan điểm chính trị, cải thiện thái độ của công chúng và nhắc nhở mọi 

người về truyền thống. 
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Do đó, quảng cáo phi thương mại thường được xem là một nguồn 

khách quan của thông tin. Về khái niệm quảng cáo thương mại, TS. Huỳnh 

Văn Tòng định nghĩa: “Quảng cáo thương mại là tất cả những kĩ thuật, có 

hiệu năng tập thể, và dùng làm lợi cho một xí nghiệp (hay một nhóm xí 

nghiệp) nhằm mục đích thâu nạp, phát triển hoặc duy trì một số khách 

hàng.” [56, tr8-9]. 

Hay nói cách khác, quảng cáo thương mại (Commercial Advertising) 

là hình thức quảng cáo khuếch trương giá trị hàng hoá, dịch vụ nhằm mục 

tiêu kinh doanh được càng nhiều hàng hoá, dịch vụ càng tốt, từ đó mang lại 

lợi nhuận cho doanh nghiệp. Điều 102 của Luật Thương mại năm 2005 

định nghĩa: “Quảng cáo thương mại là hoạt động xúc tiến thương mại của 

thương nhân để giới thiệu với khách hàng về hoạt động kinh doanh hàng 

hoá, dịch vụ của mình.” [51]. 

Để phân biệt với quảng cáo nói chung và các hoạt động xúc tiến 

thương mại khác (bao gồm hoạt động khuyến mại, trưng bày, giới thiệu 

hàng hóa, dịch vụ), quảng cáo thương mại có những đặc điểm cơ bản sau: 

- Chủ thể quảng cáo thương mại: có nhiều chủ thể tham gia vào 

hoạt động quảng cáo thương mại với mục đích, cách thức và mức độ 

khác nhau. Đó có thể là thương nhân (người quảng cáo), thương nhân 

kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người phát hành quảng cáo, người cho 

thuê phương tiện quảng cáo. 

- Người quảng cáo: là tổ chức, cá nhân có nhu cầu quảng cáo về hoạt 

động kinh doanh, hàng hoá, dịch vụ của mình. Quảng cáo là hoạt động giới 

thiệu đến khách hàng, người tiêu dùng về hàng hóa, hoạt động kinh doanh 

của doanh nghiệp, tuy nhiên không phải ai cũng có quyền quảng cáo. Trong 

trường hợp được thương nhân ủy quyền, văn phòng đại diện có quyền ký 

hợp đồng với thương nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo thương mại để 

thực hiện quảng cáo cho thương nhân mà mình đại diện. Riêng đối với tổ 

chức, cá nhân nước ngoài muốn quảng cáo thương mại tại Việt Nam cần 
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phải thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo thương mại Việt Nam 

thực hiện. 

- Thương nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo: Dịch vụ quảng cáo là 

một loại dịch vụ thương mại mà thương nhân được khai thác để kinh 

doanh. Do đó, thương nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo thương mại phải 

tự chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu nội dung sản phẩm quảng cáo 

của mình vi phạm các nội dung quảng cáo bị cấm tại Luật Thương mại 

và các nội dung về sản phẩm quảng cáo được quy định tại Luật này; phải 

chấp hành đúng các quy định về sử dụng phương tiện quảng cáo theo 

quy định của pháp luật hiện hành. 

- Người phát hành quảng cáo: là tổ chức, cá nhân đưa sản phẩm 

quảng cáo đến người tiêu dùng, bao gồm cơ quan báo chí, nhà xuất bản, tổ 

chức quản lý mạng thông tin máy tính, người tổ chức chương trình văn hoá, 

thể thao, hội chợ, triển lãm và tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện quảng 

cáo khác. 

- Người cho thuê phương tiện quảng cáo: là tổ chức, cá nhân sở hữu 

phương tiện quảng cáo. Người cho thuê phương tiện quảng cáo có thể là 

thương nhân hoặc không phải là thương nhân nhưng đều có quyền lựa chọn 

khách hàng cho mình và thu phí từ việc cho thuê phương tiện quảng cáo 

theo thỏa thuận trong hợp đồng. 

- Hàng hóa, dịch vụ quảng cáo thương mại: hàng hóa, dịch vụ là 

những đối tượng của quảng cáo thương mại; là hàng hóa, dịch vụ đang 

hoặc sẽ được thương nhân cung ứng trên thị trường. Đối tượng của quảng 

cáo thương mại là hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực kinh doanh của thương 

nhân, về nguyên tắc thương nhân được quyền quảng cáo đối với mọi hàng 

hóa, dịch vụ được quyền kinh doanh. Tuy nhiên, nhằm thực hiện chính 

sách xã hội, pháp luật có quy định cấm hoặc hạn chế đối với một số hàng 

hóa, dịch vụ; do đó hàng hóa, dịch vụ quảng cáo thương mại phải không 

thuộc hàng hóa, dịch vụ cấm hoặc hạn chế kinh doanh. 
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Hiện nay, các loại hình quảng cáo thuơng mại ngoài trời xuất hiện rất 

đa dạng. Tuỳ theo tính chất sản phẩm, dịch vụ cần quảng cáo mà nguời 

quảng cáo lựa chọn loại hình quảng cáo thích hợp trong các loại hình cơ 

bản sau: 

Billboard: là quảng cáo tầm cao, thích hợp cho quảng cáo nguyên vật 

liệu, hàng hoá công nghiệp, xây dựng, bưu chính viễn thông hoặc các sản 

phẩm tiêu dùng lâu năm như ti vi, tủ lạnh, xe hơi… 

Street furniture: là quảng cáo ở tầm thấp như nhà chờ xe buýt, ki ốt 

hoặc các banner trên đuờng phố, thích hợp với những sản phẩm tiêu dùng 

gần gũi hàng ngày như các loại thực phẩm ăn nhanh, hoá mỹ phẩm… 

Transit: quảng cáo di dộng trên các phuơng tiện vận tải và các hình 

thức quảng cáo duới dạng trưng bày hình ảnh, truyền tải thông điệp ở 

những khu vực thuơng mại dịch vụ đông nguời, thể hiện qua các poster, 

brochure, leaflet… đuợc gọi chung là POSM (points of sale materials). 

Ngoài những hình thức quảng cáo truyền thống như bảng vẽ, hộp 

đèn, bảng chiếu điện tử, nhiều công ty quảng cáo đang khai thác những loại 

hình quảng cáo công nghệ cao như màn hình LED, màn hình LCD, màn hình 

cảm ứng tuơng tác với nguời tiêu dùng, quảng cáo 3D không gian ba chiều, 

quảng cáo sắp đặt ngoài trời, kỹ thuật chiếu hình 3D vào không gian… 

Có thể nói, quảng cáo thương mại ngoài trời có vai trò quan trọng 

trong việc thúc đẩy hoạt động mua bán, trao đổi hàng hoá, dịch vụ trên thị 

trường diễn ra nhanh chóng và thuận lợi hơn. Nhờ có quảng cáo thương 

mại ngoài trời mà thương nhân sẽ bán được nhiều hàng hoá, cung ứng được 

nhiều dịch vụ hơn, từ đó lợi nhuận mà thương nhân thu được sẽ tăng lên. 

1.1.1.4. Quản lý và quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo thương mại 

ngoài trời 

Quản lý 

Quản lý là một hoạt động xã hội mang tính đặc trưng, là một yếu tố 

quan trọng không thể thiếu trong đời sống xã hội. Quản lý được định nghĩa 



 13 

là một công việc mà một người lãnh đạo học suốt đời không thấy chán và 

cũng là sự khởi đầu của những gì họ nghiên cứu. 

Cho đến nay, vẫn chưa có một định nghĩa thống nhất về quản lý. Đặc 

biệt là kể từ thế kỷ 21, các quan niệm về quản lý lại càng phong phú. Các 

nhà khoa học đã đưa ra những định nghĩa về quản lý như sau: 

Harol  Koontz: "Quản lý là một nghệ thuật nhằm đạt được mục tiêu 

đã đề ra thông qua việc điều khiển, chỉ huy, phối hợp, hướng dẫn hoạt động 

của những người khác." [25, tr.12]. 

Nguyễn Minh Đạo: “Quản lý là sự tác động chỉ huy, điều khiển, 

hướng dẫn các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của con người nhằm 

đạt tới mục tiêu đã đề ra.” [14, tr45]. 

Như vậy, theo cách hiểu chung nhất thì “Quản lý là sự tác động của chủ 

thể quản lý lên đối tượng quản lý nhằm đạt được mục tiêu quản lý.” [16, tr.5]. 

 Quản lý nhà nuớc 

Để hiểu rõ hơn về quản lý nhà nước, trên phương diện khái quát nhất 

có thể đưa ra định nghĩa về quản lý nhà nước như sau: 

Quản lý nhà nước là hoạt động thực thi quyền hành pháp của nhà 

nước, đó là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng pháp luật 

nhà nước đối với các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của 

con người để duy trì, phát triển các mối quan hệ xã hội và trật tự 

pháp luật nhằm thực hiện những chức năng, nhiệm vụ của nhà 

nước trong công cuộc chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc xã hội 

chủ nghĩa [16, tr.56]. 

Quản lý nhà nuớc bao gồm toàn bộ các hoạt động từ ban hành các 

văn bản luật, các văn bản mang tính luật đến việc chỉ đạo trực tiếp hoạt 

động của đối tượng bị quản lý và vấn đề tư pháp đối với đối tuợng quản lý 

cần thiết của nhà nuớc. Hoạt động quản lý nhà nước do các cơ quan hành 
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chính nhà nước từ trung ương đến địa phương tiến hành. Bất kỳ hoạt động 

kinh doanh nào cũng cần có sự tổ chức và quản lý tương ứng. 

Theo Giáo trình Luật hành chính Việt Nam của truờng ĐH Luật Hà 

Nội có định nghĩa: “Quản lý hành chính nhà nước là hoạt động chấp hành, 

điều hành của cơ quan hành chính nhà nước, của các cơ quan nhà nước 

khác và các tổ chức được nhà nước ủy quyền quản lý trên cơ sở của luật và 

để thi hành luật nhằm thực hiện chức năng tổ chức, quản lý, điều hành các 

quá trình xã hội của nhà nước.” [18, tr.37]. 

Như vậy, quản lý nhà nuớc là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh 

bằng quyền lực nhà nuớc đối với quá trình xã hội và hành vi của con nguời 

để duy trì, phát triển những mối quan hệ của xã hội, trật tự pháp luật nhằm 

thực hiện những chức năng, nhiệm vụ của nhà nuớc. 

Quản lý nhà nuớc về hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời 

Cùng với sự phát triển không ngừng của hoạt động quảng cáo thương 

mại ngoài trời cũng cần có sự can thiệp của nhà nuớc, quản lý nhà nuớc về 

hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời không những thúc đẩy cho 

quảng cáo phát triển hơn nữa mà đồng thời nó cũng phát hiện và điều chỉnh 

những mặt trái của hoạt động quảng cáo, định hướng sự phát triển của nó 

diễn ra trong khuôn khổ của pháp luật. 

Có thể tổng quát khái niệm quản lý nhà nuớc về hoạt động quảng cáo 

thuơng mại ngoài trời như sau: Quản lý nhà nuớc về hoạt động quảng cáo 

thuơng mại ngoài trời là một hoạt động có mục đích với mục tiêu cơ bản là 

đưa các hoạt động quảng cáo thuơng mại ngoài trời hoạt động hiệu quả trên 

cơ sở tuân thủ nghiêm ngặt những quy định của pháp luật nói chung và 

Luật Quảng cáo nói riêng. 

Trong quy định tại Điều 4 Luật Quảng cáo năm 2013, nội dung quản 

lý nhà nuớc về hoạt động quảng cáo bao gồm: 



 15 

1. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật 

về hoạt động quảng cáo. 

2. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế 

hoạch, chính sách phát triển hoạt động quảng cáo. 

3. Phổ biến, giáo dục pháp luật về hoạt động quảng cáo. 

4. Chỉ đạo hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ 

trong hoạt động quảng cáo. 

5. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân 

lực cho hoạt động quảng cáo. 

6. Tổ chức thực hiện công tác khen thưởng trong hoạt động 

quảng cáo. 

7. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quảng cáo. 

8. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi 

phạm trong hoạt động quảng cáo [53]. 

Việc tổ chức thực hiện tất cả các nội dung quản lý nhà nuớc về 

quảng cáo như trên sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động quảng cáo của nuớc 

nhà phát triển ổn định, bền vững; hướng các tổ chức, cá nhân hoạt động 

quảng cáo đi đúng theo khuôn khổ của pháp luật. 

1.1.2. Phương tiện của hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời 

Hoạt động quảng cáo phát triển rầm rộ là tiền đề thúc đẩy sự sáng tạo 

của các nhà quảng cáo, do đó xuất hiện ngày càng nhiều các phương tiện 

quảng cáo thương mại ngoài trời mới phong phú về nội dung, đa dạng về 

hình thức. Phương tiện quảng cáo thương mại ngoài trời được coi là công 

cụ dùng để giới thiệu các sản phẩm quảng cáo thương mại, bao gồm tất cả 

các phương tiện có khả năng truyền tải thông tin đến công chúng như: băng 

rôn, bảng, biển, pa nô, áp phích; các bảng, biển quảng cáo bên đường; 

phương tiện giao thông; chương trình văn hoá, thể thao, hội chợ triễn lãm 

và quảng cáo tại các điểm bán hàng. 
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Bảng 1.1. Bảng so sánh ưu và nhược điểm của các phương tiện quảng 

cáo thương mại ngoài trời 

Phương tiện quảng 

cáo thương mại 

ngoài trời 

Ưu điểm Nhược điểm 

Áp phích, bảng hộp 

đèn, các biển quảng 

cáo bên đường 

- Khu vực rộng 

- Linh động, thay đổi được 

nhiều lần 

- Giá rẻ 

- Phương tiện đáng lưu ý 

- Có tính địa phuơng, dễ tiếp 

cận với từng đối tuợng nhắm 

chọn 

- Thời gian chế tác lâu 

- Không được trọng 

vọng 

- Khó đo được hiệu năng 

- Không có tính tương 

tác 

- Bị chi phối về yêu cầu 

mỹ quan 

Quảng cáo trên các 

phương tiện giao 

thông 

- Chi phí thấp 

- Có sự hiện diện chắc chắn 

và đảm bảo nhắc lại thường 

xuyên 

- Phạm vi hoạt động lớn 

- Thời gian hiện diện lâu 

- Có khả năng giới thiệu nội 

dung dài 

Ít hiệu quả đối với 

những người có phương 

tiện riêng 

 

Quảng cáo tại các 

điểm bán hàng 

- Tiếp cận dễ dàng với khách 

hàng mục tiêu 

- Chi phí rẻ 

- Đơn giản, dễ kiểm soát 

- Đo được hiệu quả 

Hình thức này chỉ phù 

hợp với các chương trình 

khuyến mãi 

 

Chương trình văn 

hóa thể thao, hội chợ 

triển lãm 

- Dễ dàng tiếp cận với khách 

hàng mục tiêu và khách hàng 

tiềm năng 

- Đo được hiểu quả 

- Có tính thương tác 

- Thu hút được sự chú ý của 

mọi người 

- Chi phí cao 

- Vất vả trong khâu tổ 

chức và sản xuất 

- Địa điểm tổ chức 

không cố định 

 

  [Tác giả lập ngày 26 tháng 5 năm 2017 ] 
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Từ bảng so sánh trên, có thể nhìn nhận chính xác rằng các phương 

tiện quảng cáo thương mại ngoài trời mang lại lợi ích cho cả 3 bên: lợi ích 

về thương hiệu cho doanh nghiệp, lợi ích về thu nhập cho nhà quảng cáo và 

lợi ích về thẩm mỹ cho các quận, huyện, thị xã. Tuy nhiên, để sử dụng các 

phương tiện này một cách có hiệu quả nhất, ngoài vấn đề về hình thức, các 

doanh nghiệp kinh doanh hoạt động quảng cáo cần đặc biệt chú trọng đến 

quy chuẩn phương tiện quảng cáo ngoài trời được quy định rõ trong Thông 

tư số 19/2013/TT-BXD ban ngày hành 31/10/2013 của Bộ Xây dựng. 

1.1.3. Các yếu tố tác động đến hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời 

Hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời bị tác động bởi rất nhiều 

nhân tố khách quan lẫn chủ quan. Tuy nhiên, một số nhân tố ảnh hưởng đến 

hoạt động quảng cáo hiện hữu rõ nét nhất đó là: các quy định của Nhà 

nước, yếu tố từ các doanh nghiệp kinh doanh hoạt động quảng cáo và yếu 

tố cạnh tranh. 

Các quy định của Nhà nước 

Hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời được xem như là một 

phần của hoạt động kinh doanh nên nó chịu ảnh hưởng khá sâu sắc bởi các 

quy định của Nhà nước. Các quy định này được thể hiện cụ thể thông qua 

Luật quảng cáo, Luật Thương mại và các văn bản dưới luật.... Đây là yếu tố 

đầu tiên tác động trực tiếp đến hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời, 

là cơ sở pháp lý để hoạt động này diễn ra trong khuôn khổ của pháp luật, 

đảm bảo mỹ quan đô thị, trật tự an toàn xã hội. Nhờ có các quy định của 

nhà nước mà hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời phát triển rầm rộ 

theo hướng CNH, HĐH nhưng vẫn luôn giữ trong mình thuần phong mỹ 

tục, bản sắc truyền thống của dân tộc, làm phong phú thêm cho đời sống 

tinh thần của đất nước. 

Hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời phải tuân thủ theo một 

số quy định nghiêm ngặt mà nhà nước đã đặt ra nếu nó muốn tiếp tục tồn 
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tại, phát triển và truyền đạt thông tin đến khách hàng. Hay nói cách khác, 

quảng cáo thương mại ngoài trời muốn phát triển theo hướng bền vững (có 

nghĩa là tiếp thu các công nghệ đổi mới, các giá trị giao thoa của quảng cáo 

nước ngoài nhưng vẫn giữ trong mình những yếu tố về truyền thống, về 

thuần phong mỹ tục của dân tộc) thì hoạt động này buộc phải tuân thủ ngặt 

nghèo các quy định của pháp luật. 

Những quy định này chi phối các hình thức quảng cáo thương mại 

ngoài trời dựa vào kích thước, mục đích, nội dung và vị trí mà từng hình 

thức quảng cáo được lựa chọn. Ví dụ như với bảng, biển quảng cáo có diện 

tích từ 20m2 trở lên yêu cầu phải có giấy phép xây dựng kết cấu quảng cáo 

và giấy phép về nội dung quảng cáo mới được lắp đặt và sử dụng; trong khi 

đó, biển quảng cáo có diện tích dưới 20m2 chỉ cần xin giấy phép về nội 

dung quảng cáo. 

Các doanh nghiệp quảng cáo 

Bất kì hình thức quảng cáo thương mại ngoài trời nào đều chịu sự 

ảnh hưởng từ các doanh nghiệp kinh doanh hoạt động quảng cáo. Đây là 

yếu tố chủ thể có trách nhiệm trực tiếp với từng hình thức, phương tiện 

quảng cáo mà doanh nghiệp lựa chọn. Quảng cáo được đặt ở đâu; kích 

thước như thế nào; màu sắc ra sao... đều phụ thuộc rất lớn vào quyết định 

của các doanh nghiệp quảng cáo. Các doanh nghiệp quảng cáo phải chịu 

trách nhiệm về nội dung và sản phẩm quảng cáo của mình trước các quy 

định cụ thể của pháp luật. Ví dụ như cửa hàng mỹ phẩm Xuân Thủy nằm 

trên đường Trần Phú sử dụng bảng đèn Led để quảng cáo cho đơn vị của 

mình, trong khi đó Sara Spa Beauty & Comestic ở địa chỉ 782 Quang 

Trung lại sử dụng biển quảng cáo trước mặt tiền nhà để quảng cáo. 

Yếu tố cạnh tranh 

Trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, cạnh tranh là nhân tố 

khách quan cần thiết thúc đẩy sự phát triển, phát huy tối đa các giá trị nội 
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hàm trong từng ngành nghề, lĩnh vực, mà cụ thể ở đây là hoạt động quảng 

cáo thương mại ngoài trời. 

Sự cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp 

nước ngoài là đòn bẩy kích thích sự sáng tạo về hình thức, phương tiện 

quảng cáo thương mại ngoài trời của các doanh nghiệp để đáp ứng tối ưu 

nhất nhu cầu của người tiêu dùng, thu hút nguồn khách hàng tiềm năng và 

khách hàng mục tiêu từ thị trường quảng cáo sôi động, từ đó thu về lợi 

nhuận cho doanh nghiệp của mình. Yếu tố cạnh tranh được thể hiện rõ 

trong việc mua bán, san nhượng các thương hiệu quốc tế nổi tiếng như 

Lotte, KFC khi các thương hiệu này đang trên đà phát triển mạnh mẽ để 

sang tên một thương hiệu khác. 

Ngoài các yếu tố trên, hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời 

cũng chịu ảnh hưởng từ nhiều nhân tố khác như: Kinh tế - chính trị, văn 

hóa - xã hội, yếu tố đặc tính sản phẩm, giá thành, yếu tố từ đội ngũ cán bộ 

quản lý hoạt động quảng cáo và sự đầu tư kinh phí, chính sách đối với 

ngành dịch vụ này... Các yếu tố này kích thích và thúc đẩy quảng cáo 

thương mại ngoài trời đa dạng về phương tiện, phong phú về nội dung và 

hình thức, song vẫn đảm bảo phát triển trong khuôn khổ của pháp luật. 

1.1.4. Vai trò của quản lý hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời 

Quảng cáo thương mại ngoài trời được coi là một ngành dịch vụ thúc 

đẩy sự phát triển của đất nuớc nhưng cũng đòi hỏi đảm bảo thuần phong 

mỹ tục và giữ gìn bản sắc văn hoá theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị TW 

5 khoá VIII “tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Quảng cáo thương mại 

ngoài trời không chỉ đơn thuần là hoạt động kinh tế mà nó còn mang ý 

nghĩa văn hóa - xã hội tác động trực tiếp đến sinh hoạt đời sống của người 

dân. Do đó, việc quản lý hoạt động này sẽ tạo thuận lợi cho công tác quản 

lý nhà nước, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động 

quảng cáo thương mại ngoài trời phát triển trong khuôn khổ của pháp luật. 
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Hiện nay, Đảng và Nhà nước đã đưa ra rất nhiều chính sách, biện 

pháp nhằm đưa hoạt động quảng cáo nói chung và hoạt động quảng cáo 

thương mại ngoài trời nói riêng trở thành một ngành công nghiệp; đồng 

thời, quy hoạch, định hướng quảng cáo sao cho để vừa đem lại lợi nhuận 

cho doanh nghiệp vừa đem lại nét đẹp văn hoá riêng, phù hợp với thuần 

phong mỹ tục và thị hiếu của đất nước. Quảng cáo thương mại ngoài trời  

gắn liền với vấn đề tự do tư tưởng, tư do ngôn luận, tự do quảng cáo, nó 

luôn vận động, phát triển phong phú và đa dạng. Chính vì vậy, quản lý nhà 

nước về quảng cáo thương mại ngoài trời nhằm đảm bảo tự do quảng cáo 

và tự do ngôn luận trên quảng cáo thương mại ngoài trời định hướng trong 

khuôn khổ của pháp luật. Đây là cơ sở để các cán bộ phụ trách quảng cáo 

dễ dàng quản lý, nắm bắt rõ tình hình hoạt động và phát triển của ngành 

dịch vụ này.  

Quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời 

đang tiếp cận ngày một gần hơn đến sự phát triển mạnh mẽ của thị trường 

quảng cáo, hệ thống pháp lý trong lĩnh vực quảng cáo dần được hoàn thiện 

hơn. Luật Quảng cáo ra đời vào năm 2012 và chính thức có hiệu lực vào 

ngày 1/1/2013 chính là cơ sở pháp lý tạo điều kiện cho công tác quản lý 

hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời dễ dàng và thuận lợi hơn, là 

tiền đề cho hoạt động quảng cáo phát triển, hướng tới những công nghệ tiên 

tiến, hiện đại, bắt kịp với xu thế chung của toàn thế giới. 

Quy định tại Điều 3, Luật Quảng cáo đã thể chế hóa chủ trương, 

đường lối thành những quyết định cụ thể thông qua chính sách quản lý hoạt 

động quảng cáo thương mại ngoài trời: 

- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong 

hoạt động quảng cáo. 

- Tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân phát triển các loại hình quảng 

cáo, nâng cao chất lượng quảng cáo. 



 21 

- Khuyến khích tổ chức, cá nhân nghiên cứu, ứng dụng khoa học 

và công nghệ hiện đại vào việc thiết kế, xây dựng sản phẩm 

quảng cáo, đầu tư có hiệu quả vào quảng cáo. 

- Tạo điều kiện và khuyến khích phát triển nguồn nhân lực cho hoạt 

động quảng cáo; ưu tiên đầu tư đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho 

cán bộ, công chức thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo. 

- Mở rộng hợp tác quốc tế về hoạt động quảng cáo [53, tr2]. 

Nhìn chung, Luật Quảng cáo là văn bản quy phạm pháp luật cao nhất 

được ban hành vào thời điểm thích hợp và cần thiết nhằm nâng cao hiệu lực 

quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo thương mại trong thời điểm hiện 

nay, đồng thời giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, 

của tổ chức, cá nhân trong hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời, góp 

phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Luật Quảng cáo đã thực sự đi vào 

đời sống bằng sự tích cực của các cơ quan chức năng và sự đồng thuận 

chấp hành nghiêm chính những quy định của nhà nước đối với các cá nhân, 

tổ chức kinh doanh hoạt động quảng cáo.  

1.2. Cơ sở pháp lý về hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời 

Ra đời và phát triển cùng với nền sản xuất hàng hóa, quảng cáo 

thương mại ngoài trời đã trở thành một hoạt động không thể thiếu trong quá 

trình hình thành và phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Pháp luật về quảng 

cáo thương mại ngoài trời là lĩnh vực được Đảng và Nhà nước ta quan tâm 

đặc biệt ngay từ giai đoạn đầu của công cuộc đổi mới khi nền kinh tế nước 

ta chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường. Văn bản pháp luật về quảng cáo 

được nước ta xây dựng tương đối đồng bộ bao gồm Luật Thương mại 2005, 

Luật Quảng cáo, các luật chuyên ngành khác và những văn bản dưới luật 

hướng dẫn thi hành, tạo cơ sở pháp lý để hoạt động quảng cáo diễn ra thuận 

lợi hơn. Trong đó, phải kể đến các văn bản pháp luật sau: 

Luật Thương mại số 36/2005/QH11 đuợc thông qua ngày 

14/06/2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006 là văn bản quy 
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phạm pháp luật tạo hành lang pháp lý về hoạt động quảng cáo nói riêng và 

hoạt động thương mại nói chung đối với các cá nhân hoạt động thường 

xuyên, độc lập; các thương nhân hoạt động thương mại; các tổ chức, cá 

nhân khác hoạt động liên quan tới thương mại. 

Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 đuợc thông qua ngày 21/06/2012 

và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013 là văn bản quy phạm pháp luật 

quy định về hoạt động quảng cáo; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân 

tham gia hoạt động quảng cáo; quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo. Từ 

đó, tạo cơ sở pháp lý cho các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân hoạt 

động quảng cáo nắm bắt rõ Luật, tạo quy tắc ứng xử chung trong hoạt động 

quảng cáo. 

Nghị quyết số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/04/2006 của Chính phủ quy 

định chi tiết Luật Thuơng mại và hoạt động xúc tiến thương mại nhằm 

hướng dẫn thực hiện một số điều về hoạt động khuyến mại và hội chợ, triển 

lãm thương mại. 

Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ ban 

hành quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng. 

Nghị định đã tạo hành lang pháp lý cho các cơ quan quản lý và các cá nhân 

tổ chức tham gia hoạt động quảng cáo nắm bắt được phạm vi và đối tượng 

áp dụng cho việc viết, đặt biển hiệu. 

Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều luật của Luật Quảng cáo. Nghị định ra đời 

khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh hoạt động quảng 

cáo ở Việt Nam, tạo công ăn việc làm cho người dân và là nguồn thu lớn 

cho ngân sách nhà nước. Đồng thời, các cơ quan nhà nước phải chịu trách 

nhiệm về quyền hạn và nhiệm vụ từ cấp cơ sở đến trung ương, từ đó nâng 

cao ý thức đạo đức của cán bộ quản lý ở các cấp. 

Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch 
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và quảng cáo. Nghị định 158/2013/NĐ-CP thay thế cho Nghị định 

75/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 và song hành với Nghị định 

181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Quảng 

cáo. Đây là chế tài cụ thể để cơ quan quản lý nhà nước áp dụng và cụ thể 

hóa từng khung hình phạt đối với từng hoạt động vi phạm trong lĩnh vực 

quảng cáo. 

Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 

12/11/2013. Một số điểm trong Nghị định này đã cụ thể hóa từng khung 

hình phạt với mức xử phạt cao hơn đối với các vi phạm trong hoạt động 

làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự giao thông và xã hội. 

Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06/12/2013 của Bộ 

VHTT&DL 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 

về tổ chức, hoạt động của Hội đồng thẩm định sản phẩm quảng cáo và phân 

công trách nhiệm quản lý nhà nước về quảng cáo. 

Thông tư số 19/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ Xây dựng 

ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện quảng cáo ngoài 

trời. Thông tư đưa ra quy chuẩn kĩ thuật để các tổ chức, cá nhân hoạt động 

trong lĩnh vực quảng cáo buộc phải tuân thủ. 

Công văn số 2310/BVHTTDL-VHCS ngày 24/06/2013 của Bộ 

VHTT&DL giải đáp một số thắc mắc trong triển khai thực hiện các quy 

định của Luật Quảng cáo (sử dụng trong thời gian chờ Nghị định, Thông tư 

huớng dẫn Luật Quảng cáo). Đây là cơ sở để đảm bảo cho công tác quản lý 

nhà nước về hoạt động quảng cáo tại các địa phương đi vào nề nếp và 

khuôn khổ. 

Công văn số 2140/BVHTTDL-VHCS ngày 01/07/2014 của Bộ 

VHTT&DL về việc xây dựng quy hoạch quảng cáo, nhằm thúc đẩy công 

tác xây dựng quảng cáo hoặc điều chỉnh quy hoạch của các tỉnh, thành phố. 
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Chỉ thị số 712/CT-BVHTTDL ngày 06/09/2012 của Bộ VHTT&DL 

về việc tổ chức triển khai thực hiện Luật Quảng cáo yêu cầu các đơn vị có liên 

quan, trực thuộc Bộ, Sở VHTT&DL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương tập trung những nhiệm vụ đã được đưa ra trong Chỉ thị, là tiền đề để 

hoàn thiện Luật Quảng cáo và thúc đẩy hoạt động quảng cáo phát triển. 

Chỉ thị 16/CT-UBND ngày 3/8/2016 về việc tăng cường công tác 

quản lý nhà nước trong hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố Hà 

Nội. Chỉ thị này mang đặc thù riêng của thủ đô Hà Nội về công tác xử lý 

biển, bảng quảng cáo tấm lớn đặt sai quy định hoặc không có giấy phép. 

Ngoài ra, trong Luật Thương mại 2005, tại Chương IV, Mục 2 về 

Quảng cáo thương mại, có 15 điều (từ Điều 102 đến Điều 116) quy định rất 

chi tiết về hoạt động quảng cáo thương mại trên các nội dung như: Quyền 

quảng cáo thương mại, kinh doanh dịch vụ quảng cáo thương mại, sản 

phẩm quảng cáo thương mại, phương tiện và sử dụng phương tiện quảng 

cáo thương mại, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm quảng cáo 

thương mại, các quảng cáo thương mại bị cấm, hợp đồng dịch vụ quảng 

cáo thương mại, quyền và nghĩa vụ của các bên thuê, cung ứng dịch vụ và 

phát hành quảng cáo thương mại… 

Hệ thống pháp luật về quảng cáo thương mại ở nước ta đã hình thành 

và điều chỉnh toàn bộ các hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời trên 

những khía cạnh cơ bản như: nội dung, hình thức quảng cáo; các hành vi 

quảng cáo bị nghiêm cấm; hoạt động quảng cáo trên các phương tiện quảng 

cáo; công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo… 

1.3. Tổng quan về hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời trên địa 

bàn quận Hà Đông 

1.3.1. Sơ lược chung về quận Hà Đông 

Lịch sử hình thành 

Năm 1831, để thống nhất tên gọi đơn vị hành chính theo tỉnh thay vì 

đơn vị trấn, vua Minh Mệnh đã điều chỉnh địa giới hành chính, tỉnh Hà 
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Đông cũ nằm trong tỉnh Hà Nội. Tỉnh Hà Nội bao gồm vùng đất của 4 phủ 

và 16 huyện; phủ  Hoài Đức với 4 huyện: Thọ Xương, Vĩnh Thuận, Từ 

Liêm, Đan Phượng; phủ Thường Tín với 3 huyện: Thượng Phúc, Thanh 

Trì, Phú Xuyên; phủ Ứng Hòa với 4 huyện Sơn Minh, Thanh Oai, Chương 

Mỹ, Yên Đức; phủ Lý Nhân với 5 huyện Nam Xương, Bình Lục, Thanh 

Liêm, Duy Tiên, Kim Bảng. 

Ngày 19 tháng 7 năm 1888, triều đình nhà Nguyễn nhượng đất kinh 

thành Thăng Long xưa và phần lớn diện tích đất hai huyện Thọ Xương, 

Vĩnh Thuận để xây dựng thành phố Hà Nội hiện đại làm thủ phủ của toàn 

xứ Đông Dương thuộc Pháp. 

 Ngày 26 tháng 12 năm 1896, toàn quyền Đông Dương ra Nghị định 

chuyển tỉnh lỵ Hà Nội vào vùng đất làng Cầu Đơ thuộc tổng Thanh Oai 

Thường, huyện Thanh Oai. Tuy nhiên, đến ngày 21-5-1899, tòa sứ Pháp 

mới được di chuyển về Cầu Đơ, đánh dấu sự hoàn tất việc thành lập một lỵ 

sở mới của tỉnh Hà Nội với  trụ sở của Tòa công sứ đặt tại phía bên phải 

quốc lộ số 6, chiều Hà Nội - Hà Đông ngay gần phía Nam sông Nhuệ. 

Ngày 3 tháng 5 năm 1902, Nghị định của Toàn quyền Đông Dương 

đổi tỉnh Hà Nội thành tỉnh Cầu Đơ, lấy Cầu Đơ làm tỉnh lỵ. Từ đây, tỉnh 

Cầu Đơ mới thực sự tách khỏi tỉnh Hà Nội cũ và cũng là lần đầu tiên địa 

danh của một làng quê lại được dùng để đặt tên cho một tỉnh mới lập ngay 

sát đất kinh kỳ. 

 Ngày 6 tháng 12 năm 1904, toàn quyền Đông Dương ra Nghị định 

đổi tỉnh Cầu Đơ thành tỉnh Hà Đông và từ đây cái tên Hà Đông bắt đầu 

xuất hiện. 

 Như vậy, có thể thấy Hà Đông được manh nha hình thành từ những 

năm 1896-1899 khi tòa công sứ của Chính phủ Pháp di dời về Cầu Đơ. Sau 

đó, tỉnh lỵ Hà Đông chính thức được thành lập và công nhận vào ngày 6-

12-1904 khi Toàn quyền Đông Dương đổi tỉnh Cầu Đơ thành tỉnh Hà Đông 
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và lấy tỉnh lỵ là Hà Đông. Lý do để Toàn quyền Đông Dương hồi ấy chọn 

Hà Đông vào vị trí thủ phủ cấp tỉnh được cho là: 

Thứ nhất: Cầu Đơ là một vùng đất cao ráo dễ thoát nước. Theo 

thuyết phong thủy nơi đứng chân của tỉnh lỵ Hà Đông có hình thế của một 

con rồng trắng mà tỉnh lỵ Hà Đông ở vị trí đầu của con rồng ấy. 

Thứ hai: tỉnh lỵ Hà Đông nằm bên đường thượng đạo (nay là quốc lộ 

số 6), lại là cửa ngõ phía tây nam của đất kinh kỳ Thăng Long xưa. Vị trí 

này rất tiện lợi giao thông đường bộ và tiếp đó là giao thông đường sắt khi 

vào năm 1911, đường tàu điện Hà Nội - Hà Đông được kéo dài tới tận chợ 

Hà Đông giáp bờ sông Nhuệ. 

Thứ ba: tỉnh lỵ Hà Đông được kiến trúc như một đô thị bên bờ sông 

Nhuệ vốn là đường giao thông thủy quan trọng ở đồng bằng Bắc Bộ. 

Như vậy, Hà Đông là vùng đất có được thiên thời và địa lợi, có địa thế cao 

ráo, tiện giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy. 

Thứ tư: xét về mặt con người thì vùng đất Cầu Đơ nói riêng và vùng 

đất tổng Thanh Oai Thượng nói chung lại thêm được nhân tố nhân hòa và 

đấy là nhân tố gốc cơ bản giúp cho Hà Đông phát triển. 

Bốn lý do trên đã phần nào khẳng định sự chọn lựa vùng đất này làm 

nơi đứng chân cho các cơ quan đầu não của một tỉnh trù phú và đông dân ở 

đồng bằng Bắc Bộ là hoàn toàn chính đáng. Và trên cả ý định chủ quan của 

viên Toàn quyền Beau người Pháp, sự lựa chọn này là sự chọn lựa của lịch 

sử, trung thực và khách quan. 

Năm 1904, tỉnh Cầu Đơ đổi tên thành tỉnh Hà Đông, tỉnh lỵ là thị xã 

Hà Đông. Năm 1965, hai tỉnh Hà Đông và Sơn Tây đuợc sáp nhập lại thành 

tỉnh Hà Tây và thị xã Hà Đông trở thành tỉnh lỵ của tỉnh Hà Tây (Quyết 

định số 103/NQ-TVQH ngày 21/4/1965). 

Năm 1976, kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khoá VI đã quyết định sát 

nhập hai tỉnh Hà Tây và Hoà Bình thành một đơn vị hành chính, lấy tên là 
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tỉnh Hà Sơn Bình. Năm 1979, chuyển 5 huyện Ba Vì, Phúc Thọ, Thạch 

Thất, Đan Phượng, Hoài Đức và thị xã Sơn Tây sát nhập vào Hà Nội. Tỉnh 

lỵ của tỉnh Hà Sơn Bình là thị xã Hà Đông. 

Ngày 12/8/1991, kỳ họp thứ 9 Quốc hội khoá VIII thông qua Nghị 

quyết chia tách tỉnh Hà Sơn Bình thành hai tỉnh Hà Tây và Hoà Bình. Theo 

đó, thị xã Hà Đông lại thuộc tỉnh Hà Tây; thị xã Hà Đông gồm 5 xã: Kiến 

Hưng, Văn Khê, Văn Yên, Vạn Phúc, Hà Cầu và 3 phường: Quang Trung, 

Yết Kiêu, Nguyễn Trãi. 

Ngày 23/6/1994, Chính phủ ra Nghị định số 52/CP về việc thành lập 

phường Văn Mỗ thuộc thị xã Hà Đông trên cơ sở các thôn Văn Quán, Mỗ 

Lao (của xã Văn Yên) và phố Trần Phú của phuờng Yết Kiêu; phường 

Phúc La thuộc thị xã Hà Đông trên cơ sở các thôn Xa La, Yên Phúc (của xã 

Văn Yên) và các phố Nguyễn Đức Cảnh, Tô Hiến Thành, Nguyễn Công 

Trứ của phường Yết Kiêu. Sau khi điều chỉnh, thị xã Hà Đông gồm 5 

phường: Quang Trung, Yết Kiêu, Nguyễn Trãi, Văn Mỗ, Phúc La và 4 xã: 

Kiến Hưng, Văn Khê, Vạn Phúc, Hà Cầu. 

Ngày 23/9/2003, Chính phủ ra Nghị định số 107/2003/NĐ- CP về 

việc thành lập phường Vạn Phúc, phường Hà Cầu thuộc thị xã Hà Đông 

trên cơ sở diễn tích và dân số của hai xã Vạn Phúc và Hà Cầu, chuyển xã 

Yên Nghĩa thuộc huyện Hoài Đức và xã Phú Lương, Phú Lãm thuộc huyện 

Thanh Oai về thị xã Hà Đông quản lý. 

Sau khi điều chỉnh, thị xã Hà Đông có 12 đơn vị hành chính trực 

thuộc gồm 7 phuờng: Quang Trung, Yết Kiêu, Nguyễn Trãi, Văn Mỗ, Phúc 

La, Vạn Phúc, Hà Cầu và 5 xã: Kiến Hưng, Văn khê, Yên Nghĩa, Phú 

Lương, Phú Lãm. 

Ngày 1/4/2006, Chính phủ ra Nghị định số 1/2006/NĐ- CP về việc 

mở rộng thị xã Hà Đông. Theo đó, chuyển toàn bộ các xã Biên Giang, 

Đồng Mai thuộc huyện Thanh Oai và xã Dương Nội thuộc huyện Hoài Đức 
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về thị xã Hà Đông quản lý. Lúc này, thị xã Hà Đông có 15 đơn vị hành 

chính trực thuộc gồm 7 phường: Quang Trung, Yết Kiêu, Nguyễn Trãi, 

Văn Mỗ, Phúc La, Vạn Phúc, Hà Cầu và 8 xã: Kiến Hưng, Văn Khê, Yên 

Nghĩa, Phú Luơng, Phú Lãm, Biên Giang, Đồng Mai, Dương Nội. 

Ngày 27/12/2006, Chính phủ ra Nghị định số 155/2006/NĐ- CP 

thành lập thành phố Hà Đông thuộc tỉnh Hà Tây, Thành phố Hà Đông có 

15 đơn vị hành chính bao gồm các phường: Quang Trung, Yết Kiêu, 

Nguyễn Trãi, Văn Mỗ, Phúc La, Vạn Phúc, Hà Cầu và 8 xã: Kiến Hưng, 

Văn Khê, Yên Nghĩa, Phú Lương, Phú Lãm, Biên Giang, Đồng Mai, 

Dương Nội. 

Ngày 1/3/2008, Chính phủ ra Nghị quyết số 23/2008/NĐ- CP, về 

việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Đông để thành lập các 

phường Văn Quán, Mộ Lao, Phú La thuộc thành phố Hà Đông. Theo đó, 

phuờng Văn Quán được thành lập trên cơ sở một phần diện tích và nhân 

khẩu của phuờng Văn Mỗ. Phường Mộ Lao được thành lập trên cơ sở diện 

tích và nhân khẩu còn lại của phường Văn Mỗ. Phường La Khê được thành 

lập trên cơ sở một phần diện tích và nhân khẩu của xã Văn Khê, xã Yên 

Nghĩa và phường Quang Trung.  

Phuờng Phú La được thành lập trên cơ sở diện tích và nhân khẩu còn 

lại của xã Văn Khê, một phần diện tích và nhân khẩu của phường Quang 

Trung, phường Hà Cầu, một phần diện tích và nhân khẩu của xã Phú Lãm, 

Xã Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng. 

Sau khi điều chỉnh, thành phố Hà Đông có 17 đơn vị hành chính trực 

thuộc, bao gồm 10 phường: Quang Trung, Yết Kiêu, Nguyễn Trãi, Phúc 

La, Vạn Phúc, Hà Cầu, Văn Quán, Mộ Lao, La Khê, Phú La và 7 xã: Kiến 

Hưng, Yên Nghĩa, Phú Lương, Phú Lãm, Dương Nội, Biên Giang, Đồng 

Mai. Theo Nghị quyết của Quốc hội kỳ họp thứ 3 khoá XII, ngày 1/8/2008, 
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cùng với toàn bộ tỉnh Hà Tây, thành phố Hà Đông lại đuợc nhập về thủ đô 

Hà Nội. 

Ngày 8/5/2009, Chính phủ ra Nghị quyết số 19/NQ-CP về việc thành 

lập quận Hà Đông thuộc thành phố Hà Nội trên cơ sở toàn bộ 47.917,40 ha 

diện tích tự nhiên và 198.678 nhân khẩu với 17 phường trực thuộc: Biên Giang, 

Đồng Mai, Dương Nội, Hà Cầu, Kiến Hưng, La Khê, Mộ Lao, Nguyễn Trãi, 

Phú La, Phú Lãm, Phú Lương, Phúc La,Quang Trung, Vạn Phúc, Văn 

Quán, Yên Nghĩa, Yết Kiêu [72]. 

Điều kiện tự nhiên 

Hà Đông là một quận thuộc thủ đô Hà Nội, nằm bên bờ sông Nhuệ 

và sông Đáy, cách trung tâm Hà Nội 12 km về phía Tây Nam. Sau khi điều 

chỉnh địa giới hành chính theo Nghị định số 23/2008/NĐ-CP, Hà Đông có 

4.791,40 ha diện tích tự nhiên và 198.687 nhân khẩu. Hà Đông là vùng 

đồng bằng, có địa hình đặc trưng của vùng bằng phẳng, độ chênh địa hình 

không lớn. Địa hình được chia ra làm 3 khu vực chính: khu vực Bắc và 

Đông sông Nhuệ, khu vực Bắc kênh La Khê, khu vực Nam kênh La Khê. 

Với đặc điểm địa hình bằng phẳng, quận Hà Đông có điều kiện thuận lợi 

trong thực hiện đa dạng hóa cây trồng vật nuôi, luân canh tăng vụ, tăng 

năng suất, là cơ sở để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận [58, 

tr.7-8-9]. 

Điều kiện kinh tế - văn hoá - xã hội 

Trải qua hơn 100 năm hình thành và phát triển, qua 8 lần tách, nhập, 

đổi tên địa giới hành chính, trải qua những thăng trầm của lịch sử, Hà Đông 

vẫn luôn có vị trí lý tưởng trong quá trình xây dựng và phát triển, luôn là 

trung tâm phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của thủ đô Hà Nội. 

Về kinh tế 

Năm 2016, giá trị sản xuất khu vực ngoài nhà nước ước đạt 13.629 tỷ 

đồng, tăng 14% so với cùng kỳ và đạt 80,5% so với kế hoạch. Giá trị hàng 
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https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_Nhu%E1%BB%87
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xuất khẩu ước đạt 45 triệu USD, tăng 18,2% so với cùng kỳ và đạt 80% so 

với kế hoạch. Giá trị sản xuất tăng 14%, trong đó khu vực công ty TNHH 

tăng 15,6%, công ty cổ phần tăng 16,6%, doanh nghiệp tư nhân tăng 2,7%, 

HTX tăng 2,3%. Nhờ việc duy trì bán hàng bình ổn giá trên địa bàn quận, 

gắn với việc tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng 

cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" nên trong 9 

tháng đầu năm 2016, tổng mức bán lẻ hàng hóa khu vực ngoài nhà nước 

của quận Hà Đông ước đạt trên 35 tỷ đồng, tăng 28,6% so với cùng kỳ. 

UBND quận cũng đã chỉ đạo việc củng cố, kiện toàn hoạt động của 

các HTX. Các HTX nông nghiệp đã chủ động, tích cực trong việc điều 

hành gieo trồng đảm bảo kịp thời vụ, đúng tiến độ trên 2.285 ha diện tích, 

năng suất lúa đạt 53,1tạ/ha. Duy trì và mở rộng diện tích trồng rau an toàn 

theo Đề án 02-ĐA/QU của Quận ủy về phát triển thương mại dịch vụ tại 

các phường Yên Nghĩa, Biên Giang, Đồng Mai. Ngành nông nghiệp duy trì 

việc chăn nuôi đàn gia súc, gia cầm theo mô hình tập trung, phòng chống 

tốt dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Giá trị sản xuất nông nghiệp 9 

tháng đầu năm ước đạt trên 153 tỷ đồng, đạt 84% so với kế hoạch. 

Cũng trong 9 tháng đầu năm 2016, tổng thu ngân sách trên địa bàn 

quận ước đạt 2.691tỷ đồng, đạt 108% so với kế hoạch và tăng 72,2% so với 

cùng kỳ. Tổng chi cân đối ngân sách ước thực hiện 1.520 tỷ đồng, trong đó 

chi đầu tư ước thực hiện 426 tỷ đồng, chi thường xuyên ước thực hiện 397 

tỷ đồng, đảm bảo duy trì tốt các hoạt động và nhiệm vụ chi thường xuyên, 

đột xuất trên địa bàn quận [72]. 

Về văn hoá - xã hội 

Quận Hà Đông đã có nhiều thành tựu trong lĩnh vực văn hoá nhất là 

công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hoá, xây dựng phong trào văn hoá 

cơ sở và củng cố thiết chế văn hoá. 

Đời sống văn hoá tinh thần của nguời dân ngày càng phong phú. 

Toàn quận có 71 câu lạc bộ gồm: 49 câu lạc bộ văn nghệ, 17 câu lạc bộ thơ, 
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2 câu lạc bộ hát chèo, 3 câu lạc bộ ca trù. Các câu lạc bộ văn hoá, văn nghệ 

là nòng cốt cho hoạt động văn hoá, nghệ thuật quần chúng ở cơ sở. 

Cho đến này, toàn quận có 117 di tích: 2 nhà lưu niệm Hồ chủ tịch, 

42 chùa, 45 đình, 18 đền miếu thờ, 10 nhà thờ các dòng họ nổi tiếng. Hằng 

năm, quận có 47 lễ hội truyền thống. 

Các thiết chế văn hoá cũng được chú trong xây dựng và phát triển. 

Thư viện của quận có gần 6000 đầu sách, 10 tủ sách cơ sở, 1 thư viện tư 

nhân phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hoá cho nhân dân. Quận Hà Đông hiện 

có 159/221 tổ dân phố có nhà văn hoá, hội trường họp dân. 

Hà Đông là quận có tốc độ đô thị hoá nhanh nên các dịch vụ kinh 

doanh văn hoá cũng tương đối phát triển. Toàn quận có 181 đại lý internet 

và trò chơi điện tử, 105 cơ sở kinh doanh karaoke. 

Mạng lưới y tế của quận đã có 100%. Các phường đều có trạm y tế 

và bác sỹ. Nhiều năm liên tục, Hà Đông giữ vững tỷ lệ phát triển dân số tự 

nhiên 1%/năm [72]. 

1.3.2. Khát quát về hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời 

Hoạt động quảng cáo thương mại ngoài ở quận Hà Đông chủ yếu do 

các tổ chức, cá nhân thực hiện, thông qua hệ thống dịch vụ quảng cáo, để 

giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu của mình tới công chúng. Qua 

điều tra, khảo sát nghiên cứu 350 quảng cáo thương mại ngoài trời với 8 

hình thức quảng cáo kể trên và thực tế hoạt động quảng cáo thương mại tại 

địa phương, tác giả nhận thấy một số vấn đề sau: 

Bảng, biển quảng cáo 

Chủ yếu tập trung tại khu vực trung tâm quận Hà Đông, các phuờng 

có tốc độ đô thị hoá nhanh như phường Văn Quán, Nguyễn Trãi, Yết 

Kiêu… nơi có mật độ thương mại tập trung và phát triển mạnh. Loại hình 

này có số ít là biển một đến hai chân, còn chủ yếu là biển ốp tường, biển 

hiệu của cửa hàng, biển hiệu có kết hợp quảng cáo nhãn hiệu hàng hoá. 
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Đi dọc các tuyến đường chính như: Trần Phú, Quang Trung, Phùng 

Hưng, Lê Văn Lương kéo dài chúng ta sẽ thấy tất cả các biển quảng cáo 

được treo sát ngay trước mặt tiền nhà các đơn vị kinh doanh đều và đẹp, 

đảm bảo mỹ quan đô thị. Tuy nhiên vẫn còn một số tấm biển, bảng nằm lấn 

chiếm vỉa hè. Theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của 

Chính phủ về Viết, đặt biển hiệu theo Điều 23 Mỹ quan, chữ viết, vị trí và 

nội dung biển hiệu tại khoản 2 có ghi: “Biển hiệu chỉ được viết, đặt sát 

cổng , hoặc mặt trước của trụ sở hoặc nơi kinh doanh của tổ chức, cá nhân; 

mỗi cơ quan, tổ chức chỉ được viết, đặt một biển hiệu tại cổng; tại trụ sở 

hoặc nơi kinh doanh độc lập với tổ chức, cá nhân khác chỉ viết, đặt một 

biển ngang và không quá hai biển dọc”. 

Băng rôn quảng cáo thương mại 

Băng rôn quảng cáo thương mại thường có 2 loại kích thước từ 0,8 x 

5,0m và 0,8 x 8,0m, vị trí treo do phòng Văn hoá và Thông tin của quận 

huớng dẫn, quy định.Theo quy hoạch của thành phố Hà Nội, quận Hà Đông 

phải quy hoạch, xây dựng các điểm quảng cáo cố định để treo băng rôn 

quảng cáo thương mại. Nhờ cách làm cương quyết của quận mà hiện nay 

các biển, bảng, băng rôn quảng cáo đã được treo đặt đúng nơi quy định. 

Những năm trước đây trên địa bàn quận, băng rôn quảng cáo treo khắp nơi, 

treo đến nỗi hình ảnh mờ nhạt, thậm chí rách tả tơi cũng không thấy tháo 

gỡ. Treo trên thân cây, cột điện, trước mặt cứa hàng, đơn vị kinh doanh, 

treo bất cứ ở đâu khách hàng có thể đọc. Nhưng từ năm 2010 tới nay, băng 

rôn quảng cáo đã được chấn chỉnh nghiêm trang về nội dung, hình ảnh, vị 

trí treo, thời gian treo đem lại vẻ đẹp mỹ quan cho quận Hà Đông, nhất là 

khi Luật Quảng cáo có hiệu lực. 

Quảng cáo đặt tại dải phân cách 

Loại biển này có địa diểm kích thước không lớn, thông thường chiều 

ngang khoảng 1,2m, chiều cao khoảng 3m, chiều dày từ 0,25 đến 3m, được 

đặt ở các dải phân cách giao thông, có khoảng cách các biển cách nhau từ 
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50m dến 60m. Quảng cáo đặt tại dải phân cách phải được Sở Xây dựng, Sở 

VH&TT và sở Giao thông vận tải chấp nhận mới được thực hiện. 

Quảng cáo tại nhà chờ xe buýt 

Hiện nay, trên địa bàn quận các tuyến đường có điểm dừng xe buýt 

như Quang Trung, Trần Phú, Phùng Hưng, Lê Văn Lương kéo dài. Những 

trên những tuyến đường này chỉ có một số điểm dừng có nhà chờ . Tổng số 

nhà chờ trên địa bàn quận là 8 và trong số những nhà chờ xe buýt đó chỉ có 

một vài nhà chờ ở đường Trần Phú và Quang Trung là có đăng quảng cáo. 

Còn lại các điểm nhà chờ xe buýt khác vẫn đang để trống chờ nhà kinh 

doanh liên hệ quảng cáo. So với các điểm dừng xe buýt có nhà chờ của các 

quận khác như Hoàn Kiếm, Ba Đình hay Đống Đa, Hai Bà Trưng lại sôi 

động nhộn nhịp hơn hẳn. Nguyên nhân các nhà chờ xe buýt ở quận Hà 

Đông vắng khách thực hiện quảng cáo là bởi quận Hà Đông dù là nội thành 

nhưng vẫn không phải là khu trung tâm. Mà lượng người dùng phương tiện 

xe buýt chủ yếu là học sinh, sinh viên hoặc công nhân. Còn lại đa số người 

dân lựa chọn phương tiện là xe máy, ô tô để thuận tiện hơn cho việc đi lại. 

Vì vậy, quảng cáo tại các nhà chờ xe buýt vẫn vắng khách và đang chờ 

những dự án giao thông để mở rộng tuyến đường ở Hà Đông với các quận 

khác trong khu vực trung tâm thành phố. 

Bảng hộp đèn 

Loại hình quảng cáo này thường đặt tại chân cột đèn chiếu sang, có 

kích thước trung bình cao 1,5m, rộng 0,7m, dày 0,2m, treo cao cách nền 

đường khoảng 1,0m. Loại hình này thường được kết hợp giữa hoạt động 

tuyên truyền, nhiệm vụ chính trị với hoạt động quảng cáo thương mại, chủ 

yếu là treo logo của các nhà tài trợ. 

Quảng cáo rao vặt 

Cũng như các địa phương khác trong cả nuớc, hoạt động quảng cáo ở 

quận Hà Đông cũng phát triển mạnh, đáp ứng nhu cầu nội sinh của quá 

trình phát triển kinh tế hàng hoá và những loại hình dịch vụ mới, góp phần 
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tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của quận. Tuy nhiên, trong quá 

trình đó cũng nảy sinh những mâu thuẫn và bộc lộ những hạn chế, lúng 

túng cần khắc phục, đặc biệt đối với loại hình quảng cáo rao vặt. 

Tại các khu đô thị trên địa bàn quận Hà Đông, hoạt động quảng cáo 

rao vặt xuất hiện tràn lan, hết sức lộn xộn, gây mất trật tự công cộng và ảnh 

hưởng nghiêm trọng tới mỹ quan đô thị. Hầu hết quảng cáo rao vặt không 

có giấy phép, nội dung, hình thức quảng cáo không phù hợp với thuần 

phong mỹ tục và truyền thống văn hoá của người Việt như khoan cắt bê 

tông, luyện thi đại học, dịch vụ gia sư, thông cống, hút bể phốt, chữa sữa 

xe… xuất hiện dày đặc trên tường, cột điện, gốc cây, điểm chờ xe buýt… 

Tình trạng tờ rơi, tờ gấp được rải khắp đường phố với các nội dung như 

khai trương nhà hàng, khuyến mại, lịch luyện thi, lịch mở các lớp học… tạo 

ra tình trạng quảng cáo rác, quảng cáo bẩn gây bức xúc cho nhân dân.Ví dụ 

tại các khu vực: Lê Trọng Tấn, Thanh Bình, Văn Quán, Mỗ Lao… dày đặc 

các quảng cáo rao vặt. 

Qua nghiên cứu thực tế nhận thấy, quảng cáo rao vặt là một nhu cầu 

tất yếu, cần thiết trong việc tìm kiếm và cung cấp thông tin phục vụ sát 

thực những nhu cầu cấp thiết trong đời sống xã hội hiện nay. Hoạt động 

quảng cáo rao vặt chủ yếu diễn ra ở các khu dân cư đông đúc, các điểm chờ 

che buýt hay rao vặt trong lúc nguời tham gia giao thông dừng chờ đèn đỏ… 

Quảng cáo rao vặt có các hình thức chính như: phát tờ rơi, tờ gấp, 

poster, in trực tiếp hoặc dán giấy lên tường… Phần nhiều quảng cáo rao vặt 

có diện tích đơn chiếc nhỏ, nhưng số lượng rất lớn. Nhiều nhất là việc in, 

dán số điện thoại khoan cắt bê tông, hút bể phốt, khai trương nhà hàng, cửa 

hiệu, chương trình khuyến mại tại các siêu thị lớn như BigC, Metro… trong 

đó có cả những số giả xen lẫn những số thực nên rất khó để tìm được chủ 

quảng cáo đích thực khi xử lý. 

Thời gian, vị trí thực hiện quảng cáo không cố định, không thường 

xuyên đa phần thực hiện ngoài giờ hành chính như việc phát tờ rơi, tờ gấp 
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cho người tham gia giao thông, thả vào giỏ xe đạp, xe máy hoặc các 

phương tiện giao thông khác khi dừng lại ở ngã tư, khu vực đèn tín hiệu 

giao thông, hoặc vừa đi xe vừa thả rơi trên đường phố, cài ở cổng, cửa 

của các hộ gia đình… tạo những hình ảnh nhếch nhác, phản cảm nếu 

không muốn nói là làm xấu bộ mặt đô thị. Việc thực hiện các hình thức 

in, dán tường, phun sơn quảng cáo rao vặt trên lên bờ tường, cột điện,… 

thường được làm lén lút vào ban đêm, lúc vắng nguời nên khó kiểm soát, 

ngăn chặn. 

Quảng cáo trên phương tiện vận chuyển 

Quảng cáo trên phương tiện vận chuyển cũng là một loại hình quảng 

cáo thu hút được sự chú ý của nhiều người như quảng cáo trên xe buýt, 

taxi, xe tải… Trước đây, việc đăng quảng cáo qua hệ thống loa rồi di 

chuyển trên xe trên các tuyến đường rất phổ biến. Từ quảng cáo bán vé cho 

những buổi ca nhạc, kịch, xiếc của những đoàn văn nghệ về biểu diễn trên 

địa bàn quận bằng ô tô với những câu chào quen thuộc được ghi âm sẵn. 

Khi Luật Quảng cáo chưa ra đời thì quảng cáo bằng loa di chuyển trên đường 

phố như thế này được phép hoạt động nhưng phải xin giấy phép quảng cáo. 

Nhưng đến năm 2013, khi Luật Quảng cáo chính thức có hịêu lực thì hoạt 

động này bị cấm, các tổ chức cá nhân muốn đăng quảng cáo trên phương tiện 

vận chuyển chỉ có thể dán, vẽ các nội dung quảng cáo mà thôi. 

Ngoài hình thức quảng cáo bằng loa phóng thanh trên phương tiện 

vận chuyển thì quảng cáo dán, vẽ lên phương tiện vận chuyển trên địa bàn 

quận không có vi phạm, nên công tác quản lý có phần suôn sẻ hơn hình 

thức quảng cáo ngoài trời khác. 

Quảng cáo bằng hình thức khai trương sự kiện, triển lãm, hội chợ. 

Các chương trình hội chợ người tiêu dùng, gian hàng ẩm thực trong những 

năm gần đây đã xuất hiện trên địa bàn quận với tần suất lớn hơn trước đó. 

Các chương trình này thường được tổ chức tại một vài phường không cố 
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định. Mỗi chương trình tổ chức ra đều thu hút được rất nhiều sự chú ý, 

quan tâm của người dân trên địa bàn quận. Đó là cơ hội lớn cho các doanh 

nghiệp, đơn vị kinh doanh quảng bá sản phẩm, dịch vụ của mình và thường 

thu được rất nhiều thành công. Các chương trình này khi tổ chức đều phải 

xin giấy phép, được sự đồng ý, giám sát của cấp quận, cấp phường và phải 

phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố, lực lượng công an trên phường đó 

để đảm bảo an ninh trật tự và giải quyết các sự cố có thể xảy ra. 

Đoàn người thực hiện quảng cáo 

Một đơn vị, tổ chức muốn thực hiện quảng cáo bằng cách tổ chức 

đoàn người mặc đồng phục mang logo thương hiệu của đơn vị, tổ chức di 

chuyển trên các tuyến phố hoặc thực hiện các hoạt động nghệ thuật nhằm 

thu hút sự chú ý của người khác. Từ năm 2012 trở về trước thì các tổ chức, 

đơn vị này phải xin giấy phép quảng cáo cùng nhiều thủ tục khác. Nhưng 

với sự nới lỏng của Luật Quảng cáo mới thì từ ngày 01/01/2013, các tổ 

chức đơn vị này không  phải xin cấp phép thực hiện quảng cáo nữa mà chỉ 

gửi hồ sơ thông báo tới cơ quan chức năng trước 15 ngày theo quy định tại 

khoản 1 Điều 36 Luật Quảng cáo 2013. Đồng thời, hoạt động quảng cáo 

này phải được chấp thụân của Sở VH&TT và Sở Giao thông vận tải về nội 

dung, tuyến đường và được phép di chuyển. 

Tiểu kết 

Quảng cáo thương mại ngoài trời được hiểu là hoạt động xúc tiến 

thương mại của thương nhân để giới thiệu với khách hàng về hoạt động 

kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của mình. Quảng cáo thương mại ngoài trời 

khác với quảng cáo phi thương mại ở chỗ quảng cáo thương mại ngoài trời 

là hoạt động kinh doanh dịch vụ đem lại doanh thu cho doanh nghiệp, trong 

khi đó, quảng cáo phi thương mại là quảng cáo không nhằm mục đích kiếm 

lợi nhuận. 
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Quảng cáo thương mại ngoài trời có vị trí, vai trò quan trọng đối với 

sự phát triển kinh tế - xã hội và chính trị. Đặc biệt, quảng cáo thương mại 

ngoài trời còn mang trong mình những giá trị thẩm mỹ, tính giáo dục và 

truyền thống văn hóa của dân tộc góp phần làm phong phú thêm cho đời 

sống tinh thần xã hội, tạo tiền đề thuận lợi phát triển nước ta theo hướng 

tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Tuy nhiên, nếu hoạt động quảng cáo 

thương mại ngoài trời không được quản lý tốt sẽ làm mất mỹ quan đô thị và 

ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của các ngành dịch vụ liên quan. Bởi 

vậy, quảng cáo thương mại ngoài trời rất cần sự quản lý của nhà nước.  

Trong luận văn, quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo thương 

mại ngoài trời được hiểu là hoạt động có mục đích với mục tiêu đưa các 

hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời hoạt động hiệu quả trên cơ sở 

tuân thủ nghiêm ngặt những quy định của pháp luật nói chung và Luật Quảng 

cáo nói riêng. Tám nội dung của quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo 

thương mại ngoài trời trong Luật Quảng cáo năm 2013 đã được luận văn nêu 

ra. Đây là những nội dung hết sức cần thiết giúp cho việc quản lý nhà nước về 

hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời có hiệu quả. 

Ngoài Luật Quảng cáo 2013, nhà nước cũng đã ban hành một số văn 

bản quản lý để hoàn thiện và điều chỉnh toàn bộ các hoạt động quảng cáo 

thương mại ngoài trời. Các văn bản này đã tạo điều kiện thuận lợi cho công 

tác quản lý cũng như hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời diễn ra 

thuận lợi hơn, đồng thời định hướng cho hoạt động này phát triển theo 

đúng khuôn khổ của pháp luật, đảm bảo trật tự an ninh và mỹ quan đô thị.  

Trong quá trình hoạt động của mình, quảng cáo thương mại ngoài 

trời đã sử dụng các phương tiện để bắt kịp với xu thế và yêu cầu khắt khe 

của thị trường, trong đó phải kể đến các phương tiện quảng cáo chủ yếu 

sau: băng rôn, bảng, biển, pa nô, áp phích, các bảng, phương tiện giao thông... 

Quảng cáo thương mại ngoài trời cũng như các loại hình quảng cáo khác 
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đều chịu tác động của cả yếu tố bên trong lẫn yếu tố bên ngoài. Có thể nói 

các yếu tố này đã ít nhiều đưa lại những thuận lợi và khó khăn cho việc 

phát triển hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời. 

Cùng với việc nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động quảng 

cáo thương mại ngoài trời, luận văn cũng đã nghiên cứu cơ sở thực tiễn về 

hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời trên địa bàn quận Hà Đông. Tại 

đây, luận văn đã khái quát đặc điểm kinh tế - văn hóa - xã hội của quận, 

đồng thời khái quát chung về tình hình hoạt động quảng cáo thương mại 

ngoài trời trên địa bàn quận Hà Đông trong giai đoạn hiện nay. Ở nội dung 

này, luận văn đã triển khai các loại hình quảng cáo thương mại ngoài trời 

chính có trên địa quận Hà Đông như: bảng, biển quảng cáo; băng rôn quảng 

cáo thương mại, quảng cáo đặt tại dải phân cách... Tất cả các hoạt động quảng 

cáo này đều hoạt động và định hướng theo đúng khuôn khổ của pháp luật, 

đồng thời góp phần làm thay đổi diện mạo của quận Hà Đông ngày một phát 

triển hơn.   
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Chương 2 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO 

THƯƠNG MẠI NGOÀI TRỜI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HÀ ĐÔNG 

2.1. Tổ chức bộ máy quản lý và cơ chế phối hợp giữa các bên có liên quan 

2.1.1. Tổ chức bộ máy quản lý các cấp 

Trên cơ sở các văn bản quản lý của nhà nước, mỗi tỉnh, thành phố 

đều phải xây dựng quy chế riêng để quản lý hoạt động quảng cáo sao cho 

phù hợp với đặc điểm kinh tế, văn hóa, xã hội… của từng địa phương. 

Ngày 20/1/2016, UBND Thành phố đã ra Quyết định số 01/2016/QĐ-

UBND về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời 

trên địa bàn thành phố Hà Nội. Căn cứ theo Quyết định này, các sở, ban 

ngành, quận, huyện, phường, xã có nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể về quản 

lý hoạt động quảng cáo thương mại, đồng thời được phân thành 03 cấp 

quản lý như sau: 

- Cấp Thành phố (Sở VH&TT) 

- Cấp Quận/huyện/thị xã (Phòng Văn hóa và Thông tin) 

- Cấp xã/phường/thị trấn (Ban Văn hóa và Thông tin) 

Sơ đồ 2.1. Sơ đồ phân cấp công tác quản lý nhà nước về hoạt động 

quảng cáo thương mại ở quận Hà Đông trong giai đoạn hiện nay 
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2.1.1.1. Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội 

* Vị trí và chức năng 

Sở VH&TT thành phố Hà Nội (gọi tắt là Sở) là cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND thành phố Hà Nội; thực hiện chức năng tham mưu, giúp 

UBND thành phố Hà Nội quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, 

thể thao, quảng cáo (trừ quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên 

xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, 

viễn thông, công nghệ thông tin) trên địa bàn thành phố theo quy định của 

pháp luật; các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện một số 

nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của UBND thành phố, 

Chủ tịch UBND thành phố và theo quy định của pháp luật. 

Sở VH&TT có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; 

chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND 

thành phố Hà Nội, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh 

tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

* Nhiệm vụ và quyền hạn 

Nhiệm vụ chung thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước 

Sở VH&TT có nhiệm vụ trình UBND thành phố: 

Dự thảo quyết định; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng 

năm; đề án, dự án chương trình phát triển văn hóa, gia đình, thể dục thể 

thao; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành 

chính nhà nước; phân cấp quản lý và xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa; gia 

đình, thể dục, thể thao ở thành phố Hà Nội. 

Dự thảo văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối 

với Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Sở VH&TT; Trưởng, Phó phòng 

Văn hóa và Thông tin thuộc UBND cấp quận/huyện sau khi thống nhất với 

Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông. 
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Dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở VH&TT. 

Sở VH&TT có nhiệm vụ trình Chủ tịch UBND thành phố: 

Dự thảo quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch 

UBND thành phố về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao. 

Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ 

chức đơn vị thuộc Sở VH&TT và các Hội đồng chuyên ngành về văn hóa, 

gia đình, thể dục, thể thao theo quy định của pháp luật. 

Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm 

pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình sau 

khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, 

theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở 

VH&TT [66]. 

Nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể về lĩnh vực quảng cáo 

Thẩm định, trình UBND Thành phố cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, 

thu hồi giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng 

cáo nước ngoài đặt tại Thành phố; 

Tiếp nhận và xử lý hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 

quảng cáo, băng - rôn; thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo 

tại Thành phố; 

Giúp UBND Thành phố báo cáo định kỳ việc quản lý hoạt động 

quảng cáo trên địa bàn Thành phố; 

Thanh tra, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm 

pháp luật về hoạt động quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo (trừ báo 

chí, môi trường mạng, xuất bản phẩm và tích hợp trên các sản phẩm, dịch 

vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin) [66]. 
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2.1.1.2. Phòng Văn hóa và Thông tin quận Hà Đông  

Phòng Văn hoá và Thông tin quận Hà Đông là đơn vị trực tiếp tham 

mưu cho UBND quận quản lý các dịch vụ văn hoá, trong đó có hoạt động 

quảng cáo. Cơ cấu tổ chức của Phòng văn hóa và thông tin bao gồm: 01 

trưởng phòng, 02 Phó phòng và 03 chuyên viên phụ trách các hoạt động 

quảng cáo, thông tin; trong đó có 01 trưởng phòng, 01 phó phòng và 01 

chuyên viên trực tiếp phụ trách hoạt động quảng cáo.  

Trước bối cảnh mở rộng địa bàn quận cũng như sự phát triển của 

hoạt động quảng cáo, các cán bộ văn hoá thuộc Phòng Văn hoá và Thông 

tin quận với trách nhiệm, lòng nhiệt tình cao, vững vàng về chuyên môn, sáng 

tạo trong công việc, họ đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. 

* Vị trí và chức năng 

Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan chuyên môn có chức năng 

tham mưu giúp UBND quận thực hiện quản lý nhà nước về: công tác văn 

hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và các dịch vụ công thuộc lĩnh vực 

văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và dục lịch, công nghệ thông tin, cơ sở 

hạ tầng thông tin, phát thanh, báo chí, xuất bản, bưu chính và chuyển phát, 

viễn thông và internet trên địa bàn quận. 

Phòng Văn hóa và Thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài 

khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của 

UBND quận, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra hướng dẫn về chuyên môn 

nghiệp vụ của Sở VH&TT, Sở Thông tin và Truyền thông [70]. 

* Nhiệm vụ chung về quản lý nhà nước trong đó có quản lý quảng cáo 

Trình UBND quận ban hành quyết định, chỉ thị; kế hoạch dài hạn, 

hàng tháng và hàng năm; đề án, chương trình phát triển ngành theo chức năng, 

nhiệm vụ của Phòng trên địa bàn; chương trình, biện pháp tổ chức thực cải 

cách hành chính, xã hội hóa trong lĩnh vực quản lý Nhà nước được giao; 
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Trình Chủ tịch UBND quận dự thảo các văn bản về lĩnh vực quản lý 

Nhà nước được giao thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND quận; 

Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế 

hoạch, đề án, chương trình đã được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển sự 

nghiệp ngành, lĩnh vực về văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, gia đình, thông 

tin và truyền thông; chủ trương xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể dục thể 

thao; chống bạo lực trong gia đình; 

Giúp UBND quận thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc 

lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp 

của UBND quận; 

Giúp UBND quận quản lý Nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, 

kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các Hội và tổ chức phi 

Chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể 

dục, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật; 

Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể 

dục, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông đối với cán bộ, công chức 

xã - phường; 

Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống 

thông tin, quảng cáo, lưu trữ phục vụ công tác quản lý Nhà nước và chuyên 

môn, nghiệp vụ của Phòng; 

Thực hiện công tác thống kê, thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất 

về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Chủ tịch UBND quận, Giám 

đốc Sở VH&TT, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; 

Quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi 

ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ 

đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi 

quản lý của Phòng và phân công của UBND quận; 
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Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và 

ủy quyền, phân cấp của Chủ tịch UBND quận [70]. 

* Quyền hạn 

Phòng Văn hóa và Thông tin quận có các quyền hạn như sau:   

Được quyền yêu cầu các cơ quan, đơn vị, xã - phường báo cáo, cung 

cấp số liệu có liên quan đến lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ 

của phòng Văn hóa và Thông tin; 

Được quyền mời các ngành, đơn vị, xã - phường, các tổ chức, cá 

nhân để hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; phổ biến chủ trương, quy định 

của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực công tác do Phòng phụ trách; 

Được quyền kiểm tra hoạt động của các tổ chức, cá nhân về các lĩnh 

vực thuộc chức năng, nhiệm vụ do Phòng Văn hóa và Thông tin quản lý. 

Được Chủ tịch UBND quận phân cấp hoặc ủy quyền thực hiện một số 

công việc thuộc thẩm quyền của UBND quận (bằng các quyết định cụ thể); 

Giúp UBND quận nhận xét, đánh giá, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật 

cán bộ, công chức ngành Văn hóa và Thông tin [70]. 

2.1.1.3. Ban Văn hóa và Thông tin các phường 

Cán bộ chuyên trách về văn hoá thông tin cơ sở là người trực tiếp 

phụ trách ban Văn hóa và Thông tin phường; có chức năng, nhiệm vụ tổ 

chức quản lý và hướng dẫn hoạt động văn hoá thông tin trên địa bàn 

phường theo sự phân công chỉ đạo của cấp Đảng ủy, chính quyền địa 

phương và của ngành dọc cấp trên là phòng Văn hoá và Thông tin. Cụ thể 

như sau:  

 Giúp UBND phường trong việc tuyên truyền, giáo dục về đường lối, 

chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, tình hình kinh tế - chính trị 

tại địa phương; 

 Giúp UBND phường trong việc tổ chức các hoạt động thể dục, thể 

thao, văn hoá văn nghệ quần chúng, các câu lạc bộ, lễ hội truyền thống, bảo 
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vệ các di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh ở địa phương, điểm vui 

chơi giải trí và xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá, ngăn chặn 

việc truyền bá tư tưởng phản động đồi trụy dưới hình thức văn hoá nghệ 

thuật và các tệ nạn xã hội khác ở địa phương; 

 Giúp UBND phường trong việc tổ chức vận động để xã hội hoá các 

nguồn lực nhằm xây dựng, phát triển sự nghiệp văn hoá, văn nghệ, thể dục 

thể thao, bảo vệ các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, các điểm vui chơi 

giải trí ở địa phương; 

 Hướng dẫn, kiểm tra đối với tổ chức và công dân chấp hành pháp 

luật đang hoạt động văn hoá thông tin, thể dục thể thao; 

 Lập chương trình,  kế hoạch công tác văn hoá, văn nghệ thông tin 

tuyên truyền, thể dục thể thao, công tác lao động thương binh và xã hội 

trình UBND phường, tổ chức thực hiện chương trình,  kế hoạch đã được 

duyệt [71]. 

2.1.2. Cơ chế phối hợp giữa các bên có liên quan 

Quảng cáo được cấp phép và đưa vào hoạt động dựa trên sự phối hợp 

của các Bộ, Ban, ngành có liên quan như Sở Xây dựng, Sở VH&TT, Sở 

Thông tin và truyền thông, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban tuyên giáo Trung 

ương, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, UBND các quận. Các cơ 

quan này có trách nhiệm và quyền hạn liên đới thông qua công tác quản lý 

hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời. 

Theo đó, Sở VH&TT chịu trách nhiệm về thực hiện công tác quản lý 

nhà nước trong hoạt động quảng cáo, hoàn thiện Quy hoạch quảng cáo 

ngoài trời trên địa bàn Thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 

trình UBND Thành phố phê duyệt, ban hành và triển khai thực hiện. 

UBND quận chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì rà soát, 

thống kê, lập danh sách, phân loại bảng quảng cáo vi phạm trên địa bàn 

quản lý; kiểm tra, xử lý, tháo dỡ hoàn toàn các công trình (khung, bảng, 
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cột) quảng cáo vi phạm; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát tình hình xử lý 

vi phạm, báo cáo UBND Thành phố và Đoàn thanh tra liên ngành Thành 

phố.Thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi, trách nhiệm của 

UBND quận, thị xã theo quy định. Chủ tịch UBND quận chịu trách nhiệm 

trước Chủ tịch UBND Thành phố về trật tự quảng cáo trên địa bàn quản lý. 

UBND quận, đại diện là phòng Văn hóa và Thông tin triển khai quy 

hoạch, kế hoạch đến UBND các phường. Ban Văn hóa và Thông tin 

phường có trách nhiệm cụ thể hóa các quy hoạch, kế hoạch đến từng địa 

phương sao cho phù hợp với tình hình thực tế tại đó. 

Các Sở, Ban, ngành Thành phố chỉ đạo Thanh tra Ngành thanh tra, 

kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo theo thẩm quyền; thông 

báo kết quả xử lý vi phạm gửi Sở VH&TT; tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật về hoạt động quảng cáo. .. 

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Ban tuyên giáo Thành 

ủy, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội làm công 

tác vận động, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn Luật Quảng cáo và văn 

bản liên quan về hoạt động quảng cáo tới các cấp, các ngành, các tổ chức, 

cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo và các tầng lớp nhân dân; phối hợp 

với các Sở, Ban, ngành Thành phố, UBND các quận trong công tác tuyên 

truyền vận động đoàn viên, hội viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham 

gia hưởng ứng đợt ra quân xử lý bảng quảng cáo vi phạm trên địa bàn 

Thành phố. 

2.2. Thực tế quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo thương mại 

ngoài trời 

2.2.1. Xây dựng các kế hoạch, văn bản hướng dẫn thực hiện quy hoạch 

quảng cáo ngoài trời và áp dụng Luật Quảng cáo 

Ngày 21/6/2012, Quốc hội đã thông qua Luật Quảng cáo và có hiệu 

lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013. Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 
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38 của Luật Quảng cáo: “UBND cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng và phê 

duyệt quy hoạch quảng cáo ngoài trời tại địa phương trong thời hạn 12 

tháng kể từ ngày Luật này có hiệu lực”. Ngày 01/7/2014, Bộ VHTT&DL 

đã có Công văn số 2140/BVHTTDL-VHCS gửi UBND các tỉnh, thành trực 

thuộc Trung ương về xây dựng quy hoạch quảng cáo ngoài trời. Theo đó, 

ngày 22/3/2017, UBND thành phố Hà Nội ra văn bản số 204/TB-UBND 

thông báo kết luận của tập thể lãnh đạo UBND thành phố xem xét, thông 

qua Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hà Nội đến 

năm 2020, định hướng đến năm 2030. Theo ông Lại Bùi Hưng, Chuyên 

viên phòng Văn hóa, Sở VH&TT thành phố Hà Nội cho biết:  

Cho đến thời điểm hiện tại, UBND thành phố Hà Nội đã thông 

qua Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hà 

Nội. Đây là việc làm quan trọng và cần thiết cho hoạt động quảng 

cáo trong giai đoạn hiện nay. Quy hoạch này cũng giúp chúng tôi 

thuận lợi hơn trong công tác quản lý hoạt động quảng cáo ngoài 

trời (TLPV ngày 22 tháng 5 năm 2017). 

Từ văn bản pháp lý trên, phòng Văn hóa và Thông tin quận đã tham 

mưu cho UBND quận Hà Đông ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai 

thực hiện quy hoạch, tuyên truyền quảng cáo trên địa bàn. Phòng Văn hóa 

và Thông tin đã tiếp nhận nhu cầu của các tổ chức, cá nhân trong việc 

thông báo sản phẩm quảng cáo, thực hiện tuyên truyền quảng cáo đúng quy 

định, tham mưu xây dựng các cụm bảng tấm lớn, tấm nhỏ để tuyên truyền 

cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị tại các tuyến đường chính trên địa bàn 

nội thành; hướng dẫn các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn tự làm biển 

hiệu, biển quảng cáo theo kích cỡ thống nhất cho từng loại hình kinh doanh 

cụ thể đồng thời xác định rõ việc đặt biển hiệu trên các tuyến phố đảm bảo 

mỹ quan đô thị.  
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Quận Hà Đông có tốc độ phát triển kinh tế cao, nhiều khu đô thị mới 

đã và đang hình thành; các dự án cải tạo và phát triển mạng lưới giao thông 

còn tiếp tục phát triển và mở rộng, đó là điều kiện thuận lợi để xây dựng 

quy hoạch và phát triển hoạt động quảng cáo. Tuy nhiên, quy hoạch quảng 

cáo ngoài trời phải có sự đồng bộ, chặt chẽ và phù hợp với quy hoạch phát 

triển đô thị, góp phần tôn thêm vẻ đẹp của quận. Việc quy hoạch quảng cáo 

và quản lý quảng cáo theo quy hoạch là một yêu cầu hết sức cần thiết để 

từng bước khắc phục những hạn chế đang tồn tại, đồng thời có điều kiện 

tiếp thu công nghệ hiện đại, giúp cho hoạt động quảng cáo phát triển ngang 

tầm khu vực. Trọng tâm của quy hoạch quảng cáo là định ra những vị trí 

quảng cáo thích hợp cho từng loại hình quảng cáo, tiêu chuẩn hóa kích 

thước, kiểu dáng của các loại bảng quảng cáo để công bố rộng rãi cho các 

đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu quảng cáo thực hiện đúng quy hoạch và 

quy hoạch vào thực tiễn đạt hiệu quả, đồng bộ để đảm bảo mỹ quan chung 

cho quận Hà Đông. 

Việc xây dựng quy hoạch quảng cáo ngoài trời để thêm một kênh 

thông tin quan trọng, phản ánh chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước tới các tầng lớp nhân dân. Việc xây dựng quy hoạch quảng 

cáo sẽ từng bước thúc đẩy hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, để 

quảng cáo ngoài trời trở thành một ngành kinh tế của địa phương trong thời 

kỳ CNH, HĐH đất nước và hội nhập khu vực, quốc tế. Nhiệm vụ công tác 

tuyên truyền quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận Hà Đông trong thời 

gian tới còn rất nặng nề, không ít khó khăn, thử thách. Song với nhiều 

chính sách lớn của Đảng và nhà nước cùng với sự quan tâm lãnh đạo chỉ 

đạo của cấp ủy, chính quyền thành phố, sự phối hợp chặt chẽ giữa phòng 

Văn hóa và Thông tin với các phòng, ban, ngành đoàn thể và UBND các 

phường, công tác tuyên truyền quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận Hà 

Đông sẽ tiếp tục đạt được kết quả cao hơn, đồng bộ hơn, hiện đại hơn, ngang 
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tầm với các quận khác trong khu vực, góp phần tích cực vào sự phát triển của 

thành phố Hà Nội.  

2.2.2. Ban hành, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về 

quảng cáo 

2.2.2.1. Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật 

Bộ máy quản lý nhà nước đi vào vận hành và phát triển theo khuôn 

khổ là nhờ các văn bản quy phạm pháp luật. Đây là căn cứ để các cơ quan 

chức năng và các doanh nghiệp hoạt động trong khuôn khổ, định hướng 

của pháp luật. Công tác ban hành các văn bản quy phạm pháp luật được coi 

là nhiệm vụ then chốt cho sự phát triển của đất nước. Đặc biệt, trong hoạt 

động quảng cáo thương mại ngoài trời trên địa bàn quận Hà Đông, công tác 

này đã dược UBND quận, phòng Văn hóa và Thông tin rất quan tâm và chú 

trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý của hoạt động này.  

* UBND quận ban hành các văn bản quy phạm pháp luật 

Thực hiện Quyết định 94 và Kế hoạch 167 của UBND thành phố Hà 

Nội, Quận ủy Hà Đông đã chỉ đạo UBND quận xây dựng kế hoạch tổ chức 

thực hiện kịp thời, thường xuyên có công văn đôn đốc nhắc nhở việc thực 

hiện Quyết định 94 và Kế hoạch 167 đối với các phường và tổng hợp báo 

cáo định kì của Sở VH&TT. Dưới đây là những thống kê các văn bản chỉ 

đạo cụ thể do UBND quận đã ban hành: 

Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 22/9/2009 về việc triển khai thực hiện 

Quyết định số 94/2009 của UBND  thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế 

quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn. Trong quy chế đã chỉ rõ hình thức 

quy hoạch đối với các loại hình quảng cáo không thể quy hoạch chi tiết, 

đồng thời phân công rõ trách nhiệm của các sở, ngành, UBND quận tạo 

điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong hoạt động quảng cáo. 

Công văn số 581/UBND-VHTT ngày 24/9/2009 về việc viết, đặt biển 

tên, biển hiệu, biển quảng cáo của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn 

quận Hà Đông. 
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Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 25/12/2009 về việc quản lý, tổ 

chức hoạt động quảng cáo rao vặt trên địa bàn quận Hà Đông. 

Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 4/1/2010 về việc tổ chức tháng ra 

quân thực hiện Quyết định số 94/2009/QĐ-UBND thành phố Hà Nội và 

tổng vệ sinh môi trường hưởng ứng phong trào thi đua “Gọn nhà-Sạch phố-

Đẹp thủ đô” trên địa bàn quận Hà Đông. 

Thông báo số 01/TB-UBND ngày 5/1/2010 về việc phân công các 

đồng chí lãnh đạo tham gia các đoàn kiểm tra trong tháng ra quân thực hiện 

Quyết định số 92 và tổng vệ sinh môi trường hưởng ứng phong trào thi đua 

“Gọn nhà - sạch phố - Đẹp thủ đô” trên địa bàn quận Hà Đông. 

Thông báo số 18/TB-UBND ngày 21/1/2010 về việc phân công, kiểm 

tra, đôn đốc thực hiện Kế hoạch 01/KH-UBND ngày 4/1/2010 của UBND 

quận Hà Đông. 

Trong dịp kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, UBND 

quận cũng ban hành các kế hoạch, tổ chức, quản lý hoạt động quảng cáo rao 

vặt, chỉnh trang đô thị lồng ghép với các chương trình, kế hoạch tổ chức các 

hoạt động chào mừng Đại lễ. UBND quận Hà Đông tiếp tục ra các văn bản 

chỉ đạo, đôn đốc các phường tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động quản lý đô thị 

và chỉnh trang đường phố kết hợp xóa các quảng cáo rao vặt vi phạm trên địa 

bàn quận thông qua các văn bản: 

Ngày 28/12/2010, UBND quận đã đề ra chương trình 04-Ctr/QU của 

Quận ủy Hà Đông về tăng cường công tác quản lý đô thị, in và phát hành 

50.000 tờ rơi tuyên truyền công tác quản lý đô thị. Kết quả thu được là việc 

thực hiện trật tự, an ninh trên địa bàn quận đã có những bước chuyển biến 

tích cực. Các lực lượng được phân công đã phát huy vai trò, trách nhiệm 

trong công tác, tạo được sự chuyển biến rõ nét trong việc lập lại trật tự trên 

các tuyến đường chính và khu vực chợ, khu vực công cộng trên địa bàn 

phường. Nhiều hộ kinh doanh đã trả lại vỉa hè, lòng đường thông thoáng, 
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bảo đảm an toàn giao thông và mỹ quan đường phố, góp phần tạo bộ mặt 

đô thị văn minh, sạch đẹp. 

Công văn số 711/UBND-VP về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức 

hoạt động quảng cáo rao vặt, chỉnh trang đô thị trên địa bàn quận Hà Đông. 

Bên cạnh đó, UBND quận Hà Đông đã ban hành hàng loạt các công 

văn về công tác kiểm tra, xử lý vi phạm quảng cáo rao vặt trái phép như: 

Công văn số 455/UBND-VHTT ngày 3/4/2012 về việc đẩy mạnh 

công tác quản lý, tổ chức hoạt động quảng cáo, quảng cáo rao vặt trên địa 

bàn quận Hà Đông trong năm 2012. 

Công văn số 640/UBND-VHTT ngày 27/4/2012 về việc xử lý vi 

phạm quảng cáo trái phép trên địa bàn quận Hà Đông. 

Công văn số 1493/UBND-VHTT ngày 17/8/2012 về việc tăng cường 

quản lý hoạt động viết, đặt biển hiệu trên địa bàn quận Hà Đông. 

Các công văn này đã thúc đẩy công tác quản lý, tổ chức hoặt động 

quảng cáo, quảng cáo rao vặt; tăng cường quản lý hoạt động viết, đặt biển 

hiệu trên địa bàn quận nhằm đưa hoạt động quảng cáo, quảng cáo rao vặt 

vào đúng quy định, khuôn khổ của pháp luật, đồng thời, đưa diện mạo của 

quận Hà Đông trở nên mỹ quan, văn minh hơn. 

Ngày 04/12/2012, để thực hiện Kế hoạch số 168/KH-UBND, UBND 

thành phố Hà Nội và UBND quận Hà Đông đã ban hành Kế hoạch số 

12/KH-UBND ngày 10/01/2013 về việc tổ chức triển khai thực hiện Luật 

Quảng cáo trên địa bàn quận nhằm tăng cường trật tự, kỷ cương trong hoạt 

động quảng cáo thương mại ngoài trời, đồng thời tăng cường công tác hậu 

kiểm nhằm đưa hoạt động quảng cáo vào trật tự theo đúng quy định, chỉnh 

trang đô thị và tạo dựng cho quận Hà Đông diện mạo mới, khang trang, 

sạch đẹp, văn minh. 

Ngày 10/01/2013, UBND quận Hà Đông ban hành Kế hoạch số 

12/KH-UBND về việc tổ chức triển khai thực hiện Luật Quảng cáo trên địa 
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bàn quận Hà Đông đã xây dựng và lựa chọn đường Nguyễn Khuyến là đường 

điểm về quảng cáo. 

Ngày 24/4/2013, UBND quận đã ban hành Văn bản số 525/UBND-

VHTT về việc Kiểm tra xử lý quảng cáo rao vặt trên địa bàn quận Hà 

Đông. Qua đó, quận đã bóc xóa, tháo dỡ 158 lượt vi phạm quảng cáo rao 

vặt trái phép, thống kê được 76 số điện thoại quảng cáo rao vặt trái phép 

và gửi về phòng Văn hóa và Thông tin quận Hà Đông để xử lý. Bên cạnh 

đó, quận đã bắt quả tang và lập biên bản được 7 trường hợp vi phạm 

quảng cáo rao vặt trái phép. 

Ngày 11/6/2013, UBND quận đã ban hành Văn bản số 1021/UBND-

VHTT về tăng cường công tác kiểm tra, xử lý về hoạt động quảng cáo rao 

vặt trên địa bàn quận Hà Đông. Từ đó, quận đã tịch thu 450 tờ rơi quảng 

cáo không đúng nơi quy định, quét vôi xóa 520m2 tường có quảng cáo rao 

vặt. Về công tác ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, bà Phạm Thị 

Hòa, Ủy viên BTV Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông cho biết:  

Tính đến thời điểm hiện nay, quận Hà Đông đã ban hành rất 

nhiều Kế hoạch, Thông báo liên quan đến lĩnh vực quảng cáo, cụ 

thể hóa các văn bản pháp luật của Sở ban ngành để phù hợp với 

thực tiễn của từng địa phương. UBND quận đã chỉ đạo cho 

phòng Văn hóa và thông tin, UBND các phường triển khai nội 

dung các văn bản đến từng phường, đem lại nhiều thay đổi cho 

diện mạo các phường trên địa bàn quận Hà Đông (TLPV ngày 

14 tháng 3 năm 2017). 

* Phòng Văn hóa và Thông tin ban hành các văn bản quy phạm pháp luật 

Căn cứ vào các văn bản của UBND quận Hà Đông, phòng Văn hóa 

và Thông cũng đã ban hành các văn bản về quản lý hoạt động quảng cáo 

thương mại ngoài trời trên địa bàn quận. Cụ thể như:  
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Ngày 20/2/2012, phòng Văn hóa và Thông tin ban hành Kế hoạch số 

48/KH-VHTT về việc kiểm tra xử lý quảng cáo,  quảng cáo rao vặt làm mất 

mỹ quan đô thị, cảnh quan môi trường trên địa bàn quận Hà Đông. Sau đó, 

phòng Văn hóa và Thông tin đã ra một loạt các công văn như: 

Ngày 29/3/2013, phòng Văn hoá và Thông tin đã ban hành Văn bản 

số 96/VHTT về việc đôn đốc UBND các phường tăng cường công tác 

quản lý tổ chức hoạt động quảng cáo rao vặt trên địa bàn quận Hà Đông. 

Ngày 09/5/2013, phòng Văn hoá và Thông tin đã ban hành Văn bản 

số 148/VHTT về việc lập danh sách các biển, bảng quảng cáo trên địa bàn 

phường và đôn đốc thực hiện Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 

04/12/2012 của UBND Thành phố Hà Nội. 

Ngày 14/6/2013, phòng Văn hoá và Thông tin đã ban hành Văn bản số 

201/VHTT về việc thực hiện một số nội dung của Luật Quảng cáo 2012. 

Theo thông tin của lãnh đạo của phòng Văn hóa và thông tin quận Hà 

Đông cho biết từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2014, phòng đã ban hành 37 văn 

bản liên quan tới lĩnh vực quảng cáo và quảng cáo rao vặt bao gồm một số 

văn bản như: Công văn số 12/VHTT ngày 08/1 về việc xử lý số điện thoại 

quảng cáo rao vặt vi phạm; Công văn số 28/VHTT ngày 17/1 về việc tuyên 

truyền các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật quảng cáo; Công văn số 

50/VHTT ngày 10/2 về việc xin ý kiến vào dự thảo nội dụng tờ rơi “Một số 

quy định về QC trên biển hiệu, biển quảng cáo, băng rôn, tranh, ảnh, 

cattalo, tờ rơi, tờ gấp”; Công văn số  67/VHTT ngày 19/2 về việc đính 

chính số điện thoại vi phạm về quảng cáo rao vặt trên địa bàn; Công văn số  

72/VHTT ngày 20/2 về việc kiểm tra xử lý tình hình vi phạm trong hoạt 

động quảng cáo trên địa bàn quận; Công văn số  87/VHTT ngày 28/2 về 

việc chấn chỉnh các hoạt động quảng cáo, viết và đặt biển hiệu trên địa bàn 

quận Hà Đông; Công văn số  95/VHTT ngày 7/3 về việc kiểm tra, xử lý 

tình hình vi phạm trong hoạt động quảng cáo trên tuyến đường 70 Phùng 
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Hưng theo phản ánh của báo Gia đình và Xã hội ngày 23/2/2014; Văn bản 

số 99/TTr-VHTT ngày 7/3 về việc xử lý các biển hiệu biển quảng cáo sai 

quy định trên địa bàn các phường Phúc La, Yết Kiêu, Vạn Phúc; Công văn 

số  131/VHTT ngày 21/3 về việc kiểm tra, rà soát các biển hiệu, biển quảng 

cáo trên địa bàn quận Hà Đông; Công văn số  144/VHTT ngày 27/3 về việc 

xử lý các biển hiệu, biển quảng cáo vi phạm; Công văn số 161/VHTT ngày 

08/4 về việc xử lý các biển hiện biển quảng cáo vi phạm; Công văn số  

170/VHTT ngày 16/4 về việc báo cáo kết quả ra quân xử lý các biển hiệu 

biển quảng cáo vi phạm luật  quảng cáo trên địa bàn quận; Công văn số  

181/VHTT ngày 22/4 về việc xử lý các biển hiệu biển quảng cáo vi phạm; 

Báo cáo số 238/VHTT ngày 21/5 về việc báo cáo thực trạng về hoạt động 

quảng cáo trên địa bàn theo kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 04/12/2012 

của UBND thành phố Hà Nội; Công văn số 267/VHTT ngày 04/6 về việc 

báo cáo kết quả xử lý vi phạm về quảng cáo rao vặt 6 tháng đầu năm; Công 

văn số 365/VHTT ngày 30/7 về việc tăng cường kiểm tra xử lý các trường 

hợp vi phạm Luật quảng cáo; Công văn số 385/VHTT ngày 12/8 về việc 

báo cáo kết quả ra quân, xử lý quảng cáo và quảng cáo rao vặt trên địa bàn 

phường; Công văn số 389/VHTT ngày 13/8 về việc cấp giấy phép xây 

dựng khung bảng quảng cáo tại hông nhà số 58 Quang Trung, Hà Đông, Hà 

Nội; Văn bản số 391/VHTT ngày 13/8 về việc trả lời hồ sơ đề nghị xử lý vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo của UBND phường Mộ Lao; 

Văn bản số 432/VHTT ngày 03/9 về việc góp ý vào dự thảo Quy chế quản 

lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Nhìn chung, các văn bản trên đã giúp ích rất lớn trong việc đẩy mạnh 

công tác quản lý hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời, đồng thời 

định hướng cho hoạt động này phát triển theo đúng khuôn khổ của pháp 

luật, đảm bảo an ninh, trật tự, mỹ quan đô thị và phát huy có hiệu quả trong 

quá trình triển khai thực tiễn ở quận Hà Đông hiện nay.  
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2.2.2.2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật 

Các văn bản quy phạm pháp luật được cụ thể hóa thông qua Luật Quảng 

cáo, các Nghị định, Thông tư, Kế hoạch, Chỉ thỉ và Công văn... Đây được coi là 

trợ thủ đắc lực cho công tác quản lý nhà nước về quảng cáo thương mại ngoài 

trời trên địa bàn quận Hà Đông. Trong những năm qua,  UBND quận, phòng 

Văn hóa và Thông tin, UBND các phường đã triển khai, tổ chức thực hiện nhiều 

văn bản cụ thể đến từng cơ sở và thu được những kết quả đáng kể, đó là: 

Các phường đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 

94/2009/QĐ-UBND và Kế hoạch số 167/KH-UBND của UBND thành phố Hà 

Nội và các văn bản của quận tại địa phương; tổ chức hội nghị triển khai kế 

hoạch; thành lập Ban chỉ đạo, tổ công tác; thông báo cho các tổ chức, cá nhân về 

các quy định của nhà nước trong việc quản lý hoạt động quảng cáo, viết đặt biển 

tên, biển hiệu trên hệ thống Đài truyền thanh; tiến hành khảo sát, thống kê việc 

viết và đặt biển tên, biển hiệu, biển quảng cáo, quảng cáo rao vặt trên địa bàn; tổ 

chức cho các tập thể, cá nhân có hoạt động quảng cáo ký cam kết; tổ chức lực 

lượng bóc xóa quảng cáo rao vặt trên địa bàn; có nhiều biện pháp để phát hiện xử 

lý các trường hợp vi phạm, khắc phục tình trạng quảng cáo rao vặt gây mất mỹ 

quan trên địa bàn và tạo được sự đồng tình, hưởng ứng trong nhân dân. Các đơn 

vị làm tốt công tác chỉ đạo là: phường Quang Trung, Hà Cầu, Phúc La, phường 

Nguyễn Trãi, Vạn Phúc, Biên Giang... Ngày 25/12/2009, UBND quận Hà 

Đông đã thực hiện Kế hoạch số 139/KH-UBND về việc quản lý, tổ chức 

hoạt động quảng cáo rao vặt trên địa bàn quận Hà Đông. Trong Kế hoạch 

đã nêu rõ phải thường xuyên bóc xóa quảng cáo rao vặt vi phạm, cắt thuê 

bao với những số điện thoại có trong quảng cáo rao vặt… 

Căn cứ các quy định cụ thể, thống nhất về vị trí, kích thước, nội 

dung, hình thức biển hiệu quy định tại điều 34 Luật Quảng cáo là căn cứ để 

quận Hà Đông tiến hành chấn chỉnh nội dung, hình thức biểu hiện tại các 

đô thị. Toàn quận đã ra quân bóc xoá quảng cáo rao vặt tại các nhà chờ xe 
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buýt, các cột điện, gốc cây, bốt điện thoại, hộp điện kỹ thuật dọc các trục 

đường chính như: Trần Phú, Quang Trung, Phùng Hưng, Biên Giang, quốc 

lộ 21B và trên địa bàn các khu tập thể, ngõ, ngách của hơn 233 tổ dân phố. 

Ra quân thống kê các biển hiệu, biển quảng cáo vi phạm, thu giữ 129 biển 

quảng cáo, 27 bộ loa đài bán hàng rong, 88 phướn quảng cáo các loại... 

hiện đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông xử lý 

theo quy định đối với 175 số điện thoại quảng cáo rao vặt vi phạm. 

Thực hiện văn bản số 538/SVHTTDL-QLVH ngày 15/3/2013 của Sở 

VH&TT Hà Nội về việc cung cấp danh sách cấp phép quảng cáo trước 

ngày 01/01/2013 và đôn đốc thực hiện Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 

04/12/2012 của UBND thành phố; UBND quận giao phòng Văn hoá và 

Thông tin kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các biển quảng cáo đã được Sở 

VH&TT cấp phép. Theo báo cáo kết quả kiểm tra của phòng Văn hóa và 

Thông tin quận cho biết tại khuôn viên bến xe Yên Nghĩa có 02 biển quảng 

cáo tấm nhỏ được cấp phép, tuy nhiên 01 đơn vị chưa dựng biển, 01 đơn vị 

dựng biển sai kiểu dáng, 02 biển quảng cáo trên dải phân cách trên đường 

Trần Phú và Nguyễn Khuyến đảm bảo đúng quy định, 03 biển quảng cáo 

mặt tiền và mặt hông nhà, 02 đơn vị hết hạn giấy phép đã tiến hành tháo 

dỡ, 01 đơn vị xin gia hạn 15 ngày hoàn thiện giấy phép mới.  

Ngày 11/3/2015, đồng chí Phạm Thị Hoà đã chủ trì hội nghị giao ban 

với lãnh đạo các đơn vị khối văn hoá - xã hội và Phó chủ tịch UBND phụ 

trách văn hoá - xã hội của các phường đánh giá kết quả quý I, triển khai 

nhiệm vụ trọng tâm quý II/2015. Trong quý II/2015, đồng chí Phó Chủ tịch 

UBND quận yêu cầu phòng Văn hóa và Thông tin, lãnh đạo UBND các 

phường tiếp tục chủ động triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về tăng cường 

công tác quản lý hoạt động quảng cáo, xử lý triệt để các trường hợp quảng 

cáo rao vặt sai quy định. 
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Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND của thành phố Hà Nội về thực 

hiện “Năm trật tự văn minh đô thị và đảm bảo an toàn giao thông 2016”, 

thời gian qua, phòng Văn hóa và Thông tin kết hợp với UBND các phường 

đã tổ chức nhiều đợt ra quân giải tỏa, tháo dỡ nhiều trường hợp quảng cáo 

treo, đặt, dán bên hông, phía trước các cửa hàng, cột điện, trụ điện, cột tín 

hiệu giao thông, cây xanh sai quy định thuộc địa bàn quản lý. Ông Phạm 

Đức Hoà, Trưởng phòng phòng Văn hóa và Thông tin quận Hà Đông chia sẻ:  

Trong 02 ngày 6 và 7/8/2016, Phòng Văn hoá và Thông tin phối 

hợp với UBND 2 phường Dương Nội và La Khê đã tổ chức 

cưỡng chế tháo dỡ 09 biển, bảng quảng cáo có kích thước lớn. 

Tuy nhiên, trong quá trình ra quân xử lý đã phát hiện nhiều hộ 

treo các biển quảng cáo, hiển hiệu có kích thước lớn sai quy định. 

UBND các phường đã tiến thành lập danh sách và gửi thông báo 

tới các hộ dân. Đồng thời tiến hành tháo dỡ các biển quảng cáo vi 

phạm. Phần lớn các tấm biển, bảng quảng cáo có kích thước lớn 

từ 8 - 50m được treo trên tường các nhà cao tầng từ 4 đến 7 tầng 

và được hàn chặt nên rất vất vả để cắt, dỡ. Tình trạng vi phạm các 

quy định trong hoạt động quảng cáo vẫn còn diễn ra. Đặc biệt, 

một số biển quảng cáo chưa thực hiện đúng các quy định về việc 

chăng treo, nhiều biển quảng cáo vi phạm quy định về kích 

thước… Vì vậy, theo sự chỉ đạo của UBND quận, trong thời gian 

tới Phòng Văn hoá và Thông tin sẽ tiếp tục phối hợp với UBND 

các phường tháo dỡ các bảng, biển quảng cáo tấm lớn sai quy 

định. (TLPV ngày 11 tháng 4 năm 2017). 

2.2.3. Tham mưu, phối hợp với các Sở, ban, ngành để cấp giấy phép thực 

hiện quảng cáo theo quy định 

Thực hiện văn bản số 146/QLĐT ngày 14/4/2014 của Phòng Quản lý 

đô thị về việc đề nghị báo cáo theo Kế hoạch thanh tra của Thanh tra Thành 
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phố Hà Nội, trong công tác quản lý nhà nước hoạt động quảng cáo trên địa 

bàn quận Hà Đông từ năm 2012-2014, phòng Văn hóa và Thông tin đã triển 

khai được những hoạt động sau: 

Phòng Văn hóa và Thông tin đã phối hợp hợp với Ban Quản lý đô thị 

trong hoạt động cấp phép hoặc chấp thuận thông báo sản phẩm quảng cáo. 

Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước lĩnh vực quảng cáo, phòng Văn hoá 

và Thông tin thường xuyên phối hợp với Sở VH&TT trong hoạt động cấp 

giấy phép thực hiện quảng cáo, nay là thông báo chấp thuận sản phẩm 

quảng cáo của các tổ chức, cá nhân đóng trên địa bàn. Khi có hồ sơ xin cấp 

phép hoặc xin chấp thuận thông báo sản phẩm quảng cáo, phòng đã cử lãnh 

đạo hoặc công chức phụ trách lĩnh vực phối hợp với đoàn công tác của Sở 

VH&TT Hà Nội kiểm tra thực tế tại địa chỉ xin chấp thuận thông báo sản 

phẩm quảng cáo. Sau khi các tổ chức, cá nhân đóng trên địa bàn nhận được 

thông báo chấp thuận của Sở VH&TT, phòng đã thực hiện chế độ theo dõi 

hậu kiểm tại cơ sở đối chiếu thực tế việc lắp dựng bảng quảng cáo với 

thông báo được chấp thuận của đơn vị nhằm kịp thời phát hiện sai phạm và 

xử lý theo quy định.   

Theo báo cáo kết quả hoạt động quản lý quảng cáo thương mại ngoài 

trời của phòng Văn hóa và Thông tin quận từ năm 2012 - 2014 cho biết, số 

lượng các sản phẩm quảng cáo được cấp phép hoặc chấp thuận như sau: 

+ Năm 2012: 0 trường hợp. 

+ Năm 2013: 04 trường hợp. 

+ Năm 2014: 0 trường hợp.  

Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp theo dõi, quản lý hoạt động 

tuyên truyền kết hợp quảng cáo cho đơn vị thực hiện dưới hình thức treo 

băng rôn dọc. Đối với các băng rôn dọc tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị 

kết hợp với quảng cáo cho nhà tài trợ sau khi được Sở VH&TT cấp phép 

treo trên các cột đèn chiếu sáng tại các tuyến phố thuộc địa bàn quận, 
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phòng thường xuyên theo dõi nội dung, thời gian treo và quy cách treo 

nhằm đảm bảo hoạt động tuyên truyền diễn ra hiệu quả và đảm bảo mỹ 

quan đô thị.  

Theo báo cáo kết quả hoạt động quản lý quảng cáo thương mại ngoài 

trời của phòng Văn hóa và Thông tin quận từ năm 2012 - 2014 cho biết, số 

lượng các băng rôn đã được cấp phép treo trên địa bàn như sau: 

+ Năm 2012: 15 trường hợp. 

+ Năm 2013: 17 trường hợp. 

+ Năm 2014: 5 trường hợp.  

Trong năm 2013, phòng đã báo cáo Sở VH&TT 02 trường hợp treo 

băng rôn quá ngày quy định mà không tiến hành tháo dỡ, đề nghị Sở 

VH&TT không chấp thuận cho đơn vị treo băng rôn kết hợp tuyên truyền 

quảng cáo những lần tiếp theo tại địa bàn quận Hà Đông. 

Về công tác tham mưu, phối hợp với các Sở, ban ngành, bà Đào 

Thùy Linh, cán bộ chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin, phụ trách trực 

tiếp lĩnh vực quảng cáo cho biết: 

Phòng Văn hóa và Thông tin đã phối hợp với phòng Quản lý đô 

thị trong hoạt động cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo, 

thực hiện sự phân cấp trong hoạt động cấp phép xây dựng công 

trình quảng cáo, phòng là cơ quan chủ trì phối hợp với phòng 

Quản lý đô thị thẩm định hồ sơ và vị trí thực địa cấp phép công 

trình xây dựng quảng cáo trên địa bàn quận. Năm 2013, phòng đã 

tham mưu cho UBND quận cấp 01 giấy phép theo quy định tại 

địa chỉ hông nhà 58 Quang Trung, phường Quang Trung cho 

Công ty Cổ phần truyền thông Việt Bằng.  (TLPV ngày 21 tháng 

3 năm 2017). 
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Bảng 2.1. Kết quả cấp phép hoạt động quảng cáo từ tháng 1/2013 ở 

quận Hà Đông 

TT 

Ngày 

nộp 

hồ sơ 

Đơn vị 
Nội dung 

QC 
Địa điểm 

Kích 

thước 

Thời hạn 

QC 
Kết quả 

Ghi 

chú 

1 27/9 Công ty 

TNHH Mỹ 

thuật 

Hoàng 

Minh 

Nhãn 

hiệu Bảo 

hiểm 

nhân thọ 

PRUDE

NTIAL 

Mặt tiền 

tầng 4 nhà 

65 TT 20 

khu đô thị 

Văn Phú 

 04/10/2013 

đến 

04/10/2014 

CV số: 

3258 ngày 

03/10/2013 

 

2 01/10 Chi nhánh 

Công ty 

TNHH sản 

xuất hàng 

tiêu dùng 

Bình Tiên 

- Trung 

tâm 

thương 

mại BITIS 

Miền Bắc 

 

Nhãn 

hiệu của 

công ty 

Mặt tiền 

tầng 2 nhà 

số 40 Tô 

Hiệu 

 không 

chấp thuận 

CV số: 

3318 ngày 

07/10/2013 

 

3 03/12 Công ty 

Cổ phần 

truyền 

thông Việt 

Bằng 

Nhãn 

hiệu HV 

ATV và 

chương 

trình 

khuyến 

mại hái 

lộc đầu 

xuân - 

TH cáp 

Hà Nội 

Hông tầng 6 

nhà số 58 

Quang 

Trung 

 05/12/2013 

đến 

05/12/2014 

CV số: 

4196 ngày 

05/12/2013 

 

4 25/12 Công ty 

Cổ phần 

Marketting 

mặt Trời 

Vàng 

Nhãn 

hiệu 

VTV cáp 

và Tổng 

công ty 

Truyền 

hình 

Khuôn viên 

bến xe Yên 

Nghĩa 

 Không 

chấp thuận 

CV số: 10 

ngày 

02/01/2014 

 

[Phòng Văn hoá và Thông tin quận Hà Đông] 
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2.2.4. Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật 

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là một nhiệm vụ 

quan trọng trong công cuộc xây dựng bộ máy quản lý nhà nước, trong đó 

có quản lý hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời. Công tác này đã 

phát huy hiệu quả, phục vụ cho công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, 

phát triển kinh tế - xã hội của quận Hà Đông nói riêng và thành phố Hà Nội 

nói chung; đồng thời thể hiện vai trò là kênh thông tin quan trọng, truyền 

tải một cách kịp thời, hiệu quả Luật Quảng cáo, các luật hiện hành có liên 

quan và các văn bản dưới luật tới các tầng lớp nhân dân trên toàn địa bàn 

quận Hà Đông. 

Thực hiện Kế hoạch số 15/2010/KH-UBND của UBND thành phố 

Hà Nội, UBND quận đã ban hành Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 

04/8/2010 về việc triển khai thực hiện Quyết định 15/2010/QĐ - UBND 

của UBND thành phố trên địa bàn quận. Căn cứ vào Kế hoạch 143/KH-

UBND, UBND quận đã chỉ đạo, tổ chức 25 hội nghị tuyên truyền phổ biến 

Quyết định 15/2010/QĐ - UBND của UBND thành phố tới cán bộ và các 

tầng lớp nhân dân trên địa bàn thông qua các hình thức: hội nghị cán bộ 

chủ chốt, hội nghị quân dân chính, các buổi sinh hoạt của các tổ chức đoàn 

thể.... Đài truyền thanh từ quận tới các phường đã phát được 43 buổi kịp 

thời đưa các tin bài phản ánh hoạt động của quận và các phường trong việc 

triển khai Quyết định 15/2010/QĐ - UBND; vai trò quản lý của Nhà nước, 

trách nhiệm của nhà trường, gia đình và xã hội trong việc quản lý giáo dục 

thanh, thiếu niên học sinh; tính 2 mặt của internet và game online...  

Ngày 14/3/2012, phòng Văn hóa và Thông tin đã tổ chức tuyên 

truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân 

về Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn, các quy định của nhà 

nước, của thành phố Hà Nội, của địa phương về tăng cường quản lý đô thị, 

chỉnh trang đường phố, vệ sinh môi trường, chấn chỉnh quảng cáo rao vặt... 
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trên hệ thống truyền thanh của phường, tuyên truyền qua các hội nghị, chạy 

xe tuyên truyền lưu động... Tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá 

nhân ký cam kết không vi phạm Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo trên 

địa bàn quận Hà Đông. Toàn quận đã tuyên truyền được 1.823 buổi trên đài 

truyền thanh từ quận đến phường, chạy 336 lượt xe tuyên truyền, treo 321 

băng rôn tuyên truyền..., tổ chức 8 hội nghị cấp quận và 400 hội nghị từ 

phường đến các tổ dân phố để phổ biến, quán triệt Quyết định số 94/QĐ-

UBND, Kế hoạch số 167/KH của UBND thành phố Hà Nội tới tầng lớp 

nhân dân. 

Phòng Văn hoá và Thông tin thường xuyên phối hợp với Đài truyền 

thanh quận và UBND các phường định kỳ hàng tuần tổ chức tuyên truyền 

nội dung Chỉ thị 01/CT-UBND và Kế hoạch 05/KH-UBND của UBND 

quận về Năm trật tự và văn minh đô thị, Chương trình 04-Ctr/QU của Quận 

uỷ về Tăng cường công tác quản lý đô thị và Kế hoạch số 46/KH-UBND 

ngày 28/3/2011 của UBND quận. Phòng Văn hóa và Thông tin thường 

xuyên phát các tin, bài cho chuyên mục Phát triển văn hoá, xây dựng người 

Hà Nội thanh lịch văn minh. Phòng đã xin ý kiến của Ban Tuyên giáo quận 

uỷ về nội dung tờ rơi tuyên truyền Xây dựng nếp sống văn minh đô thị, 

đồng thời phối hợp với Sở VH&TT khảo sát, chấm điểm cuộc thi “Giữ gìn 

ngõ phố xanh, sạch, đẹp và Năm trật tự văn minh đô thị - năm 2014” tại địa 

bàn quận. 

Thực hiện Kế hoạch số 1153/KH-SVHTTDL ngày 08/5/2013 của 

Sở VH&TT Hà Nội về việc tổ chức thực hiện Kế hoạch số 168/KH-

UBND ngày 04/12/2012 của UBND Thành phố về tổ chức, triển khai thực 

hiện Luật Quảng cáo và xây dựng tuyến phố điểm về quảng cáo trên địa 

bàn Thành phố Hà Nội; tháng 8/2014, phòng Văn hoá và Thông tin quận 

đã có những công tác tuyên truyền cụ thể như sau: 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và 

các tầng lớp nhân dân về Luật quảng cáo trên địa bàn, các quy định của 
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Nhà nước, của thành phố Hà Nội, của địa phương về tăng cường quản lý đô 

thị, chỉnh trang phố phường, tổng vệ sinh môi trường, chấn chỉnh quảng cáo 

rao vặt... trên hệ thống truyền thanh của quận, phường. Đồng thời, tổ chức 

tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân tự giác tháo dỡ sai phạm trong hoạt 

động quảng cáo. Đến nay, toàn quận đã tuyên truyền được 1 tuần ít nhất 02 

buổi trên Đài Truyền thanh từ quận đến Đài Truyền thanh các phường. Tuyên 

truyền trên cổng thông tin điện tử quận nhằm phổ biến các quy định của pháp 

luật, thành phố và quận tới đông đảo quần chúng nhân dân thuận lợi trong công 

tác tra cứu và tiếp cận thông tin. Đến nay, toàn quận đã tuyên truyền được 

1.953 buổi trên đài truyền thanh từ quận đến phường, chạy 350 lượt xe tuyên 

truyền, treo 365 băng rôn tuyên truyền. 

Bên cạnh đó, phòng Văn hóa và Thông tin đã chủ trì, phối hợp với 

Đài Truyền thanh quận, phòng Quản lý đô thị biên soạn tin, bài, hướng dẫn 

chỉ đạo UBND các phường tuyên truyền về Chương trình 04-CTr/QU tới 

toàn thể nhân dân, cơ quan, đơn vị, tổ chức đóng trên địa bàn. Theo báo cáo 

tình hình hoạt động năm 2015 của Quận ủy, UBND quận Hà Đông cho biết: 

Tổ chức biên soạn, lấy ý kiến Ban Tuyên giáo Quận uỷ và Phòng 

Quản lý đô thị, in ấn 50.000 tờ rơi tuyên truyền về nội dung Chương 

trình 04-CTr/QU. 

Chỉ đạo Ban Văn hoá thông tin các phường phát tờ rơi đến từng hộ 

gia đình để nhân dân biết, tự giác chấp hành và tham gia giám sát việc 

chấp hành các quy định của cán bộ, đảng viên và chính quyền trong công 

tác quản lý đô thị (Có hỗ trợ kinh phí phát tờ rơi cho các phường). 

Tổ chức Hội nghị bàn giải pháp nâng cao chất lượng tuyên truyền 

các Chương trình, đề án của Quận ủy (tháng 10/2015). 

Chỉ đạo Đài Truyền thanh quận tổ chức tuyên truyền Chương trình 

04 qua chuyên mục “Đô thị và Môi trường”. Kết quả là Đài Truyền 

thanh quận đã phát được 647 tin bài phản ánh nội dung chương trình 04, 
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việc triển khai ở các phường, phỏng vấn Chánh Thanh tra xây dựng quận 

về công tác xây dựng trên địa bàn quận, những tấm gương tập thể, cá 

nhân thực hiện và vận động mọi người cùng thực hiện tốt công tác quản lý 

đô thị… Tổng hợp các quy định của Nhà nước về công tác quản lý đô thị 

thành văn bản, thu 500 đĩa phát cho Trung tâm văn hóa thông tin, Đài 

Truyền thanh 17 phường, 233 tổ dân phố để phổ biến, tuyên truyền nhằm 

thay đổi nhận thức và ý thức chấp hành của nhân dân, của cán bộ đảng viên 

và các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn. 

Chỉ đạo Trung tâm văn hóa thông tin tổ chức tuyên truyền bằng xe 

tuyên truyền lưu động, băng cờ, khẩu hiệu, panô, áp phích về chương trình 

04-CTr/QU trên các trục đường chính của quận; hướng dẫn các CLB văn 

hoá văn nghệ, thơ… tổ chức phổ biến, tuyên truyền nội dung của Chương 

trình trong các buổi sinh hoạt của các câu lạc bộ, hưởng ứng viết bài, sáng 

tác thơ ca, làm phóng sự ảnh… tham gia tuyên truyền, biểu dương những 

tập thể, cá nhân làm tốt công tác quản lý đô thị, đồng thời, phê phán những 

hành vi vi phạm như: Xây dựng không phép, sai phép, trái phép, lấn chiếm 

lòng đường vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán, lấn chiếm đất công sử 

dụng trái phép… 

Hướng dẫn, chỉ đạo các phường xây dựng kế hoạch, tổ chức quán 

triệt, tuyên truyền sâu rộng các văn bản chỉ đạo của quận tới các chi bộ, tổ 

dân phố, cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân nhằm tạo sự đồng thuận trong 

tổ chức thực hiện chương trình 04-CTr/QU bằng nhiều hình thức phong phú 

như: Tổ chức tuyên truyền qua hệ thống Đài Truyền thanh, hội nghị, hệ thống 

panô, khẩu hiệu, xe tuyên truyền lưu động, qua các hội thi sân khấu hóa… 

100% các phường đều thành lập Ban chỉ đạo, tiểu ban tuyên truyền.  

Năm 2015, thực hiện Chỉ thị 01/CT-UBND của UBND Thành phố Hà 

Nội và Kế hoạch số 05/KH-UBND của UBND quận về Năm trật tự và văn 

minh đô thị, phòng Văn hoá và Thông tin đã phối hợp với Đài Truyền thanh 
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quận, UBND các phường tăng cường viết các tin, bài và phát sóng. Theo báo 

cáo tổng kết hoạt động quản lý năm 2015 của phòng Văn hóa và Thông tin 

quận Hà Đông cho biết: Trong năm 2015, đơn vị đã phát sóng được 476 buổi 

tuyên truyền về Luật Quảng cáo, về Xây dựng nếp sống văn minh đô thị. 

Trong 8 tháng đầu năm, phòng ban hành 37 văn bản liên quan tới lĩnh vực 

quảng cáo và quảng cáo rao vặt; phối hợp với Quận Đoàn Hà Đông, Hội 

liên hiệp phụ nữ quận tổ chức 04 hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy 

định của pháp luật liên quan đến hoạt động quảng cáo; phối hợp với UBND 

17 phường rà soát các biển hiệu, bảng quảng cáo vi phạm về số lượng, kích 

thước và vị trí lắp đặt trên một số tuyến đường chính của phường; phối hợp 

với Phòng Quản lý văn hoá và Thanh tra Sở VHTTDL kiểm tra việc chấp 

hành luật Quảng cáo của 05 siêu thị lớn trên địa bàn như Trần Anh, Hiway, 

MediaMart, Nguyễn Kim, Coop Mart; phối hợp với UBND phường Vạn 

Phúc, Quang Trung, Yên Nghĩa kiểm tra điểm 15 trường hợp có biển bảng vi 

phạm, lập biên bản nhắc nhở yêu cầu đơn vị tự giác tháo dỡ theo quy định. 

 UBND các phường đã tuyên truyền và xử lý để các hộ dân có biển 

hiệu, bảng quảng cáo vi phạm tự giác tháo dỡ được 876/1111 biển, bảng vi 

phạm Luật Quảng cáo. UBND 17 phường đã ra quân được 99 buổi bóc xoá 

quảng cáo rao vặt vi phạm: tháo dỡ được 20656 tờ có nội dung quảng cáo 

rao vặt; bóc, xoá được 8854 m2  tường có quảng cáo rao vặt. Xử phạt được 

60 trường hợp số tiền 59.950.000 đ nộp ngân sách Nhà nước. 

Ngày 30/10/2016, phòng Văn hóa và Thông tin đã tuyên truyền lồng 

ghép trong các Hội nghị từ phường đến các Tổ dân phố, các tổ chức đoàn 

thể về những nội dung cơ bản trong Luật Quảng cáo, các hành vi quảng cáo rao 

vặt và chế tài xử lý vi phạm. Với những kết quả thu được, ông Nguyễn Minh 

Thuận, Phó phòng phòng Văn hóa và Thông tin quận Hà Đông tổng kết:  

 Trong thời gian qua, phòng Văn hóa và Thông tin quận đã 

tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của phường 27 buổi, lồng 
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ghép tuyên truyền lưu động bằng xe ô tô 08 lượt đã đạt được 

nhiều kết quả đáng kể góp phần làm thay đổi mỹ quan, diện mạo 

của Hà Đông trong giai đoạn đổi mới hiện nay. (TLPV ngày 7 

tháng 3 năm 2017). 

UBND quận Hà Đông, phòng Văn hóa và Thông tin cần xác định 

việc tuyên truyền, phổ biến những quy định của nhà nước là nhiệm vụ 

trọng tâm; đồng thời, tiếp tục phối hợp với các ban ngành làm tốt hơn nữa 

công tác tuyên truyền pháp luật, tuyên truyền cổ động trực quan quảng cáo 

thương mại ngoài trời tới cán bộ và người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trên địa 

bàn quận để nâng cao ý thức chấp hành của mọi người trong công tác này. 

2.2.5. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm 

pháp luật về quảng cáo 

Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về hoạt động quảng 

cáo được thanh tra Sở VH&TT hết sức chú trọng. Hàng năm, Thanh tra Sở 

luôn có kế hoạch phố hợp với các ngành chức năng của thành phố và các 

quận thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để thanh tra, kiểm tra hoạt động 

quảng cáo ngoài trời trên địa bàn Hà Nội nói chung và quận Hà Đông nói 

riêng; nhằm phát hiện, hướng dẫn và xử lý kịp thời những sai phạm trong hoạt 

động quảng cáo. 

Đối với quảng cáo rao vặt, phòng Văn hoá và Thông tin đã tham 

mưu cho UBND quận ban hành kế hoạch kiểm tra, xử lý các hoạt động 

quảng cáo rao vặt và công tác vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị trên địa 

bàn quận; trong đó, phòng đã giao UBND các phường tiến hành công tác 

bóc, xoá tháo dỡ các quảng cáo rao vặt vi phạm và tiến hành sắp xếp các 

phương tiện trật tự theo quy định của Thành phố và Chương trình 04-

Ctr/QU của Quận uỷ Hà Đông ngày 28/10/2010 của Quận uỷ Hà Đông và 

Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 28/3/2011 của UBND quận về Tăng 

cường công tác quản lý đô thị. Theo báo cáo kết quả công tác quản lý trật 
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tự đô thị 2011 - 2016, quận đã tháo dỡ, tịch thu 468 băng rôn, phướn, panô, 

áp phích các loại vi phạm quy định về quảng cáo; bóc, xoá 6912 quảng cáo 

bằng giấy vi phạm trên tường, trụ điện, nhà chờ xe buýt, tường khu công 

cộng và hàng rào các công trình; tháo dỡ và tịch thu 26 biển hiệu gắn, đặt, 

treo trên gốc cây, cột đèn chiếu sáng; tịch thu 750 tờ rơi quảng cáo không 

đúng nơi quy định; quét vôi xoá 410m2 tường có quảng cáo rao vặt; tổng 

hợp 321 số điện thoại vi phạm quảng cáo rao vặt báo cáo Sở Thông tin và 

Truyền thông cắt thuê bao theo quy định.  

Theo thống kê trong báo cáo tình hình hoạt động của các cơ sở kinh 

doanh năm 2016 của phòng Văn hóa và Thông tin cho biết: Toàn quận có 

7.835 biển tên, biển hiệu, trong đó có 1.772 biển tên, biển hiệu vi phạm (chủ 

yếu vi phạm về kích thước, số lượng); 520 biển quảng cáo, trong đó có 189 

biển quảng cáo vi phạm. Tính đến hết ngày 30/8/2012, trên địa bàn quận đã 

xóa 45.695m2 tường có các số điện thoại quảng cáo rao vặt; bóc xóa nội dung 

quảng cáo rao vặt tại 5.386 cột điện, hộp kỹ thuật điện thoại; tháo dỡ 2.542 

biển, bảng, phướn nhỏ... có nội dung quảng cáo rao vặt. Vận động các hộ vi 

phạm tự giác tháo dỡ 926 trường hợp; lập biên bản vi phạm đối với 532 

trường hợp; tổ chức cưỡng chế tháo dỡ các biển tên, biển hiệu, biển quảng cáo 

vi phạm: 198 biển hiệu; kiểm tra, xử lý quảng cáo rao vặt 13 trường hợp, xử 

phạt vi phạm hành chính 23 triệu đồng (cấp quận), 15 trường hợp (cấp 

phường), thu giữ 9 loa tự chế và 19 băng caxset. Từ tháng 1/2013 đến tháng 

6/2013, phòng Văn hoá và Thông tin quận đã lập danh sách đối với 379 số 

điện thoại vi phạm đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các đơn vị 

viễn thông cắt thuê bao. Đồng thời, quận đã cấp phát 40 bảng quảng cáo rao 

vặt tới 17 phường (mỗi phường trung bình 2 - 3 bảng quảng cáo rao vặt). Các 

phường đã chọn địa điểm phù hợp và lắp đặt xong các bảng rao vặt miễn phí 

trên địa bàn.  

 Ngày 11/10 và 14/10/2013, phòng Văn hoá và Thông tin đã tháo dỡ 

112 chiếc băng rôn trong đó có 46 băng rôn dọc của Liên đoàn Xiếc Việt 
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Nam treo không có phép trên địa bàn; 56 băng rôn, phướn các loại của đơn 

vị Đông Đô biểu diễn hài, cửa hàng cafe, bán chung cư Sail tower, Hud 3 

tower, CT12 Văn Phú... Lập biên bản nhắc nhở yêu cầu tháo dỡ các băng 

rôn không phép của Chi nhánh Ngân hàng Vietcombank và nhà hàng Chim 

bốn mùa trong Khu đô thị Văn Quán - Yên Phúc. 

Trong quá trình trao đổi với lãnh đạo phòng Văn hoá và Thông tin, ông 

Phạm Đức Hòa cho biết: 

 Phòng đã tham mưu cho UBND quận xử lý vi phạm hành chính các 

đơn vị tổ chức căng treo băng zôn, quảng cáo sai quy định như: 

Nhà hàng ẩm thực Lã Vọng, địa chỉ số 14 Phùng Hưng, Phường 

Phúc La, quận Hà Đông đã tiến hành căng treo băng rôn quảng 

cáo không phép, số lượng 01 chiếc bên ngoài nhà hàng số tiền là 

750.000đ, đồng thời có hình thức xử phạt bổ sung: tịch thu băng 

đrôn vi phạm. 

 Công ty TNHH Thương mại và ẩm thực Hải Yến, địa chỉ: Số 70 

phố Nguyễn Chánh, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội  đã 

có hành vi treo  03 băng rôn quảng cáo không có giấy phép (vi 

phạm nhiều lần), số tiền là 3.000.000đ. 

 Ông Nguyễn Văn Thắng, đại diện Đoàn ca nhạc tạp kỹ Thăng 

Long, địa chỉ: Thôn Hậu Ái, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội 

đã có hành vi treo 03 băng rôn quảng cáo không có giấy phép, số 

tiền 1.500.000đ  và có hình thức xử phạt bổ sung: Tạm dừng 

chương trình biểu diễn và buộc tháo gỡ các băng rôn vi phạm.  

 Công ty Cổ phần Tập đoàn Anh Quân Strong, địa chỉ: Số 01 đường 

Thanh Bình, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội đã có hành vi 

quảng cáo trên bảng có diện tích dưới 40 m2  (số lượng 35 bảng) mà 

không có giấy phép thực hiện quảng cáo, số tiền 5.000.000đ và buộc 

thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả: Tháo dỡ hoặc xoá sản 
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phẩm quảng cáo đối với hành vi trên.”(TLPV ngày 11 tháng 4 

năm 2017). 

Đối với quảng cáo rao vặt, lãnh đạo quận đã lên nhiều kế hoạch cùng 

với quận Đoàn Hà Đông chỉ đạo, phối hợp với các đoàn phường đảm 

nhiệm xử lý vi phạm về quảng cáo rao vặt. Phỏng vấn về công tác này, ông 

Nguyễn Bá Tiến, Phó Chủ tịch phường Yên Nghĩa chia sẻ rằng:  

Phường đã xây dựng lịch 02 buổi/tuần phối hợp với các ban 

ngành, đoàn thể và tổ dân phố tổ chức bóc xóa các quảng cáo, rao 

vặt. Đồng thời phối hợp với các ban ngành, đoàn thể và tổ dân 

phố tổ chức bóc xóa các quảng cáo, rao vặt trái phép tại các gốc 

cây, cột điện, cột đèn chiếu sáng, cột đèn giao thông, bảng biển 

tại các nhà chờ xe buýt vào các sáng thứ 7 hàng tuần: Bóc xóa, 

tháo dỡ 158 lượt vi phạm quảng cáo rao vặt trái phép (diện tích 

giấy dán thường là khổ A3, A4 còn bạt treo tại các cột điện là khổ 

0,50m x 2,5m; băng rôn khổ lớn từ 0,60m x 5m, 6m); tổ chức rà 

soát, thống kê được 88 số điện thoại quảng cáo rao vặt trái phép 

và gửi về phòng Văn hóa và Thông tin để xử lý. (TLPV ngày 19 

tháng 2 năm 2017). 

Bên cạnh đó, tổ kiểm tra của phường thường xuyên kiểm tra, nắm 

bắt, bắt quả tang và lập biên bản vi phạm được 08 trường hợp vi phạm 

quảng cáo rao vặt trái phép. Thực hiện Quyết định số 94/2009/QĐ-UBND 

ngày 24/8/2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản 

lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội; Chỉ thị số 01/CT-

UBND ngày 02/01/2014 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện “Năm trật 

tự và văn minh đô thị 2014”, tháng 10/2014, UBND phường Hà Cầu duy trì 

thực hiện và tiếp tục xử lý các trường hợp treo băng rôn, pano, áp phích, tờ rơi 

quảng cáo, rao vặt sai quy định. Kết quả đã xử lý, chụp ảnh hiện trạng và tháo 

dỡ, bóc xóa 64 băng rôn, bạt quảng cáo, tờ rơi, áp phích. Căn cứ vào văn bản 

báo cáo của UBND phường Hà Cầu lưu trữ tại phòng Văn hóa và Thông tin 
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quận Hà Đông cho biết đơn vị này đã báo cáo phòng Văn hóa và Thông tin, 

đề nghị Sở VH&TT thành phố xử lý nghiêm đối với các số điện thoại vi 

phạm trên địa bàn. 

Bảng 2.2. Kết quả xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực quảng cáo 

trong 3 năm 2012, 2013, 2014 

Năm Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 

Tổng 

cộng 3 

năm 

Quảng 

cáo 

Số vụ 

xử lý 

Số tiền 

phạt 

Số vụ 

xử lý 

Số tiền 

phạt 

Số vụ 

xử lý 

Số tiền 

phạt 

 

40 59,7 21 235,6 29 46 341,3 

 [Phòng Văn hoá và Thông tin quận Hà Đông] 

Theo số liệu thống kê trong báo cáo cuối năm 2015, phòng Văn hoá 

và Thông tin quận đã phạt 175,5 triệu về vi phạm hoạt động quảng cáo tấm 

nhỏ, tấm lớn, hơn 60 triệuvề quảng cáo rao vặt. Năm 2016, quận đã phạt 

hơn 40 triệu về vi phạm quảng cáo rao vặt và 6 triệu về bảng biển quảng cáo. 

Đồng thời, phòng Văn hoá và Thông tin cũng đã yêu cầu tháo gỡ rất nhiều 

bảng biển quảng cáo vi phạm quy định. Ví dụ như Thế giới di động bị phạt 50 

triệu ở hai cơ sở, Media Mart bị phạt 10 triệu. Trước những báo cáo kết quả 

về xử lý vi phạm hoạt động quảng cáo, ông Phạm Đức Hoà nói rằng:  

Trên địa bàn quận, tình hình treo băng rôn, quảng cáo, chương 

trình ca nhạc, bất động sản vi phạm quy định diễn ra rất nhiều. 

Quận cũng liên tục tháo dỡ, thông báo cho ngành thông tin 

truyền thông cắt số điện thoại ghi trên các băng rôn, quảng cáo 

rao vặt nhưng tình trạng vi phạm chỉ giảm không đáng kể. 

(TLPV ngày 11 tháng 4 năm 2017).  

Trong công tác quản lý, quận gặp rất nhiều khó khăn, người dân 

phản ứng gay gắt, quyết liệt, đôi khi còn xung đột với người thi hành công 
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vụ. Vì thế, quận Hà Đông thay đổi cách làm để các phường kiểm tra chéo 

và không cố định giờ đi kiểm tra, xử lý từ đó thu lại được kết quả tốt. 

Người dân cũng thấy rõ lợi ích của vỉa hè, lòng đường thông thoáng, mặt 

phố khang trang nên đã hợp tác với chính quyền. Báo cáo kết quả đạt được 

trong hoạt động quản lý quảng cáo thương mại tại quận Hà Đông được 

được thể hiện thông qua các nội dung như sau: 

Hiện tại, quận Hà Đông không có trục quốc lộ, tỉnh lộ chính, do đó, 

trên địa bàn quận không có bảng quảng cáo tấm lớn. Tuy nhiên, tại trục 

đường Lê Văn Lương kéo dài thuộc địa bàn phường La Khê và Yên Nghĩa 

tồn tại 02 biển quảng cáo cho khu đô thị ParkCity và khu đô thị của tập 

đoàn Nam Cường xây dựng không phép (biển quảng cáo kích thước lớn, có 

chân đứng độc lập tại khuôn viên đất của 02 khu đô thị), 01 biển quảng cáo 

của Công ty Mặt trời vàng tại Bến xe Yên Nghĩa xây dựng sai kích thước 

so với phê duyệt của Sở VH&TT nên hiện tại tồn tại không phép. 

Đối với bảng quảng cáo đặt tại mặt tiền và mặt hông nhà, tính đến 

năm 2015, phòng Văn hoá và Thông tin đã phối hợp với UBND các 

phường tiến hành kiểm tra được các biển bảng vi phạm trên địa bàn 16/17 

phường và có văn bản đề nghị UBND các phường xử lý vi phạm về hoạt 

động viết đặt biển hiệu, bảng quảng cáo trên địa bàn. Trong đó: Phúc La có 

22 biển, bảng vi phạm; Vạn Phúc 23; Yết Kiêu 3; Mộ Lao 41; Văn Quán 

93; Phú La 121; Yên Nghĩa 51; La Khê 64; Nguyễn Trãi 44; Dương Nội 

68; Hà Cầu 20; Phú Lãm 63; Quang Trung 161 ; Đồng Mai: 13; Biên 

Giang: 27; Phú Lương: 18 biển, bảng vi phạm Luật Quảng cáo. 

Ngày 16/12/2016, phòng Văn hoá và Thông tin phối hợp với 3 

phường Văn Quán, Vạn Phúc và Mộ Lao đã tổ chức ra quân cưỡng chế, 

tháo dỡ biển, bảng quảng cáo có kích thước lớn, biển đu cột điện, băng rôn 

quảng cáo mất mỹ quan đô thị. Tại buổi ra quân, lực lượng chức năng đã 
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tháo dỡ 87  biển hiệu, biển quảng cáo, băng rôn, khẩu hiệu sai quy định, cũ 

rách gây mất mỹ quan đô thị trên các tuyến đường, trục đường chính thuộc 

địa bàn quản lý của 3 phường. 

Từ ngày 4/3/2017, quận đã chỉ đạo UBND các phường phối hợp với 

lực lượng công an đồng loạt ra quân trên 54 tuyến đường trọng điểm; tổ 

chức ký cam kết đối với các hộ kinh doanh không sử dụng lòng đường, hè 

phố. Đánh giá kết quả thực hiện chương trình 04/CT-UBND trong 6 tháng 

đầu năm 2017, ông Phạm Đức Hòa chia sẻ:  

“Sau 5 tháng thực hiện chương trình 04, các lực lượng chức năng đã 

đôn đốc, nhắc nhở 5081 trường hợp; thu giữ 14.854 biển quảng cáo; xử lý 

6693 trường hợp vi phạm quảng cáo, rao vặt”. (TLPV ngày 11 tháng 7 năm 

2017). 

Khi được phỏng vấn về mức xử phạt đối với các vi phạm về quảng 

cáo, ông Phạm Đức Hòa chia sẻ thêm:  

Riêng 6 tháng đầu năm 2017, Phòng Văn hóa và Thông tin đã 

phạt 05 trường hợp với tổng số tiền lên tới 253 triệu. Không có 

một phòng Văn hóa và Thông tin nào dám tham mưu cho UBND 

quận mức xử phạt 50 triệu đối với bảng quảng cáo có diện tích từ 

20m2 trở lên tại mặt tiền nhà không có giấy phép xây dựng. 

(TLPV ngày 11 tháng 7 năm 2017). 

Cùng nội dung câu hỏi đó, ông Lê Ngọc Cẩn, Phó phòng phòng Văn 

hóa và Thông tin quận Hai Bà Trưng cho biết:  

“Hiện nay, hình thức xử phạt đối với các vi phạm về quảng cáo chủ 

yếu là nhắc nhở, cảnh cáo và lập biên bản. Phòng Văn hóa và Thông tin 

quận rất ít sử dụng hình thức phạt tiền đối với các doanh nghiệp vi phạm.” 

(TLPV ngày 20 tháng 7 năm 2017). 

Như vậy, ở mỗi quận hình thức xử lý vi phạm đối với sai phạm trong 

hoạt động quảng cáo là khác nhau, nếu như quận Hai Bà Trưng sử dụng 
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biện pháp mềm mỏng như nhắc nhở, cảnh cáo để các doanh nghiệp rút kinh 

nghiệm trong vi phạm về hoạt động này thì ở quận Hà Đông, phòng Văn 

hóa và Thông tin quận đã mạnh tay xử lý các trường hợp vi phạm để đưa 

quảng cáo hoạt động theo đúng khuôn khổ của pháp luật. 

Bên cạnh đó, còn một thực trạng đang diễn ra hiện nay, đó là sự đối 

phó của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc đặt biển quảng cáo cùng với 

đó là sự né tránh với những đợt kiểm tra của các cơ quan chức năng. Khi được 

hỏi về những khó khăn trong công tác này, bà Đào Thùy Linh cho biết:  

Có những doanh nghiệp đối phó với công tác kiểm tra của phòng 

Văn hóa và Thông tin bằng cách khi được thông báo có đoàn 

kiểm tra, họ lập tức tháo dỡ vỏ ngoài của nội dung quảng cáo chỉ 

còn trơ lại khung sắt, gây khó dễ cho việc xử lý vi phạm của 

chúng tôi đối với bảng quảng cáo có diện tích trên 20m2 mà 

không có giấy phép xây dựng. (TLPV ngày 21 tháng 3 năm 

2017).  

Cũng bàn về sự đối phó, chống chế tinh vi của các doanh nghiệp đối 

với các cơ quan chức năng, ông Nguyễn Thanh Phong, Chánh Thanh tra Sở 

VH&TT Hà Nội nói:  

Nhiều doanh nghiệp qua mắt chúng tôi bằng cách lắp đặt biển hiệu, 

bảng quảng cáo cho một đơn vị khác tại mặt tiền nhà nhưng dưới 

hình thức hợp đồng thuê nhà, sau đó đơn vị này lấy địa điểm làm 

văn phòng đại diện. Đây thực chất là một bảng quảng cáo có chỉ 

dẫn đến trụ sở chính của đơn vị đó. Như vậy là sai quy định nhưng 

chúng tôi không thể xử lý đối với trường hợp này vì theo quy định, 

công ty hay văn phòng được phép đặt biển hiệu quảng cáo trước 

mặt tiền nhà. (TLPV ngày 5 tháng 4 năm 2017). 

Do vậy, khi đứng trước những diễn biến khó lường của các doanh 

nghiệp quảng cáo, trong nội dung của Luật Quảng cáo nên có những quy 
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định chặt chẽ hơn nữa để các doanh nghiệp này không lợi dụng được lỗ 

hổng trong Luật để lách luật, thực hiện các hoạt động quảng cáo sai quy 

định; là tiền đề hình thành hoạt động quảng cáo phát triển theo chiều hướng 

tích cực, góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị, an toàn trật tự công cộng.  

2.3. Công tác quản lý của cộng đồng đối với hoạt động quảng cáo 

thương mại ngoài trời 

Căn cứ vào tình hình thực tiễn đặt ra, bên cạnh sự quản lý của các cơ 

quan Nhà nước, hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời cũng rất cần có 

sự tham gia quản lý và có tiếng nói chung của cộng đồng cư dân ở cơ sở. 

Chính sự vào cuộc của cộng đồng, kết hợp với cơ quan chức năng các cấp, 

đặc biệt là chính quyền địa phương góp phần làm tốt hơn nữa quản lý hoạt 

động quảng cáo thương mại ngoài trời để mô hình quản lý này có thể đi vào 

khuôn khổ và đảm bảo tính thẩm mỹ, văn minh đô thị ở quận Hà Đông nói 

riêng và thành phố Hà Nội nói chung. Mở rộng sự tham gia mạnh mẽ của 

người dân trong quản lý hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời sẽ 

đóng góp quan trọng cho việc phát triển hoạt động này và cảnh quan đô thị 

trên địa bàn toàn quận Hà Đông, với tư cách là một trong các cửa ngõ quan 

trọng của thủ đô Hà Nội. 

Tính đến thời điểm hiện tại, việc tổ chức và quản lý quảng cáo rao 

vặt vẫn là vấn đề trọng tâm đối với quận Hà Đông. Trong thời gian này, 

chính quyền các cấp đã phối hợp với đoàn thanh niên và các khu dân cư tổ 

chức nhiều đợt ra quân bóc, xoá quảng cáo rao vặt trái phép. Qua khảo sát 

thực tế cho thấy người dân tích cực bóc, xoá quảng cáo rao vặt làm đẹp cho 

con đường và khu dân cư nơi mình sinh sống. Cho đến nay, người dân trên 

địa bàn quận đã bóc, xoá được 35.000 điểm quảng cáo rao vặt trái phép, 

chủ yếu tập trung ở các trục quốc lộ 6, quốc lộ 21B, các trục đường chính 

và các khu đô thị có đông người sinh sống. Theo ông Lê Đình Chấn, tổ 

trưởng tổ dân phố số 1, phường Yên Nghĩa cho biết:  
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Trong thời gian vừa qua, tổ dân phố chúng tôi đã quyết tâm đầy 

lùy nạn quảng cáo rao vặt sai quy định, mặc dù trước đó phường 

đã có khu vực bảng tin để cho mọi người dán thông tin quảng cáo 

theo nhu cầu. Song hoạt động dán quảng cáo rao vặt vẫn diễn ra 

thường xuyên ở các bức tường của nhà dân. Do đó, tôi đã quán 

triệt mọi người trong tổ dân phố xử lý mạnh tay với các đối tượng 

thực hiện hành vi dán quảng cáo rao vặt và phát tờ rơi trên địa 

bàn chúng tôi sinh sống và thu được nhiều kết quả đáng mừng. 

(TLPV ngày 26 tháng 1 năm 2017). 

Ở nơi cư trú, sinh hoạt, làm việc, các tổ dân phố thường xuyên tuyên 

truyền, chỉ đạo cho người dân thực hiện các hoạt động quảng cáo mang tính 

chất tự quản như bóc, xóa các mẫu quảng cáo rao vặt được dán, vẽ trên 

tường nhà, tường bao quanh các công trình dân sinh; báo cáo với cơ quan 

chức năng khi phát hiện trường hợp quảng cáo rao vặt sai quy định... Đây 

là những hoạt động do mỗi tổ dân phố tự thực hiện và chúng có mối liên 

quan chặt chẽ với công tác quản lý hoạt động quảng cáo thương mại ngoài 

trời, quản lí nhà nước ở quận nói chung và ở trên địa bàn mỗi phường nói 

riêng. Thông qua những hoạt động này, người dân là những chủ thể tham 

gia quản lý hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời, thực sự được tôn 

trọng và đảm bảo quyền được thực hiện. UBND quận Hà Đông đã tạo những 

điều kiện cần thiết về vật chất và tinh thần để phát huy vai trò chủ động, tích 

cực của các tổ dân phố trong việc tham gia những hoạt động quảng cáo có 

tính chất tự quản nêu trên. Theo đó, ông Nguyễn Bá Tiến chia sẻ:  

Từ khi Hà Đông chuyển thành quận nội đô, nhất là trong 03 năm 

trở lại đây, hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời phát triển 

khá mạnh, trong đó hoạt động quảng cáo rao vặt diễn ra ở khắp 

mọi nơi trên địa bàn phường. Trước tình này này, lãnh đạo 

UBND phường Yên Nghĩa cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch 
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cùng với các đoàn thể, cá nhân, hộ gia đình phối hợp trong việc 

đẩy lùi tệ nạn dán quảng cáo rao vặt. Đến thời điểm hiện nay, sự 

phối hợp giữa chính quyền địa phương và người dân đã đạt được 

nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ có 

những kế hoạch phối hợp chặt chẽ hơn nữa đối với cộng đồng để 

quản lý tốt hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời, trong đó 

có quảng cáo rao vặt.(TLPV ngày 19 tháng 2 năm 2017).  

Việc tham gia hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời của các tổ 

chức xã hội đa dạng về hình thức và tên gọi như: Hội Liên hiệp Phụ nữ 

Việt Nam, Hội Cựu chiến binh, Hội đoàn viên thanh niên trong các tổ dân 

phố, các phường... đã thu hút một số lượng lớn người dân. Các tổ chức xã 

hội với tư cách là những cộng đồng tự quản ở địa phương mà thành viên 

đều là lực lượng nhân dân, có vai trò quan trọng trong việc giáo dục ý thức 

pháp luật cho người dân, trước hết là các thành viên trong đó, đồng thời 

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Thực tế cho thấy nhiều vụ việc 

tiêu cực, nhiều trường hợp vi phạm hoạt động quảng cáo thương mại ngoài 

trời đã được kịp thời phát hiện và xử lí từ nguồn tin do quần chúng cấp báo. 

Trường hợp tiêu biểu như Hội Liên hiệp Phụ nữ trên địa bàn quận Hà Đông 

đã tổ chức nhiều hoạt động phối hợp tuyên truyền về công tác vệ sinh môi 

trường, quản lý đô thị, xây dựng 236 đoạn đường tự quản “An toàn - xanh - 

sạch - đẹp”; bóc xoá quảng cáo rao vặt và tháo dỡ nhiều biển hiệu treo sai 

quy định. Về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Hảo, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ 

nữ quận Hà Đông cho biết:  

Trong những năm gần đây cùng với chính quyền địa phương các 

cấp, hội Liên hiệp Phụ nữ quận đã phát động nhiều phong trào lớn 

đối với việc đẩy lùi các tệ nạn, trong đó có quảng cáo rao vặt. Với 

mục tiêu phấn đấu các địa điểm công cộng của quận Hà Đông 

xanh, sạch, đẹp, hội Liên hiệp Phụ nữ đã phối hợp với  chính 
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quyền và người dân tham gia chương trình vệ sinh môi trường, 

bóc, xóa quảng cáo rao vặt… (TLPV ngày 9 tháng 9 năm 2016). 

 Bên cạnh đó, ngày 09/12/2016, Hội Liên hiệp Phụ nữ đã huy động 

gần 20 cán bộ, hội viên phụ nữ ra quân tổng vệ sinh, bóc xóa quảng cáo rao 

vặt trái phép, quét dọn, thu gom rác thải trên vỉa hè tuyến đường trọng điểm 

như Bà Triệu, Lê Lợi… Kết quả buổi ra quân bóc xóa được hơn 500 quảng 

cáo trái phép ở các trụ điện, bảng tên đường, biển báo giao thông. Cùng với 

hoạt động bóc xóa quảng cáo rao vặt và vệ sinh môi trường, cán bộ, hội 

viên phụ nữ còn tuyên truyền người dân cùng chung tay giữ gìn vệ sinh 

môi trường, cảnh quan đô thị, không thực hiện hành vi quảng cáo rao vặt 

trái phép trên các trụ điện, vứt rác thải ra lòng, lề đường... 

Trong việc trực tiếp thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công dân 

trong quản lý cộng đồng về hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời như 

hoạt động kiểm tra, giám sát trực tiếp của nhân dân đối với quảng cáo rao 

vặt có những chuyển biến tích cực, đã có nhiều hình thức hợp lí và đạt 

được những kết quả nhất định. Người dân đã mạnh dạn đề xuất các kiến 

nghị, các giải pháp góp phần đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu quả công tác 

quản lý hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời. Khi UBND quận, đại 

diện là phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức trưng cầu ý dân, người dân 

nhiệt tình tham gia, đóng góp ý kiến xây dựng trong công cuộc đẩy lùi nạn 

quảng cáo rao vặt trái phép. 

Các hộ gia đình cũng kí cam kết tự giác bóc, xoá và tố giác những kẻ 

vẽ quảng cáo rao mặt trái phép để đảm bảo văn minh đô thị. Việc gắn 

quảng cáo rao vặt với xây dựng khu dân cư văn hoá được người dân ủng hộ 

nhiệt tình, vì vậy đem lại kết quả cao. Được hỏi về việc kí cam kết, bà Phạm 

Thị Thanh, người dân sống ở tổ dân phố số 2 phường Đồng Mai cho biết:  

Gia đình chúng tôi đã ký cam kết loại bỏ triệt để quảng cáo rao 

vặt và quảng cáo tờ rơi. Hàng ngày do đã về hưu, vợ chồng tôi 
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chủ yếu ở nhà nên khi có người dán quảng cáo rao vặt hoặc phát 

tờ rơi là tôi có ý kiến và yêu cầu họ ra khỏi khu vực chúng tôi 

sinh sống, có trường hợp cố tình đi dán quảng cáo và phát tờ rơi, 

tôi lập tức báo cho tổ trưởng dân phố và công an khu vực để xử lý 

ngay. Vì thế gần 1 năm nay ở khu vực gia đình tôi sinh sống ít 

thấy có quảng cáo dán trên tường hoặc phát tờ rơi quảng cáo 

khuyến mại. (TLPV ngày 16 tháng 7 năm 2017). 

 Nhìn chung, người dân vừa tích cực tham gia bóc, xoá quảng cáo 

rao vặt trái phép vừa hỗ trợ các cơ quan chức năng trong quá trình xác định 

đối tượng quảng cáo rao vặt trái phép. Đại diện một số khu dân cư căn cứ 

vào số điện thoại quảng cáo rao vặt trái phép, tìm đến tận địa chỉ để tuyên 

truyền, kết hợp răn đe. Người dân còn ủng hộ chủ trương này bằng cách 

không gọi điện đến những số điện thoại quảng cáo rao vặt trái phép khiến 

những số điện thoại này trở nên vô tác dụng. 

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của 

dân, do dân và vì dân. Do đó, chỉ khi nào người dân thực sự đóng vai trò 

quan trọng trong công tác quản lý hoạt động quảng cáo thương mại ngoài 

trời thì việc xây dựng và hoàn thiện công tác này mới thực sự thành công. 

Việc mở rộng hình thức quản lý của cộng đồng đối với hoạt động quảng 

cáo thương mại ngoài trời không chỉ đòi hỏi từ sự hội nhập mà quan trọng 

hơn là từ chính yêu cầu của công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế thị trường 

và dân chủ hóa đời sống xã hội. Mở rộng công tác quản lý của cộng đồng 

vào các quá trình ra quyết định, các hoạt động quản lý  sẽ đóng góp quan 

trọng cho việc định hướng hoạt động quảng cáo phát triển theo đúng khuôn 

khổ, quy định của pháp luật, tiến tới một xã hội công bằng và dân chủ, ổn 

định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện hiện nay. 
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2.4. Đánh giá chung 

2.4.1. Ưu điểm 

Trong những năm gần đây nhờ có sự phối kết hợp giữa chính quyển, 

các ban ngành, đoàn thể cùng với cộng đồng cư dân trên địa bàn quận Hà 

Đông cho thấy, quản lý hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời đã đạt 

được một số ưu điểm đáng ghi nhận, cụ thể như sau:  

Quận Hà Đông đã chỉ đạo thực hiện rất tốt các văn bản quản lý của 

nhà nước và UBND cũng như Sở VH&TT. Cụ thể, phòng Văn hóa và 

Thông tin đã ban hành rất nhiều công văn, văn bản dưới luật nhằm cụ thể 

hóa các vấn đề liên quan đến hoạt động quảng cáo, bám sát với thực tế của 

từng địa phương. Các văn bản này một mặt đẩy mạnh công tác quản lý hoạt 

động quảng cáo thương mại ngoài trời, mặt khác định hướng cho hoạt động 

này phát triển trong khuôn khổ của pháp luật, đảm bảo an ninh, trật tự và 

mỹ quan đô thị trên địa bàn quận Hà Đông hiện nay. Ngày 22/3/2017, 

UBND thành phố Hà Nội ra văn bản số 204/TB-UBND thông qua Quy 

hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, 

định hướng đến năm 2030; là cơ sở để quận Hà Đông triển khai tốt công 

tác quy hoạch, quản lý đô thị, đầu tư cơ sở hạ tầng và xây dựng nhiều khu 

đô thị mới, giúp phát triển đa dạng hoá các loại hình dịch vụ, trong đó có 

hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời. 

Ngoài việc chỉ đạo thực hiện các văn bản quản lý của Nhà nước, 

UBND quận kết hợp với phòng Văn hóa và Thông tin đã ban hành tổ chức, 

thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, phải kể đến một số 

văn bản sau: Văn bản số 96/VHTT ban hành ngày 29/3/2013 về việc đôn 

đốc UBND các phường tăng cường công tác quản lý quảng cáo rao vặt trên 

địa bàn quận Hà Đông; văn bản số 148/VHTT ban hành ngày 9/5/2013 về 

việc lập danh sách các biển, bảng quảng cáo trên địa bàn phường và đôn 

đốc thực hiện Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 4/12/2012 của UBND 
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thành phố Hà Nội; văn bản 201/VHTT về việc thực hiện một số nội dung 

của Luật Quảng cáo 2013... Các văn bản này giúp đẩy lùi tệ nạn quảng cáo 

rao vặt nói riêng và hoạt động quảng cáo vi phạm nói chung, đồng thời 

giúp cho các cán bộ trong lĩnh vực quảng cáo quản lý hoạt động này dễ 

dàng và thuận lợi hơn. 

Bên cạnh việc ban hành và chỉ đạo thực hiện các văn bản quy phạm 

pháp luật, UBND quận Hà Đông còn tham mưu, phối hợp với các Sở, ban 

ngành để cấp phép thực hiện quảng cáo theo quy định. Các ban ngành đoàn 

thể, cán bộ quận đã đoàn kết, phối hợp với nhau có hiệu quả trong việc thực 

hiện các chương trình về quảng cáo thương mại ngoài trời. Đó là nền tảng 

để giải quyết các vấn đề về hoạt động quảng cáo một cách nhanh chóng và 

có hiệu quả. 

Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi 

phạm trên địa bàn quận trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả đáng 

kể. Phòng Văn hoá và Thông tin đã tham mưu cho UBND quận xử lý vi 

phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân treo băng rôn quảng cáo sai 

quy định, đồng thời phối hợp tích cực với UBND các phường triển khai 

thực hiện xử lý các biển hiệu, bảng quảng cáo vi phạm trên địa bàn quận 

Hà Đông. Ngoài ra, công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực quảng cáo 

và quản  lý quảng cáo ngày càng được chú trọng. Phòng Văn hóa và Thông 

tin đã tham mưu cho UBND quận tiến tới hoàn thiện và nâng cao chất 

lượng cán bộ quản lý.  

Đội ngũ cán bộ văn hoá của quận có nhiều kinh nghiệm, cách làm 

sáng tạo trong công tác quản lý hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời, 

giúp hoạt động này đi vào khuôn khổ, nếp suy nghĩ và hành động của 

người dân tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý.  

Nhận thức của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo về 

việc thực hiện các quy định của pháp luật được cải thiện, góp phần tạo nên 
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một môi trường quảng cáo có tính thẩm mỹ, đồng thời hạn chế những vi 

phạm pháp luật về hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời. Khoa học 

công nghệ ngày càng phát triển giúp người kinh doanh dịch vụ quảng cáo 

dễ dàng học hỏi, nắm bắt công nghệ mới để áp dụng, phát triển quảng cáo 

ngày càng phong phú và đa dạng hơn.  

2.4.2. Hạn chế 

Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được trong công tác quản lý hoạt 

động quảng cáo thương mại ngoài trời, quận Hà Đông còn một số hạn chế, 

bất cập cần phải nhắc đến như: 

Trong công tác xây dựng các kế hoạch, văn bản hướng dẫn thực hiện 

quy hoạch quảng cáo ngoài trời, các văn bản quy phạm pháp luật còn thiếu 

đồng bộ, ban hành chậm nên đã ảnh hưởng đến việc quản lý hoạt động 

quảng cáo thương mại ngoài trời. Hoạt động quảng cáo thường thay đổi 

linh hoạt hơn những quy định có sẵn trong Luật, những quy định cụ thể 

chưa bắt nhịp kịp với những biến đổi và diễn biến phức tạp của hoạt động 

quảng cáo mà Luật Quảng cáo chưa có những điều chỉnh hoặc điều chỉnh 

chưa cụ thể, chưa có những bổ sung, sửa đổi. Đây là một trong những 

nguyên nhân gây hạn chế cho việc chỉ đạo các văn bản của nhà nước. Trao 

đổi về những hạn chế này, ông Nguyễn Minh Thuận nói:  

Khi xây dựng quy hoạch quảng cáo ngoài trời, UBND thành phố 

Hà Nội đã khắc phục được khó khăn cho các doanh nghiệp kinh 

doanh ở vị trí lắp đặt được chấp thuận ở nội dung quảng cáo, Luật 

không cứng nhắc ở điểm: vị trí áp sát ở mép ban công hoặc mái 

hiên nữa mà có thể đặt ở mặt tiền tầng 1 - nơi đặt quảng cáo phù 

hợp,  nhà không có ban công vẫn có thể đặt biển quảng cáo. 

Nhưng trong Thông tư 19/2013/TT-BXD  ban hành ngày 

31/10/2013 của Bộ Xây dựng bắt buộc phải ép sát biển quảng cáo 

vào ban công hoặc mái hiên nếu đưa ra ngoài 20cm. (TLPV ngày 

5 tháng 3 năm 2017). 
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Những chia sẻ trên của ông Thuận càng chứng tỏ sự chồng chéo, 

không thống nhất trong các văn bản Luật mà Chính phủ ban hành, là hệ lụy 

ảnh hưởng đến công tác ban hành, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm 

pháp luật trên địa bàn quận Hà Đông; gây khó khăn trong công tác quản lý 

cũng như xử lý vi phạm về hoạt động quảng cáo trên địa bàn quận. 

Bên cạnh đó, công tác tham mưu, phối hợp giữa các Sở, ban ngành 

về cấp giẩy phép thực hiện quảng cáo còn bộc lộ nhiều hạn chế như thủ tục 

rườm rà, thời gian chờ đợi cấp phép khá lâu gây ảnh hưởng đến hiệu quả 

kinh doanh hoạt động quảng cáo của các doanh nghiệp.  

Việc phân cấp trong cấp phép hoạt động quảng cáo còn gây nhiều 

tranh cãi, công tác quản lý tại các phường còn nhiều buông lỏng và chưa có 

sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành chức năng nên việc thanh tra, kiểm 

tra, xử lý vi phạm gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Công tác thanh tra, kiểm 

tra, giám sát còn chưa sâu sát, mang tính chiếu lệ. Lực lượng thanh tra còn 

mỏng chưa được bổ sung, tăng cường nhân lực. Kỹ năng thanh tra, kiểm 

tra, xử lý các vi pham tại các phường còn lúng túng, chưa am hiểu pháp 

luật. Vì vậy, dẫn đến một số tình trạng vi phạm về hoạt động quảng cáo 

thương mại ngoài trời chưa được xử lý kịp thời, dứt điểm, xảy ra tình trạng 

móc nối giữa các cơ sở kinh doanh và cán bộ quản lý nên dẫn đến những sai 

phạm không bao giờ bị giải quyết và gây bức xúc trong dân. Khi được phỏng 

vấn về thực trạng quản lý quảng cáo rao vặt trên địa bàn quận Hà Đông, ông 

Tô Tiến Tùng, người dân sống tại số nhà 84 Bế Văn Đàn cho biết:  

Vừa rồi, khi khu dân cư chúng tôi vệ sinh sạch sẽ các mẩu quảng 

cáo rao vặt trên cột điện chạy dọc tuyến phố, bà con trong tổ dân 

phố rất mừng và hoan nghênh. Tuy nhiên, chỉ sau một đêm là các 

cột điện lại nham nhở dấu sơn các số điện thoại khoan cắt bê 

tông, hút hầm vệ sinh, thông cầu cống rồi đủ loại quảng cáo lớn 

bé dán vội chồng chéo lên nhau. Chúng tôi bức xúc lắm nhưng 
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chẳng biết kêu ai. Tôi cứ thắc mắc mãi vì sao chính quyền, lực 

lượng công an phường lại làm ngơ với việc này, để cho hình ảnh 

nơi tôi ở bị mất mỹ quan nghiêm trọng. (TLPV ngày 22 tháng 12 

năm 2016). 

 Ngoài những yếu tố hạn chế về nguồn nhân lực trong thanh tra, 

kiểm tra, nguồn nhân lực trong công tác quản lý ở các phường cũng gặp 

nhiều trở ngại. Hiện tại, các phường chỉ có một cán bộ chuyên phụ trách 

văn hóa mà mảng văn hoá rất rộng lớn bao gồm nhiều nội dung nên khó mà 

hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Chất lượng công tác đào tạo, bồi 

dưỡng nhân lực về lĩnh vực quảng cáo và quản lý quảng cáo còn nhiều hạn 

chế như: làm việc không đúng chuyên ngành đào tạo, nội dung đào tạo 

không phù hợp khiến chất lượng nguồn nhân lực không đáp ứng được yêu 

cầu công việc nên đơn vị sử dụng lao động phải đào tạo lại; công tác đào 

tạo, tập huấn bồi dưỡng chất lượng cán bộ còn hạn chế như nặng về hình 

thức, số lượng, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ chưa tốt. 

Công tác tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở quận cũng còn 

nhiều bất cập. Trên địa bàn các phường, công tác này chưa được quan tâm 

đúng mức, thiếu sự phối hợp giữa phòng Văn hoá và Thông tin quận với 

các phường dẫn đến tình trạng UBND các phường chưa nắm bắt, cập nhật 

được các quy định mới tại Luật Quảng cáo, gây khó khăn cho tổ chức, cá 

nhân tham gia hoạt động quảng cáo.  

Bên cạnh hạn chế về quản lý nhà nước, công tác quản lý của cộng 

đồng đối với hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời cũng có nhiều bất 

cập. Nhiều tổ chức, cá nhân đã và đang quảng cáo rao vặt sai quy định gây 

mất mỹ quan đô thị. Tại các trụ điện, cột đèn đường cột giao thông, các tổ 

chức, cá nhân vì quyền lợi riêng đã dùng sơn và giấy dán quảng cáo rao vặt 

trái phép khiến cột điện, cột đèn trở nên lem luốc, nguy hiểm hơn, những 

mẫu quảng cáo rao vặt còn che tầm nhìn của các biển báo an toàn giao 
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thông, biển đánh số cột trên các cột điện, làm tăng nguy cơ tai nạn giao 

thông, tai nạn về điện và gây khó khăn cho ngành điện trong kiểm tra, xử lý 

sự cố điện. Thậm chí, người đi đường vì mải nhìn, đọc các mẩu quảng cáo 

cũng rất dễ xảy ra tai nạn giao thông. Bức xúc về vấn đề này, anh Nguyễn 

Quyết Thắng, người dân sống ở địa chỉ 107 Bế Văn Đàn phản ánh:  

Hằng ngày, người ta đến dán quảng cáo ở các trụ điện, đèn đường 

rất nhiều. Có người một ngày dán hai, ba lần, quảng cáo dán 

chồng lên nhau... Chưa hết, quảng cáo rao vặt trái phép không 

những làm mất mỹ quan đô thị mà còn là kẽ hở cho những đối 

tượng kinh doanh thiếu đạo đức trục lợi. Một số nạn nhân bị lừa đảo 

từ những thông tin rao vặt ngoài đường đã gọi điện tới cơ quan báo 

chí kêu cứu. (TLPV ngày 19 tháng 1 năm 2017). 

2.4.3. Nguyên nhân 

2.4.3.1. Nguyên nhân của ưu điểm 

Nguyên nhân của ưu điểm trong chỉ đạo tốt công tác quản lý nhà 

nước là do việc thực hiện quy hoạch quảng cáo ngoài trời và cải cách thủ 

tục hành chính đã được các lãnh đạo tỉnh, Sở VH&TT quan tâm, chỉ đạo 

thực hiện. 

Công tác thanh tra kiểm tra và xử lý vi phạm được quan tâm, triển 

khai hàng năm với việc chủ động ban hành các văn bản hướng dẫn, chấn 

chỉnh các vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo; ban hành kế hoạch, phối hợp 

kiểm tra hoạt động quảng cáo. Công tác kết hợp giữa các Sở, ban, ngành 

được đẩy mạnh và chú trọng giúp đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, xử lý vi 

phạm về quảng cáo. 

Phòng Văn hoá và Thông tin đã cử các cán bộ đi tập huấn tại một số 

trung tâm đào tạo chuyên ngành về quản lý và hoạt động quảng cáo, đồng 

thời tạo điều kiện cho cán bộ, chuyên viên trực tiếp phụ trách các hoạt động 

quảng cáo được nâng cao trình độ chuyên môn, tiếp thu kĩ thuật tiên tiến 
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trên thế giới, có thể bằng hình thức cử đi học hoặc tham gia các khoá học 

về kỹ thuật đồ họa, thiết kế nâng cao trình độ, thường xuyên cập nhật 

những thông tin, những tài liệu mới về quảng cáo để dễ nắm bắt xu thế của 

thị trường một cách chính xác. 

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cũng được quận 

quan tâm và chú trọng với nhiều biện pháp đồng bộ nhằm nâng cao ý thức 

chấp hành pháp luật cho các cán bộ quản lý và các doanh nghiệp. 

2.4.3.2. Nguyên nhân của hạn chế 

Nguyên nhân của hạn chế trong quản lý nhà nước là do Luật Quảng 

cáo chưa điều chỉnh hoặc điều chỉnh chưa cụ thể, chưa có sửa đổi, bổ sung 

nên dẫn đến tình trạng gây khó khăn, hạn chế cho việc chỉ đạo thực hiện 

các văn bản của nhà nước. Việc tìm hiểu, nghiên cứu, áp dụng quy định tại 

các văn bản pháp luật của Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung 

ương tại một số địa phương còn yếu, dẫn đến tình trạng một số văn bản cấp 

dưới trái với văn bản cấp trên; một số quy định do địa phương ban hành 

gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo. 

Ngoài ra, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo 

thương mại ngoài trời bắt nguồn những nguyên nhân sau: 

Việc đầu tư về kinh phí cho quy hoạch quảng cáo ngời trời chưa 

được các cấp chính quyền quan tâm. Hơn nữa, sự phối hợp giữa quận và 

các địa phương chưa được chặt chẽ, thường xuyên. 

Việc triển khai tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về hoạt 

động quảng cáo chưa được tiến hành thường xuyên do lực lượng cán bộ 

thanh tra chuyên ngành của quận và các địa phương còn thiếu và yếu. Kỹ 

năng thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi pham tại các phường còn lúng túng, 

chưa am hiểu pháp luật. Vì vậy, dẫn đến một số tình trạng vi phạm về hoạt 

động quảng cáo thương mại ngoài trời chưa được xử lý kịp thời, dứt điểm. 

Kinh phí hỗ trợ cho công tác quản lý cũng còn hạn hẹp, thiếu các thiết bị, 
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cơ sở vật chất cần thiết phục vụ cho hoạt động thanh tra, kiểm tra và tháo 

dỡ quảng cáo nên chưa đáp ứng yêu cầu phát hiện và xử lý kịp thời các vi 

phạm trong hoạt động quảng cáo trên địa bàn quận. 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và đội ngũ hoạt động 

quảng cáo còn rất hạn chế, manh mún, chắp vá. 

Trong công tác quản lý của cộng đồng đối với hoạt động quảng cáo 

thương mại ngoài trời, ý thức tự giác của tổ chức cá nhân tham gia trong 

kinh doanh hoạt động quảng cáo chính là nguyên nhân dẫn đến những hạn 

chế trong công tác này. Nguyên nhân chủ yếu là do sự hiểu biết, ý thức 

chấp hành pháp luật về quảng cáo của nhiều tổ chức, cá nhân còn hạn chế 

và chưa nghiêm túc. Nhiều cá nhân, tổ chức lợi dụng lòng tin của người 

dân đối với nhà chùa, người khuyết tật để thực hịên hành vi lừa đảo dẫn 

đến hình thức quảng cáo tiếp thị tại nhà không phát triển được, không được 

sự ủng hộ của người dân. Trong khi đó, các cơ quan chức năng khó có thể 

kiểm soát hoạt động của các tổ chức này. Đồng thời, một số đơn vị kinh 

doanh vẫn đang nhầm lẫn giữa biển hiệu và biển quảng cáo dẫn đến công 

tác quản lý gặp nhiều khó khăn. 

Tiểu kết 

Hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời và công tác quản lý hoạt 

động này trên địa bàn quận Hà Đông đã có những tiến bộ vượt bậc và đạt 

được những kết quả đáng kể, tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, 

doanh nghiệp trong thực hiện quảng cáo tại địa phương. Nghiên cứu thực 

trạng quản lý hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời ở quận Hà Đông 

cho thấy quận đã chỉ đạo, quản lý hoạt động quảng cáo thương mại ngoài 

trời trên các phương diện như: xây dựng các kế hoạch, văn bản hướng dẫn 

thực hiện quy hoạch quảng cáo ngoài trời và áp dụng Luật Quảng cáo; ban 

hành, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quảng cáo; 

tham mưu, phối hợp với các Sở, ban ngành để cấp giấy phép thực hiện 
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quảng cáo theo quy định; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và 

thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật 

về quảng cáo. Đồng thời, số liệu khảo sát cũng cho thấy thực tế tham gia 

quản lý hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời của cộng đồng trên địa 

bàn quận. Ưu điểm trong công tác quản lý của quận và của cộng đồng là rất 

nhiều, bởi sự kết hợp giữa nhà nước và người dân trong việc tham gia quản 

lý hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời đã làm đẹp cảnh quan đô thị 

trên địa bàn toàn quận. 

Bên cạnh đó, thực trạng quản lý cũng chỉ ra một số hạn chế trong sự 

phối hợp quản lý giữa các cấp, các ngành còn thiếu đồng bộ. Nguyên nhân 

là do chuyên môn của các bộ quản lý về hoạt động quảng cáo còn hạn chế, 

công tác quy hoạch chưa được chú trọng đúng mức nhất là ở các phường; 

công tác đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên môn chưa được quan tâm; hoạt 

động thanh tra, kiểm tra còn lỏng lẻo, chưa xử lý kịp thời, cương quyết, dứt 

điểm... Chính vì vậy, công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo 

thương mại ngoài trời trên địa bàn quận cần được đổi mới và hoàn thiện 

hơn nữa. Quận Hà Đông cần phải có những giải pháp xây dựng và quy 

họach quảng cáo thương mại ngoài trời, xác định rõ định hướng và giải 

pháp cụ thể để đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao toàn diện chất lượng 

giáo dục, đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực 

văn hoá, thông tin truyền thông… góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động 

quảng cáo thương mại ngoài trời và công tác quản lý hoạt động quảng cáo 

thương mại ngoài trời trên địa bàn quận Hà Đông. 
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Chương 3 

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ  

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI  

NGOÀI TRỜI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HÀ ĐÔNG 

3.1. Một số thay đổi của hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời 

3.1.1. Một số thay đổi ở Việt Nam 

Biểu đồ 3.1. Biểu đồ dự báo sự tăng trưởng của các loại hình quảng cáo 

thương mại ngoài trời tại các thị trường trọng điểm 

 

          [Nguồn: The global outdoor advertising market, 1/2015] 

Hình ảnh được lấy từ nguồn báo cáo toàn cầu về xu hướng thị trường 

quảng cáo ngoài trời cho thấy các loại hình trong nhóm quảng cáo ngoài 

trời như: Billboard, street furniture, transit,… đều có xu hướng gia tăng. 

Trong đó, đặc biệt phát triển hơn cả là loại hình Transit - quảng cáo trên 

các phương tiện giao thông.  
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Việt Nam là quốc gia có tốc độ đô thị hóa cao, các đô thị thường có 

số lượng dân rất đông. Lượng phương tiện giao thông di chuyển hàng ngày 

luôn ở mức rất cao. Xe buýt, taxi có đặc điểm là di chuyển liên tục, linh 

hoạt trên khắp địa bàn thành phố, người đi đường sẽ luôn nhìn thấy những 

quảng cáo trên thân xe buýt, xe taxi. Từ đó, nhận diện của thương 

hiệu cũng sẽ theo đó mà được gia tăng đáng kể. Quảng cáo thương mại 

ngoài trời đang đi theo xu hướng phát triển buộc phải sáng tạo hơn để tồn 

tại. Và loại hình quảng cáo này có một đặc điểm mà không phải ai cũng 

biết, đó là “quy luật 3 giây” của hoạt động quảng cáo ngoài trời. Điều này 

có nghĩa là một thông điệp quảng cáo chỉ có 3 giây để một người trên xe 

đạp, xe hơi, xe buýt đi lướt qua và tiếp thu được thông điệp quảng cáo đó. 

Cụ thể, ở Việt Nam, việc chi trả cho những không gian quảng cáo thương 

mại ngoài trời hoặc cho những không gian quảng bá dọc đường có thể sẽ 

không đem lại hiệu quả bởi sự thiếu trật tự trong thị trường kinh doanh 

quảng cáo ngoài trời, đặc biệt là những quảng cáo trên đường phố. 

Ngoài phương tiện giao thông, hoạt động quảng cáo thương mại 

ngoài trời hiện nay ở Việt Nam phát triển theo xu thế áp dụng các công 

nghệ tiến tiến, hiện đại, học hỏi và tiếp thu từ các nước phát triển bậc nhất 

trên thế giới như: Mỹ, Pháp, Nhật Bản... Tiêu biểu là màn hình LED gắn tại 

các trung tâm thương mại, các tòa nhà cao tầng. Với xu thế này, loại hình 

quảng cáo thương mại ngoài trời phát triển theo hướng phong phú về hình 

thức, đa dạng về nội dung, dễ dàng thay đổi và khá bắt mắt với người tiêu 

dùng. Hiện nay, màn hình Led đã được áp dụng và triển khai tại các tòa nhà 

cao tầng và các trung tâm thương mại ở thành phố Hồ Chí Minh. Trên địa 

bàn thủ đô Hà Nội, loại hình này đã được thí điểm tại một số tuyến phố 

chính với mục đích tuyên truyền, cổ động. Trong tương lai không xa, màn 

hình LED hứa hẹn sẽ thay đổi toàn bộ cục diện của quảng cáo thương mại 

ngoài trời, đưa hoạt động quảng cáo phát triển văn minh và hiện đại hơn.  

https://izdesigner.org/tag/thuong-hieu
https://izdesigner.org/tag/thuong-hieu
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3.1.2. Một số thay đổi ở thành phố Hà Nội và quận Hà Đông 

3.1.2.1. Một số thay đổi ở thành phố Hà Nội 

Cùng với sự phát triển của cả nước, hoạt động quảng cáo thương mại 

ngoài trời trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng có những bước nhảy vọt 

đáng mừng để bắt kịp xu thế chung. Xu thế phát triển hoạt động quảng cáo 

thương mại ngoài trời ở Hà Nội là một điển hình tiêu biểu ở Việt Nam. 

Hiện tại, Hà Nội đã có ít nhất là 91 tuyến xe buýt với hơn 1200 xe và các 

tuyến buýt kế cận từ Hà Nội đi các tỉnh. Tính đến hiện tại, con số này đã 

được gia tăng đáng kể qua việc triển khai tăng cường thêm 1 số tuyến xe 

bus và các tuyến xe buýt nhanh BRT cũng đang được mở rộng. Đối với taxi 

thì tính đến hết tháng 3 năm 2016, Hà Nội có khoảng 25 hãng taxi lớn có 

thể thực hiện các chiến dịch quảng cáo trên taxi theo yêu cầu. Theo đó, 

hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời trên các phương tiện giao thông 

phát triển một cách vượt bậc.  

Hơn thế nữa, hệ thống màn hình LED đã được áp dụng tại phố Lý 

Thường Kiệt phục vụ mục đích tuyên truyển, cổ động chính trị. Đây chính 

là những chuyến biến đáng mừng đưa hoạt động quảng cáo ở Hà Nội nói 

riêng và Việt Nam nói chung từng bước phát triển, bắt nhịp và hòa nhập 

với thị trường quảng cáo trên toàn thế giới. 

3.1.2.2. Một số thay đổi ở quận Hà Đông 

Không chỉ riêng Hà Nội, quận Hà Đông với vị trí địa lý thuận lợi của 

một quận nằm ở cửa ngõ của thủ đô cùng với hệ thống giao thông rất thuận 

tiện thu hút rất nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư và xây 

dựng nhà máy. Tất cả những yếu tố đó đã tạo điều kiện cho Hà Đông đạt 

được tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, cơ cấu kinh tế liên tục chuyển dịch 

theo hướng CNH, HĐH sẽ góp phần quan trọng cho việc phát triển hệ 

thống quảng cáo thương mại ngoài trời ở Hà Đông. Tình hình về hoạt động 
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quảng cáo thương mại ngoài trời ở quận Hà Đông được thể hiện rõ ở một 

số khía cạnh sau: 

Về quy hoạch phát triển quảng cáo thương mại ngoài trời 

Hiện nay, hoạt động quảng cáo trên bảng, biển, pa nô chủ yếu tập 

trung ở các phuờng có mật độ đô thị lớn như Yên Nghĩa, Mộ Lao, Nguyễn 

Trãi. Kết cấu, chất liệu của bảng quảng cáo tương đối hiện đại và đặt ở vị 

trí đắc địa của quận như tại các siêu thị, trung tâm thương mại… 

Trong tương lai không xa, Hà Đông là điểm khởi đầu của tuyến 

đường sắt trên cao xuất phát từ Yên Nghĩa tới Cát Linh, là tiền đề tạo điều 

kiện cho các loại hình quảng cáo phát triển, trong đó có quảng cáo transit 

trên các phương tiện giao thông như xe bus, taxi phát triển rầm rộ nhất. 

Hơn nữa, dự án quy hoạch và mở rộng tuyến đường Quốc lộ 6 sẽ là yếu tố 

quan trọng trong việc phát triển hệ thống bảng biển quảng cáo thương mại 

ngoài trời ở quận Hà Đông trong thời gian tới. 

Về công nghệ quảng cáo 

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế và quá trình đô thị 

hoá, hoạt động quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo thương mại ngoài 

trời cũng đã có những bước phát triển đáng khích lệ. Sự phát triển của khoa 

học kĩ thuật cũng đã tác động không nhỏ đến công nghệ quảng cáo trên các 

phương tiện quảng cáo thương mại ngoài trời. Nếu như trước đây, các biển 

quảng cáo là chất liệu khung sắt, mặt biển bằng tôn sơn thì hiện nay hình 

thức, chất liệu và công nghệ của các bảng quảng cáo cũng rất phong phú 

như màn hình LED, công nghệ hình ảnh 3D… 

Những năm gần đây, quảng cáo thương mại ngoài trời ở Hà Đông đã 

có những tiến bộ nhanh chóng, từng bước tiếp cận các công nghệ tiên tiến 

trong và ngoài nước. đối với quảng cáo thương mại ngoài trời lợi thế ứng 

dụng các công nghệ tiên tiến, kỹ thuật số, đa điểm, đa màu với độ ổn định 

ngày càng cao như quảng cáo màn hình LED, quảng cáo kỹ thuật số, quảng 
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cáo hình ảnh LCD, quảng cáo xoay ba mặt, quảng cáo 3D… góp phần nâng 

cao chất lượng, hiệu quả về hình thức, nghệ thuật, phương pháp thể hiện, 

làm tăng tính hấp dẫn của quảng cáo thương mại ngoài trời. 

3.2. Phương hướng phát triển hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời 

Đất nước ta đang trong công cuộc đổi mới và xây dựng theo tiêu chí 

CNH, HĐH với những chính sách hội nhập và mở cửa với nền kinh tế của 

các nước trên thế giới, nền kinh tế đất nước tăng trưởng mạnh mẽ và đạt 

được những thành quả đáng kể. Bộ mặt các đô thị lớn đang dần thay đổi 

theo hướng tích cực, từ không gian quy hoạch chung và quy hoạch khu 

vực, cảnh quan mỹ thuật và cảnh quan kiến trúc đô thị mà quảng cáo 

thương mại ngoài trời trực tiếp tác động vào người xem, thường được lựa 

chọn vị trí tại các điểm công cộng, mật đô giao thông qua lại đông và trọng 

điểm, nơi tập trung dân cư đông. Điều này đem lại rất nhiều lợi nhuận cho 

xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế. 

Nhưng đi kèm với nó là việc sai phạm về hoạt động quảng cáo 

thương mại ngoài trời, không tuân thủ Luật Quảng cáo. Do vậy, chúng ta 

cần có những quy định cụ thể về quản lý hoạt động quảng cáo. Để khắc 

phục tình trạng phức tạp đang diễn ra, giải pháp đưa ra là các cơ quan quản 

lý ở địa phương cần lập ra một chiến lược định hướng phát triển quảng cáo 

trong từng giai đoạn cũng như quy hoạch quảng cáo ngoài trời, rồi từ đó 

công bố bản đồ quảng cáo làm cơ sở cho các doanh nghiệp theo dõi, triển 

khai hoạt động.  

3.2.1. Phương hướng của thành phố Hà Nội 

Ngày 22/3/2017, UBND thành phố Hà Nội ra văn bản số 204/TB-

UBND thông qua Quy hoạch Quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố 

Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu xây dựng 

một định hướng nhằm đạt hiệu quả cao về công tác quản lý nhà nước, đưa 

hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời vào một quy hoạch tổng thể và 
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chi tiết, cũng như kết hợp công tác thông tin tuyên truyền các nhiệm vụ 

chính trị, đồng thời góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị, đưa thủ đô Hà 

Nội ngày một văn minh, hiện đại hơn, ngang tầm với thủ đô các nước trong 

khu vực và trên thế giới. Bản báo cáo về nội dung quy hoạch cần xác định 

vị trí cụ thể dựng biển quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố là đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 để phù hợp với quy hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội, các quy hoạch chuyên ngành liên quan và xu thế biến đổi 

quảng cáo ngoài trời trong giai đoạn hiện nay. UBND thành phố Hà Nội 

giao Sở VH&TT chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan chủ động chuẩn bị 

các công việc triển khai ngay sau khi Quy hoạch được duyệt. Cụ thể là xây 

dựng các quy chuẩn, các biển, bảng quảng cáo ngoài trời về kích thước, 

kiểu dáng, màu sắc, chất liệu…; thuê đơn vị tư vấn xây dựng thiết kế 3D 

từng vị trí theo Quy hoạch được duyệt; công bố công khai để các tổ chức, 

cá nhân, doanh nghiệp biết thông tin và đăng kí tham gia đấu thầu xây 

dựng; xây dựng quy trình và tổ chức đấu thầu các vị trí quảng cáo ngoài 

trời, tạo nguồn thu ngân sách cho thành phố. 

Trong quy định quy hoạch quảng cáo ngoài trời ở Hà Nội, có 8 khu 

vực không được quảng cáo, đó là: Khu vực Quảng trường Ba Đình được 

giới hạn bởi một số tuyến phố tiếp giáp như Phan Đình Phùng, Nguyễn Tri 

Phương, Điện Biên Phủ; Hồ Hoàn Kiếm và các khu vực bao quanh hồ 

thuộc các tuyến Lê Thái Tổ, Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay, Hàng Trống, 

Hàng Hành, Bảo Khánh, Lê Lai, Lê Thạch, Đinh Lễ…; khu vực phố cổ 

được giới hạn bới các phố như Hàng Đậu, Trần Nhật Duật, Trần Quang 

Khải, Hàng Thùng, Cầu Gỗ; di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh 

đã được xếp hạng, di tích cách mạng kháng chiến; trụ sở cơ quan Đảng, 

Nhà nước các cấp, doanh trại quân đội, trụ sở công an, đại sứ quán nước 

ngoài; khu vực phạm vi hành lang an toàn đường bộ tại các vị trí giao lộ, 

vòng xoay; đất của đường bộ khu vực ngoài đô thị; đất các tầng là nhà ở 



 94 

thuộc công trình cao tầng. Tuy nhiên, tại 8 khu vực này, Quy chế trên vẫn 

tạo điều kiện cho các nhà tài trợ một số hoạt động được quảng cáo ở một số 

khu vực trên nhưng được đặt trong khuôn khổ hoạt động sự kiện được cấp 

có thẩm quyền cho phép. Ngoài ra, Hà Nội cũng hạn chế quảng cáo tại khu 

vực Quảng trường 19/8 (Nhà hát Lớn); Quảng trường 1/5 (Cung Văn hóa 

Lao động Hữu nghị Việt Xô); Trung tâm Hội nghị Quốc gia; các quảng 

trường, công viên thuộc Thành phố. Các tuyến phố Tràng Tiền, Tràng Thi, 

Điện Biên Phủ, khu vực ngã 5 Cửa Nam, các tuyến đường bao quanh Hồ 

Tây, Hồ Trúc Bạch được thực hiện quảng cáo của cơ sở trực tiếp kinh 

doanh giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thay thế cho biển hiệu. Đối 

với các công trình, nhà ở riêng lẻ vốn là loại hình quảng cáo có nhiều vi 

phạm, quy chế mới ra đời phần nào đã khắc phục được điểm này khi quy 

định tất cả các tổ chức, các nhân sẽ không được quảng cáo trên nóc nhà, 

che lấp nóc nhà. Mặt tiền công trình chỉ được phép lắp đặt biển quảng cáo 

có chiều cao tối đa hai mét, rộng không quá giới hạn công trình; biển quảng 

cáo dọc cao không quá bốn mét, rộng tối đa một mét. Ngoài ra, các biển 

quảng cáo này phải tuân thủ theo các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo 

đảm an toàn phòng, chống cháy nổ, an toàn sinh mạng. 

Quy chế cũng có những quy định cụ thể đối với một số công trình 

đặc thù như: chung cư, khách sạn, hay biển quảng cáo đặt bên hông tòa 

nhà; dải phân cách của đô thị; đoàn người thực hiện quảng cáo… Mỗi trụ 

sở hoặc nơi kinh doanh chỉ được phép đặt một biển hiệu với kích thước quy 

định cụ thể. 

Quy hoạch quảng cáo ngoài trời ở Hà Nội trong thời gian gần đây 

đang được đẩy mạnh và xử lý chặt chẽ các vi phạm hơn nữa để xây dựng 

bộ mặt thủ đô văn minh - thanh lịch. 

3.2.2. Phương hướng của quận Hà Đông 

Ngày 30/12/2016, UBND quận ban hành Kế hoạch 433/KH-UBND 

về việc “Triển khai thực hiện Đề án quy hoạch, sắp xếp hệ thống biển 
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quảng cáo, biển hiệu, biển chỉ dẫn trên địa bàn quận Hà Đông năm 2017”. 

Nội dung cụ thể như sau: 

3.2.2.1. Mục đích - Yêu cầu 

Mục đích 

Triển khai có hiệu quả phương án sắp xếp biển hiệu, biển chỉ dẫn đã 

được UBND quận phê duyệt phương án thực hiện trên 60 vị trí ở 21 tuyến 

đường, phố. 

Góp phần tạo cảnh quan kiến trúc trên các tuyến đường, tuyến phố, 

đẩy mạnh tuyên truyền trực quan trên địa bàn toàn quận. 

Xã hội hóa công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị. Nâng cao 

hiệu quả công tác quản lý nhà nước, giảm cho ngân sách, khuyến khích các 

thành phần kinh tế tham gia quản lý, đầu tư. 

Nâng cao ý thức chấp hành của người dân về trật tự văn minh đô thị 

thông qua việc tuyên truyền thực hiện luật quảng cáo và các quy định khác 

của pháp luật. 

Yêu cầu 

Các phòng, ban, UBND các phường xác định rõ nhiệm vụ, thời gian 

thực hiện, phân công rõ trách nhiệm thực hiện hiệu quả kế hoạch đã đề ra. 

Từng bước sử dụng công nghệ hiện đại, đa dạng hoá các loại hình 

tuyên truyền, áp dụng nhiều hình thức xã hội hoá, nâng cao ý thức chấp 

hành của người dân thông qua việc tuyên truyền. 

Thực hiện Đề án phải gắn liền với nhiệm vụ phát triển kinh tế, tạo sự 

chuyển biến mạnh mẽ về nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn quận. 

3.2.2.2. Nội dung thực hiện 

Công tác tuyên truyền 

Tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh phường vào các buổi 

chiều thứ 5 và thứ 7 hàng tuần. 
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Tuyên truyền chung trong hệ thống chính trị: tuyên truyền trong hội 

nghị đại biểu nhân dân, ngày hội đoàn kết toàn dân tộc, các hội nghị 

chuyên đề... 

Tuyên truyền trực diện đến các hộ dân vi phạm về các nội dung vi 

phạm và các nội dung cần chỉnh trang theo phương án được phê duyệt, tuyên 

truyền các tiêu chí tiêu chuẩn về biển hiệu, biển chỉ dẫn, biển quảng cáo. 

Công tác quản lý nhà nước 

Thực hiện các nội dung về biển hiệu, biển quảng cáo, biển chỉ dẫn 

theo đề án và Luật quảng cáo, quyết định 01/2016/QĐ-UBND ngày 

20/01/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế quản 

lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 

 Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của chủ tịch UBND phường theo 

quy định của Luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực quảng cáo, biển hiệu, 

biển chỉ dẫn. 

Xác định vai trò của các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường 

và đội Thanh tra xây dựng, đội thanh tra giao thông vận tải trong việc thực 

hiện công tác quản lý nhà nước; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc lắp 

đặt và xử lý các biển hiệu, biển chỉ dẫn, biển quảng cáo vi phạm. 

Phòng Văn hóa và Thông tin thường xuyên kiểm tra, giám sát theo 

chức năng quản lý nhà nước về biển hiệu, biển chỉ dẫn, biển quảng cáo. 

UBND các phường thường xuyên rà soát, xử lý các vi phạm về biển 

hiệu, biển quảng cáo vi phạm theo quy định phát sinh và theo phương án 

được UBND quận phê duyệt. 

Công tác sắp xếp biển hiệu, biển chỉ dẫn, biển quảng cáo 

- Chỉnh trang sắp xếp biển hiệu: 

Tiếp tục thực hiện phương án chỉnh trang 60 vị trí tại 21tuyến đường 

được UBND quận phê duyệt: đường Nguyễn Trãi, đường Nhuệ Giang, 

đường Thanh Bình, đường Tô Hiệu: 8 vị trí, đường Lê Hồng Phong: 5 vị 



 97 

trí, đường Bà Triệu kéo dài xuống Kiến Hưng: 13 vị trí, đường Lê Lợi: 5 vị 

trí, đường Nguyễn Viết Xuân: 4 vị trí, đường Ngô Quyền, khu vực Phú 

Lương, Phú Lãm, Yên Nghĩa, khu đô thị Văn Quán, khu La Khê: 25 vị trí. 

UBND các phường thực hiện xử lý, duy trì chống tái phạm, vi phạm 

mới đảm bảo theo phương án đã duyệt.   

UBND các phường tổ chức xử lý các biển hiệu, biển chỉ dẫn không 

tự chỉnh trang theo phương án đã được UBND quận phê duyệt. 

- Chỉnh trang sắp xếp biển chỉ dẫn: 

Tiếp tục triển khai phương án sắp xếp 60 vị trí tại 21 tuyến đường 

được UBND quận phê duyệt. 

Ban QLDA tiếp tục nhận đăng ký và triển khai lắp đặt biển chỉ dẫn 

đối với các đơn vị đăng ký trong năm 2017. 

- Biển quảng cáo: 

Tiếp tục làm việc với Sở VH&TT, UBND Thành phố đẩy nhanh tiến 

độ phê duyệt quy hoạch quảng cáo trên địa bàn. 

Tiếp tục duy trì, thay mới các nội dung tuyên truyền trực quan tại các 

vị trí và tuyến đường đã thực hiện. 

Sau khi quy hoạch được thành phố phê duyệt, UBND quận thực hiện 

công tác xã hội hóa đầu tư  biển quảng cáo kết hợp tuyên truyền nhiệm vụ 

chính trị. 

Xây dựng mẫu phương án thiết kế các nội dung tuyên truyền trên 

công trình có sẵn, dải phân cách, bảng LED tuyên truyền trên tuyến đường 

Quang Trung, Lê Văn Lương. 

3.2.2.3. Phân công nhiệm vụ tổ chức thực hiện 

Phòng Văn hoá và Thông tin           

Là cơ quan thường trực, tham mưu UBND quận xây dựng kế hoạch; 

giúp UBND quận triển khai thực hiện nội dung kế hoạch; tổng hợp kết quả, 

đánh giá tình hình thực tế triển khai kế hoạch báo cáo UBND quận. 
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Chỉ đạo công tác tuyên truyền; hội thảo hướng dẫn các đơn vị thực 

hiện công tác sắp xếp hệ thống biển hiệu, biển chỉ dẫn; tuyên truyền sâu 

rộng đến các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, mục đích của việc sắp xếp lại 

hệ thống biển hiệu, biển quảng cáo. 

Là đầu mối để phối hợp với UBND phường, các đơn vị và Sở 

VH&TT, trong công tác quy hoạch hệ thống biển tuyên truyền chính trị, an 

sinh xã hội; thực hiện thỏa thuận văn bản đồng ý về chủ trương làm căn cứ 

doanh nghiệp thực hiện cấp phép thông báo sản phẩm quảng cáo. 

Phối hợp với  Ban quản lý dự án, UBND các phường thực hiện khảo sát 

vị trí, xác định mốc giới vị trí xây dựng, lắp đặt công trình, xây dựng phương án 

xã hội hóa và trong công tác xây dựng, lắp đặt chỉnh trang công trình. 

Là đầu mối thực hiện xã hội hóa công tác tuyên truyền trên địa bàn. 

Tổ chức quản lý, kiểm tra, giám sát việc đầu tư khai thác và duy trì do các 

đơn vị tham gia xã hội hoá; hướng dẫn các đơn vị tham gia xã hội hóa thực 

hiện đúng các quy định về quảng cáo. 

Xây dựng mẫu phương án thiết kế các nội dung tuyên truyền trên 

công trình có sẵn, dải phân cách, bảng LED tuyên truyền trên tuyến đường 

Quang Trung, Lê Văn Lương. 

Ban quản lý dự án 

Xây dựng phương án lắp đặt biển chỉ dẫn trên 09 tuyến. 

Triển khai lắp đặt biển chỉ dẫn khi các cơ quan, đơn vị đăng ký kể cả 

các tuyến đường đã triển khai trong các năm trước. 

Phối hợp chặt chẽ các phòng ban, ngành có liên quan trong quá trình 

thực hiện, báo cáo UBND quận các khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo giải 

quyết kịp thời. 

UBND các phường 

Thực hiện công tác tuyên truyền, thực hiện nội dung của đề án. Tổ 

chức vận động các đơn vị kinh doanh, các cơ quan đóng trên địa bàn thực 

hiện nghiêm các quy định trong hoạt động lắp đặt biển chỉ dẫn, biển hiệu. 
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Phối hợp với các phòng, ban chức năng, đội thanh tra xây dựng 

quận, đội thanh tra giao thông vận tải triển khai hiệu quả phương án sắp 

xếp biển hiệu, biển chỉ dẫn, biển quảng cáo trên địa bàn. 

Chỉ đạo các ngành chức năng của phường thường xuyên rà soát, xử 

lý các vi phạm về biển hiệu, biển quảng  cáo, biển chỉ dẫn. Lập hồ sơ đối 

với các trường hợp vi phạm và không thực hiện theo phương án. 

Hàng tuần, UBND phường phối hợp đội thanh tra xây dựng báo cáo 

hoạt động biển hiệu, biển quảng cáo, biển chỉ dẫn vào trong nội dung báo 

cáo trật tự xây dựng. 

3.3. Các nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động quảng 

cáo thương mại ngoài trời trên địa bàn quận Hà Đông 

3.3.1. Nhóm giải pháp về quản lý nhà nước 

3.3.1.1. Tăng cường chỉ đạo, thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách 

phát triển quảng cáo 

Trong thời gian tới, quận Hà Đông còn tiếp tục được mở rộng hành 

chính, đó là điều kiện thuận lợi để xây dựng quy hoạch và phát triển hoạt 

động quảng cáo thương mại ngoài trời tại đây. Có thể nói, quảng cáo 

thương mại ngoài trời đã góp phần quan trọng trong việc đẩy mạnh sản 

xuất và tiêu dùng, tạo công ăn việc làm cho xã hội, tăng nguồn ngân sách 

cho Nhà nước và đem lại một diện mạo mới cho Hà Đông.  

Để tăng cường đồng bộ về các chính sách, chỉ đạo và điều hành thực 

hiện quy hoạch, kế hoạch phối hợp giữa các ban ngành, UBND quận trong 

thời gian tới cần tập trung yêu cầu, chỉ đạo các công việc sau: 

Ban hành và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt 

động quảng cáo phù hợp với các quy định của Luật Quảng cáo, Luật 

Thương mại, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo và đặc thù của hoạt 

động quảng cáo trên địa bàn quận. 
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Thực hiện tham vấn và tiếp thu ý kiến, đóng góp của chính quyền, 

nhân dân địa phương nơi có hoạt động quảng cáo để từ đó xây dựng và 

hoàn thiện các kế hoạch, quy hoạch, chính sách về quảng cáo. 

Để tăng cường chỉ đạo, thực hiện kế hoạch, quy hoạch hoạt động quảng 

cáo, phòng Văn hóa và Thông tin quận cần đề xuất một số các giải pháp thực 

hiện quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận giai đoạn 2015-2020 

như sau: 

Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể các cấp cần đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền Luật quảng cáo và các văn bản pháp luật liên quan. 

Công khai quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời đã được UBND 

thành phố Hà Nội phê duyệt để các tổ chức, cá nhân và các cơ quan, đơn vị 

có liên quan được biết và thực hiện. 

Rà soát, khắc phục hiện tượng tuyên truyền quảng cáo trái với quy 

hoạch quảng cáo ngoài trời; xây dựng điểm các loại hình có trong quy 

hoạch; lựa chọn, xây dựng mới một số bảng chào, hệ thống bảng tuyên 

truyền cổ động trực quan quảng cáo ngoài trời, bảng hộp đèn, hệ thống 

bảng quảng cáo rao vặt trên toàn quận; xây dựng hệ thống cột treo băng rôn 

theo đúng vị trí đã được quy hoạch. 

 Bố trí hợp lý nguồn vốn, cơ chế quy động vốn và quỹ đất đối với 

bảng, biển tuyên truyền cổ động nhiệm vụ chính trị và quảng cáo không có 

mục đích sinh lợi nhuận. Quy hoạch chi tiết về đất đai phục vụ cho tuyên 

truyền quảng cáo thương mại ngoài trời nhằm thu hút các nhà đầu tư xây 

dựng phương tiện quảng cáo hiện đại, lâu dài. Trên cơ sở xác định các nội 

dung, hình thức tuyên truyền, quảng cáo trong quy hoạch, quận Hà Đông 

cần cân đối và điều chỉnh vốn đầu tư cho từng loại hình quảng cáo sao cho 

phù hợp nhằm có lộ trình thực hiện; ngoài nguồn vốn nhà nước, quận Hà 

Đông cần huy động các doanh nghiệp để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, 

mang lại hiệu quả cho hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời. 
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Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ làm 

công tác quản lý, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, 

nghiệp vụ quảng cáo cho cán bộ quản lý, các tổ chức, cá nhân, doanh 

nghiệp thực hiện quảng cáo trên địa bàn. 

Để thực hiện tốt quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn, quận 

Hà Đông cần tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về 

tuyên truyền, quảng cáo, tăng cường công tác thanh kiểm tra, giám sát; 

thực hiện tốt cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, địa phương 

liên quan trong quản lý hoạt động tuyên truyền quảng cáo; kiên quyết xử lý 

những trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về tuyên truyền quảng 

cáo và hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan gây ảnh hưởng đến mỹ 

quan, an toàn giao thông trên địa bàn nhất là khâu hậu kiểm về hoạt động 

tuyên truyền quảng cáo; xử lý hiệu quả các vấn đề tồn đọng, phát sinh trong 

quá trình thực hiện quy hoạch. 

3.3.1.2.Tham vấn cho Sở VH&TT về việc hoàn thiện các văn bản quản lý 

hoạt động quảng cáo 

Hoạt động quảng cáo đang phát triển mạnh trong sự chuyển biến tích 

cực của nền kinh tế thị trường, Pháp lệnh quảng cáo ra đời năm 2001 đã hết 

hiệu lực kể từ khi Luật Quảng cáo ra đời vào ngày 21/6/2012 và có hiệu lực 

năm 2013, đã cơ bản có được hành lang pháp lý định hướng cho ngành 

quảng cáo phát triển. Tuy nhiên, Luật Quảng cáo vẫn có nhiều lỗ hổng, thiếu 

đồng bộ và chồng chéo. Cụ thể như:  

Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính  trong lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và quảng cáo - 

thay thế cho Nghị định 75/2010/NĐ-CP - tại Điều 158 quy định mức xử phạt và 

biện pháp khắc phục, không có nội dung phạt bổ sung cắt sô địên thoại như trong 

Nghị định 75/2010/NĐ-CP. 
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  Mâu thuẫn giữa Điều 29 Luật Quảng cáo và Điều 12 Nghị định số 

181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013; chưa đồng bộ về Luật Quảng cáo, Luật 

Xây dựng, Lụât Đất đai về cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo, 

chưa phù hợp với thực tế khi thực hiện một số nội dung trong quy chuẩn kĩ 

thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời 

QCVN 17/2014/BXD ban hành kèm theo thông tư số  19/2013/TT-BXD 

ngày 31/10/2013 (khoản 2.1.2; điểm b khoản 2.2.2.2; điểm a khoản 

2.2.2.1)... gây khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai thực hịên cũng 

như áp dụng tại địa phương.  

Thông tư 19/2013/TT-BXD quy định bảng quảng cáo, biển hiệu chỉ 

được lắp đặt vào vị trí ban công (đối với nhà 2 tầng trở lên) hoặc mái hiên 

đối với những nhà có một tầng. Vậy những trường hợp nhà không có ban 

công thì đặt ở đâu? Điều này không đc quy định trong thông tư 

19/2013/TT-BXD.  

Trong công tác quản lý đô thị ở Hà Nội, đội tuần tra, thanh tra thu 

hồi biển quảng cáo có chân (biển di động) trong khi Thông tư 19 cho phép 

đặt các biển quảng cáo này. Cụ thể, hiện nay phòng Văn hóa và Thông tin 

không tiếp nhận và trả lời đối với những biển quảng cáo di động. Khi tiến 

hành công tác quản lý đô thị, các cơ quan chức năng sẽ dẹp hết các biển di 

động lên thùng xe oto vứt đi, gây lãng phí tài sản công dân. Vậy tại sao 

trong thông tư 19 đề cập đến loại hình biển quảng cáo di động nhưng trong 

Luật Quảng cáo lại không đưa ra hình thức chấp thuận để các biển quảng 

cáo này được phép hoạt động? 

Trước những bất cập này, quận Hà Đông cần tham vấn cho Sở 

VH&TT để hoàn thiện các chế tài về xử lý các sai phạm của hoạt động 

quảng cáo, đồng bộ quy hoạch chính sách và quy hoạch xây dựng đô thị 

cùng với quy hoạch bảng biển quảng cáo để không phá vỡ mỹ quan và giữ 

nguyên bộ mặt của tổng thể chung. Quận cần tham vấn cho Sở VH&TT 
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kiến nghị với Chính phủ đồng bộ hoặc tạo cơ chế một cửa về ban hành Luật 

Quảng cáo để tạo hình thức quảng cáo phù hợp giữa quản lý đất đai và 

quản lý nội dung quảng cáo. Sở Quy hoạch kiến trúc và sở VH&TT cần 

cùng nhau đồng bộ lại để xây dựng quy hoạch về quảng cáo một cách tổng 

thể nhất.  

Việc xây dựng và hoàn thiện các chính sách là khâu công việc quan 

trọng, có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả quản lý, là cơ sở để thực hiện các 

khâu công việc của các đơn vị chức năng, đồng thời là cơ sở để các doanh 

nghiệp, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc các quy định. Ngày 

22/3/2017, UBND thành phố Hà Nội ra văn bản số 204/TB-UBND xem xét 

thông qua Quy hoạch Quảng cáo ngoài trời. Cho đến thời điểm này, Quy 

hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hà Nội đang được hoàn 

thiện và sớm được công bố trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, quy hoạch 

quảng cáo của quận Hà Đông và thành phố Hà Nội cần cụ thể hóa trong 

xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách 

phát triển hoạt động quảng cáo một cách chi tiết, sát hợp; vừa có tính ổn 

định, vừa kịp thời thay đổi phù hợp với tình hình.  

Kết hợp phổ biến giáo dục pháp luật và hướng dẫn áp dụng pháp luật  

đến các cơ quan ban ngành từ trung ương đến địa phương để mọi nguời từ 

các cán bộ quản lý đến người quảng cáo, người kinh doanh dịch vụ quảng 

cáo hiểu rõ nội dung, ý nghĩa của các quy định pháp luật, hiểu và ý thức 

được về quyền và nghĩa vụ pháp lý của mình, từ đó chấp hành nghiêm túc 

các quy định của pháp luật về hoạt động quảng cáo. 

Kết hợp quản lý hoạt động quảng cáo giữa nhà nước và công đồng 

dân cư. Trên cơ sở đó phát huy vai trò của nhân dân trong thẩm định, góp ý 

kiến vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quảng cáo. 

Từ đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ý thức về trách nhiệm pháp lý 

một cách chính xác và đúng đắn. 
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3.3.1.3. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành 

Công tác quản lý Nhà nước về hoạt động quảng cáo thương mại 

ngoài trời trên địa bàn quận Hà Đông luôn là một trong những nhiệm vụ 

được Quận ủy, HĐND, UBND quan tâm. Hiện nay, công tác quản lý về 

hoạt động quảng cáo còn thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, ban 

ngành. Do vậy, quận Hà Đông cần phải có giải pháp thích hợp để tăng 

cường công tác này, là cơ sở để tạo điều kiện cho công tác quản lý nhà 

nước được thuận lợi và dễ dàng hơn. Cụ thể là:  

Xây dựng và nghiêm túc triển khai quy chế phối hợp trong công tác quản 

lý hoạt động quảng cáo ngoài trời giữa các Sở, ban ngành và các đơn vị. 

Phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác chỉ đạo, điều 

hành thực hiện quy hoạch quảng cáo ngoài trời; tăng cường phối hợp giữa 

các ngành trong hoạt động cấp phép, thanh tra, kiểm tra; quy định rõ ràng 

trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong công tác hậu kiểm. 

Phối hợp với các cơ quan ban ngành, tham mưu cho UBND thành 

phố Hà Nội các chính sách, kế hoạch phát triển hoạt động quảng cáo trên 

địa bàn thành phố nói chung và địa bàn quận Hà Đông nói riêng. 

 Công tác phối hợp trong quản lý hoạt động quảng cáo phải được 

thực hiện đồng bộ giữa Sở VH&TT với UBND quận và UBND các 

phường, giữa phòng Quản lý đô thị với phòng Văn hóa và Thông tin để 

quảng cáo trên địa bàn các phường được hoạt động và đi vào nề nếp. 

3.3.1.4. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật  

Một trong những nguyên nhân của tình trạng vi phạm trong hoạt 

động quảng cáo thương mại ngoài trời chủ yếu vẫn là do sự thiếu hiểu biết, 

ý thức chấp hành pháp luật về quảng cáo của nhiều tổ chức, cá nhân còn 

hạn chế và chưa nghiêm túc. Vì vậy, quận Hà Đông cần phải tiếp tục tuyên 

truyền, phổ biến Luật Quảng cáo và các văn bản pháp luật có liên quan để 

cá nhân, tổ chức hiểu được lợi ích của hoạt động quảng cáo đối với đời 

http://hocday.com/trung-tm-o-to-m-thut-a-phng-tin-fpt-arena-multimedia.html
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sống và việc phát triển kinh tế - xã hội của quận, đưa hoạt động quảng cáo 

thương mại ngoài trời phát triển theo khuôn khổ của pháp luật, tránh hiện 

tượng quảng cáo sai vi phạm gây mất mỹ quan đô thị và trật tự an toàn xã 

hội. Để công tác này đi vào nề nếp và có hiệu quả, quận Hà Đông cần:   

Phối hợp tốt hơn nữa giữa phòng Văn hóa và Thông tin, phòng 

Thông tin và Truyền thông, Đoàn Thanh niên và các đơn vị liên quan nhằm 

xây dựng chiến lược thông tin đại chúng. Các phương tiện truyền thông 

(Đài phát thanh truyền hình, báo chí…) nên thường xuyên đưa tin biểu 

dương các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tham gia quản 

lý hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời trên địa bàn quận; phê phán 

các tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo sai quy định. Đồng thời, tuyên 

truyền Luật Quảng cáo, những văn bản luật có liên quan của thành phố Hà 

Nội và quận Hà Đông về hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời bằng 

những cuộc họp dân, bằng hệ thống Đài Truyền thanh để người dân hiểu 

pháp luật mà chấp hành, thực hiện cho đúng, tránh những nhầm lẫn dẫn đến 

vi phạm trong hoạt động quảng cáo, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho 

công tác quản lý ở quận và các phường trên địa bàn quận. 

Tăng cường công tác tập huấn, cung cấp thông tin, văn bản hướng 

dẫn cụ thể đến các địa điểm dân cư, đơn vị kinh doanh quảng cáo về việc 

quy hoạch đô thị, quy hoạch quảng cáo ngoài trời và công tác quản lý Nhà 

nước về quảng cáo. 

Các cán bộ quản lý cần trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ, nắm 

bắt tâm tư tình cảm của nhân dân, nhất là đối với cán bộ văn hoá cơ sở 

tại các phường. Cán bộ cũng cần tự kiểm điểm những khuyết điểm đã 

mắc phải, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, tránh tình trạng quan liêu, cửa 

quyền gây bức xúc trong dân. 

Các đơn vị tổ chức, cá nhân trước khi thực hịên quảng cáo cần chủ 

động nghiên cứu và tìm hiểu Luật Quảng cáo, lấy đó làm cở sơ để thực hiện, 

tránh tình trạng vi phạm trong hoạt động quảng cáo vì không hiểu biết luật. 
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Và quan trọng hơn nữa là sự đoàn kết trong toàn quận tạo thành một 

khối vững chắc; phải đoàn kết hơn nữa giữa các cán bộ quản lý với dân và 

đoàn kết giữa các cán bộ quản lý với nhau, phối hợp với các ban ngành, 

đoàn thể tạo thành một bộ máy công quyền đắc lực phục vụ nhân dân để 

công tác quản lý diễn ra thụân lợi.  

3.3.1.5. Tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm 

Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm được coi là nhiệm vụ 

quan trọng trong quản lý hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời, góp 

phần đưa hoạt động này phát triển và định hướng trong khuôn khổ của 

pháp luật. Công tác quản lý hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời 

trên địa bàn quận Hà Đông vẫn chưa được các cơ quan chức năng thực sự 

quan tâm. Công tác này ở một số phường trên địa bàn quận còn buông 

lỏng, yếu về chuyên môn và kinh nghiệm, việc kiểm tra, xử lý sai phạm và 

cưỡng chế tháo gỡ gặp nhiều khó khăn do lực lượng thanh tra mỏng, đồng 

thời thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành chức năng và kinh phí 

đầu tư cho công tác này còn hạn chế.  

Hiện nay, phòng Văn hoá và Thông tin chỉ có 05 người trong đó 03 

người phụ trách về lĩnh vực quảng cáo. Đây là số lượng cán bộ quá ít, quá 

mỏng so với địa bàn có diện tích lớn thứ hai của thủ đô Hà Nội, họ phải 

kiêm nhiệm nhiều việc dẫn tới việc quản lý chưa thật sâu sát và hiệu quả 

chưa cao. Do đó, cần bổ sung thêm lực lượng cho phòng Văn hoá và Thông 

tin, đó là những cán bộ chuyên sâu về hoạt động quảng cáo, có năng lực 

công tác và trình độ quản lý trong lĩnh vực này. 

Với quận Hà Đông, trước mắt UBND quận cần tập trung vào các 

hành vi quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống văn hóa, thuần 

phong mỹ tục của dân tộc; quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, 

trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội; quảng cáo không đúng hoặc gây 

nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, 
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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; 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. 

Phòng Văn hóa và Thông tin quận cần phối hợp tốt với các cơ quan 

chức năng, tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các hình 

thức quảng cáo thương mại ngoài trời theo quy định của pháp luật và quy 

hoạch đã được thông qua, kiên quyết tháo dỡ những hình thức quảng cáo 

không có giấy phép, đối với các hình thức quảng cáo đã hết thời hạn cấp 

phép hoặc vi phạm kiểu dáng, kích thước, tiêu chuẩn kỹ thuật, mỹ thuật và 

bảng quảng cáo xây dựng không nằm trong quy hoạch (do cấp phép trước 

khi có quy hoạch) thì yêu cầu các đơn vị, các nhân thực hiện lại quy trình 

cấp phép, điều chỉnh lại hình thức quảng cáo đúng theo quy định và tiêu chí 

quy hoạch... 

Bên cạnh đó, UBND quận cần phải xây dựng các chế tài xử phạt với 

mức tiền phạt đủ mạnh, đủ sức răn đe đối với những vi phạm trong hoạt 

động quảng cáo thương mại ngoài trời; xây dựng cơ chế khen thưởng xứng 

đáng cho những cán bộ có thành tích trong việc phát hiện, xử lý những 

hành vi vi phạm này. 

Để công tác thanh tra, kiểm tra đạt được kết quả cao thì UBND quận 

cũng cần tổ chức công tác liên ngành. Đồng thời, để tránh hiện tượng đối 

phó, lách luật, phòng Văn hoá và Thông tin nên thành lập các đội kiểm tra 

lưu động, tiến hành thanh tra đột xuất, xử lý vi phạm thật nghiêm để hạn 

chế sự tái phạm và tiêu cực lần sau. 

Hiện nay, trên địa bàn quận Hà Đông đã xuất hiện ngày càng nhiều 

tình trạng ép buộc cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo hoặc tiếp 
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nhận quảng cáo trái ý muốn... Hiện tượng giả danh nhà báo, công tác viên 

của các cơ quan báo chí đến các doanh nghiệp, đơn vị hành chính đề nghị 

đăng thông tin quảng cáo khá phổ biến. Các cơ quan chức năng phối hợp 

tốt trong ngăn ngừa các hoạt động trên. 

3.3.2. Nhóm giải pháp về quản lý của cộng đồng 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định về mối quan hệ giữa 

Đảng ta với nhân dân: “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, chứ 

không phải là sự nghiệp của cá nhân anh hùng nào. Thành công của Đảng 

ta là ở nơi Đảng ta đã tổ chức và phát huy lực lượng cách mạng vô tận của 

nhân dân”. Đặc biệt, trong công tác xây dựng Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh 

khẳng định: “Xây dựng về tư tưởng, về chính trị, về tổ chức, đó là đường 

lối xây dựng Đảng. Đó không những là công việc của Đảng và của đảng 

viên mà cũng là của toàn dân... Đảng viên thì phải dựa vào nhân dân mà 

xây dựng Đảng”. Qua đó cũng thấy được tầm quan trong của công đồng 

người dân trong mọi hoạt động của đất nuớc, trong đó có quản lý hoạt động 

quảng cáo. 

Với một địa bàn gồm 17 phường, các cán bộ của phòng Văn hoá - 

Thông tin phải làm nhiều nhiệm vụ khác nhau, vì thế không thể quản lý và 

quán xuyến tất cả các hoạt động cụ thể về quảng cáo trên mỗi địa bàn. Bởi 

vậy, cần phải phân cấp xuống cơ sở, giao quyền tự quản xuống các tổ dân 

phố, sau đó tổ chức họp định kì để báo cáo, tổng kết lại quá trình hoạt 

động, lắng nghe ý kiến phản hồi của người dân và có chính sách khen 

thưởng, biểu dương, khuyến khích khi họ thực hiện tốt nhiệm vụ. 

3.3.2.1. Thu hút và giao quyền tự quản cho các tổ dân phố  

Trong điều kiện hiện nay, để có thể giúp các tổ dân phố tiếp tục phát 

huy tính tự quản  UBND quận Hà Đông cần triển khai những nội dung như: 

Khẳng định việc duy trì chế độ tự quản của các tổ dân phố là đảm 

bảo quyền của cư dân địa phương và chính quyền địa phương trong việc 
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quản lý công đồng theo tinh thần dân chủ. Đi kèm với đó là việc quy định 

các quy chế đảm bảo sự tham gia của công dân vào quá trình ra quyết định 

cúa chính quyền địa phương tự quản thông qua nhiều hình thức dân chủ 

trực tiếp hoặc dân chủ đại diện khác nhau.  

Đảm bảo sự tự chủ, tự chịu trách nhiệm , tự quyết của các tổ dân phố 

dưới sự giám sát và chỉ đạo trực tiếp của UBND các phường. 

Sự tự quản của các tổ dân phố có quyền giải quyết các công việc 

được ấn định rõ ràng được quy định bởi Luật. Tuy nhiên, các tổ dân phố tự 

quản không chỉ thực hiện các nhiệm vụ đã được luật định mà còn có nghĩa 

vụ thực hiện các nhiệm vụ do UBND phường hoặc quận giao phó. 

Những vấn đề lợi ích của người dân liên quan đến lợi ích chung của 

cả quận về hoạt động quảng cáo sẽ được giải quyết ở phòng Văn hóa - 

Thông tin đại diện cho UBND quận; ở địa bàn các tổ dân phố, các phường 

sẽ được giải quyết ở UBND phường. Còn những vấn đề cụ thể liên quan 

đến cuộc sống dân sinh trên địa bàn thì sẽ được giải quyết theo hình thức 

dân chủ trực tiếp qua cơ chế sinh hoạt của các tổ dân phố tự quản. 

3.3.2.2. Khuyến khích người dân tham gia vào các tổ chức xã hội 

Sự tham gia của người dân và các tổ chức xã hội trong việc quản lý 

hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời là điều rất quan trọng. Các tổ 

chức xã hội đã và đang đóng góp tích cực vào thực hiện dân chủ cơ sở, bảo 

vệ quyền lợi của các thành viên trong công tác quản lý cộng đồng về hoạt 

động quảng cáo thương mại ngoài trời. 

Tuy nhiên, sự tham gia của các tổ chức xã hội vào các hoạt động 

quản lý quảng cáo vẫn ở mức độ khiêm tốn và chưa thực sự mang tầm ảnh 

hưởng rộng lớn. Một trong những nguyên nhân cơ bản là do thiếu cơ chế 

tham gia, thiếu khuôn khổ pháp lý đồng bộ và một chế tài thực thi hiệu quả. 

Đây cũng là điểm yếu khiến các tổ chức xã hội ở quận hoạt động trong lĩnh 

vực quảng cáo  chưa thực sự tạo thành thế và có sức mạnh đáng kể, đặc biệt 
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chưa mang lại những tác động hiệu quả từ hoạt động vận động chính sách, 

tư vấn... Vì vậy, nhằm tăng cường hiệu quả của các tổ chức xã hội vào hoạt 

động quản lý quảng cáo thương mại ngoài trời, UBND quận cần: 

Đẩy mạnh việc hoàn thiện hệ thống pháp luật và lấy đây làm tiền đề 

quan trọng trong công tác quản lý hoạt động quảng cáo thương mại ngoài 

trời nói chung và sự tham gia có hiệu quả của tổ chức xã hội nói riêng vào 

hoạt động này. 

Nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của người dân về quản lý 

hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời cho cộng đồng và toàn xã hội. 

Khuyến khích các tổ chức xã hội, tổ chức cộng đồng dân cư địa 

phương tham gia vào hoạt động theo dõi, phát hiện, tố giác sai phạm về 

hoạt động quảng cáo, cũng như quá trình thực thi, giám sát chính sách và 

thực hành quyền của UBND cấp phường và cấp quận.  

3.3.2.3. Tổ chức họp định kì để báo cáo, tổng kết lại quá trình hoạt động, 

lắng nghe ý kiến phản hồi của người dân 

Trong thời gian quan, việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công 

dân trong quản lí cộng đồng về hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời 

trên địa bàn quận Hà Đông đã đạt được những kết quả nhất định; người dân 

đã mạnh dạn tố cáo những hoạt động quảng cáo sai quy định, vi phạm Luật 

Quảng cáo cũng như đạo đức của những cán bộ, công chức trong bộ máy 

của UBND quận trong công tác quản lý, đồng thời đề xuất các kiến nghị, 

các giải pháp góp phần đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của 

công tác quản lý hoạt động này.  

Trước những mặt tích cực của việc người dân tham gia quản lý cộng 

đồng về hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời, quận Hà Đông một 

mặt cần biểu dương, khích lệ những việc nhân dân đã làm được. Mặt khác, 

cần thường xuyên tổ chức họp định kì để báo cáo, tổng kết lại quá trình 

hoạt động của mình để giúp người dân nắm bắt được kịp thời những chủ 
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trương, đường lối đổi mới của Đảng và nhà nước về những điểm mới, điểm 

thay đổi trong Luật Quảng cáo. Để từ đó, người dân hiểu rõ quyền và 

nhiệm vụ của mình trong công tác quản lý cộng đồng. Đồng thời cho người 

dân thấy được vai trò của bản thân trong hoạt động quảng cáo thương mại 

ngoài trời. Bên cạnh đó, quận cũng cần lắng nghe ý kiến của người dân để 

nắm bắt cụ thể tình hình hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời trên 

địa bàn quận Hà Đông. Qua đó, phát hiện các trường hợp quảng cáo sai quy 

định để có những biện pháp xử lý kịp thời, tránh gây hậu quả nghiệm trọng. 

Lắng nghe ý kiến người dân cũng là hình thức đóng góp các kiến nghị, giải 

pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động quảng cáo giúp hoạt động 

này ở quận ngày càng phát triển mạnh mẽ, đảm bảo an toàn trật tự, an ninh 

xã hội và mỹ quan đô thị. 

3.3.2.4. Đưa vấn đề tổ chức, quản lý hoạt động quảng cáo, rao vặt vào tiêu 

chí công nhận cá nhân, tổ chức xuất sắc, gia đình văn hoá, tổ dân phố văn 

hoá, phường văn hoá 

Trước những kết quả đã đạt được của người dân và các tổ dân phố 

trong công tác quản lý cộng đồng về hoạt động quảng cáo thương mại 

ngoài trời, UBND quận cần đưa nội dung “xóa bỏ quảng cáo rao vặt sai 

quy định gây mất mỹ quan” vào tiêu chí xét công nhận gia đình,tổ dân phố, 

phường đạt danh hiệu văn hóa. Theo đó, cán bộ lãnh đạo UBND các 

phường  kết hợp với tổ trưởng các tổ dân phố tổ chức những buổi khen 

thưởng tuyên dương các cá nhân, tổ chức đã có thành tích xuất sắc trong 

hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời. Trao thưởng gia đình văn hóa, 

tổ dân phố văn hóa, phường văn hóa cho những gia đình, tổ dân phố và 

phường đã có thành tích trong việc tố giác và ngăn chặn được nhiều hành 

vi trái phép từ hoạt động quảng cáo rao vặt giữ gìn bộ mặt đường phố trên 

địa bàn các phường luôn đẹp và văn minh. 

Từ đó, quận cần tiếp tục phát triển nội dung “xóa bỏ quảng cáo rao 

vặt sai quy định gây mất mỹ quan” vào tiêu chí công nhận gia đình, tổ dân 
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phố, phường đạt danh hiệu văn hóa trên rộng khắp địa bàn các phường, 

đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, triển khai thực hiện nội dung và 

hoạt động của các phường, các tổ dân phố. UBND quận sẽ kiểm tra, phúc 

tra, thẩm định các danh hiệu văn hóa đảm bảo đúng người, đúng việc.. 

3.3.2.5. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục cho người dân về Luật Quảng cáo 

Theo Báo cáo của Phòng văn hóa và Thông tin quận Hà Đông cho 

thấy quảng cáo rao vặt đang trở thành vấn đề nan giải trên địa bàn quận 

hiện nay. Nhiều cá nhân, tổ chức vẫn cố tình vi phạm hoạt động quảng 

cáo rao vặt: viết thông tin tràn lan trên bờ tường các khu dân chung cư, 

bờ tường các công trình dân sinh; dán, phát tờ rơi, quảng cáo rao vặt bừa 

bãi…. Do đó, việc tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Quảng 

cáo cho các phường, các tổ dân phố, người dân trên địa bàn quận Hà Đông 

là hết sức cần thiết. Các tổ dân phố hoặc khu dân cư cần thường xuyên tổ 

chức các buổi họp mặt tuyên truyền, phổ biến giáo dục Luật Quảng cáo để 

nâng cao ý thức của mọi người về quyền và nghĩa vụ của mình trong hoạt 

động quảng cáo; đồng thời giúp họ có thêm những kiến thức Luật cần thiết 

cho việc kinh doanh hoạt động quảng cáo. Từ đó, tự nguyện chấp hành 

nghiêm túc các quy định của pháp luật về hoạt động quảng cáo. 

Ngoài ra, UBND quận Hà Đông cần có những chính sách thu hút các 

tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước , các tổ chức phi chính phủ đầu tư xây 

dựng một số bảng quảng cáo tuyên truyền chính trị trên địa bàn quận, xây dựng 

hệ thống cổ động trực quan và quảng cáo hộp đèn tại dải phân cách tại một số 

tuyền đường chính như Quốc lộ 6, Quốc lộ 21B. Xây dựng quảng cáo bảng 

điện tử LED tại các ngã ba, ngã tư, khu đô thị và một số vị trí thuận lợi khác.  

Đồng thời, quận cần có những chính  sách tăng nguồn vốn tài trợ và 

cho phép tổ chức, cá nhân góp vốn đầu tư vào mục đích phát triển quảng 

cáo; tăng cường hơn nữa quyền tham gia đóng góp ý kiến của nhân dân, 

đặc biệt là người quảng cáo, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo vào các 
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dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quảng cáo; có những 

biện pháp nhắc nhở, răn đe và xử phạt thích đáng với những cá nhân, tổ 

chức cố tình vi phạm trong hoạt động quảng cáo. 

Tiểu kết 

Theo quy luật chung, khi nền kinh tế hàng hoá vận hành theo cơ chế 

thị trường đang phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam, tất yếu sẽ kéo theo sự phát 

triển không ngừng của hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời. Đây là 

một ngành công nghiệp dịch vụ có đóng góp không nhỏ trong việc phát 

triển kinh tế - xã hội. 

Hiện nay, quảng cáo thương mại ngoài trời có xu hướng biến đổi 

theo ”quy luật 3 giây”, có nghĩa là xu thế này phát triển với hình thức 

quảng cáo trên các phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, taxi, 

BRT hay tàu điện trên cao. Bởi vậy, phương hướng phát triển của hoạt 

động quảng cáo ngoài trời trong giai đoạn này là quy hoạch quảng cáo 

ngoài trời phải gắn liền với quy hoạch giao thông, quy hoạch đô thị sao cho 

các hình thức quảng cáo trên các phương tiện giao thông công cộng được 

phát triển và mở rộng. Ngày 23/3/2017, UBND thành phố Hà Nội đã ban 

hành văn bản số 204/TB-UBNB về việc thông qua Quy hoạch quản lý hoạt 

động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, 

định hướng đến năm 2030; là tiền đề để quận Hà Đông đưa ra kế hoạch 

triển khai, thực hiện đề án quy hoạch sắp xếp biển quảng cáo, biển hiệu, 

biển chỉ dẫn trên địa bàn quận trong năm 2017. Theo đó, các trục đường có 

phương tiện giao thông công cộng tập trung hoạt động sẽ là các điểm quy 

hoạch quảng cáo chủ chốt trong quy hoạch quảng ngoài trời ở thành phố 

Hà Nội hiện nay.  

Từ phương hướng phát triển, luận văn đề ra những nhóm giải pháp 

nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời trên 

địa bàn quận Hà Đông. Nghiên cứu nhóm giải pháp cho quản lý nhà nước 
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bao gồm 5 nội dung chính: một là tăng cường, chỉ đạo, thực hiện quy 

hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển quảng cáo; hai là tham vấn cho Sở 

VH&TT về việc hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý 

hoạt động quảng cáo; ba là nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục, phổ 

biến pháp luật; bốn là đầu tư cho nguồn lực; năm là tăng cường thanh tra, 

kiểm tra và xử lý vi phạm. 

Bên cạnh nhóm giải pháp cho quản lý nhà nước, nghiên cứu cũng 

đưa ra nhóm giải cho quản lý của cộng đồng dân cư sống trên địa bàn quận 

Hà Đông. Cụ thể là thu hút và giao quyền tự quản cho các tổ dân phố; 

khuyến khích người dân tham gia vào các tổ chức xã hội; tổ chức họp định 

kì để báo cáo, tổng kết lại quá trình của hoạt động quảng cáo, lắng nghe ý 

kiến phản hồi của người dân; đồng thời đưa vấn đề tổ chức, quản lý hoạt 

động quảng cáo rao vặt vào tiêu chí công nhận cá nhân, tổ chức xuất sắc, 

gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa, phường văn hóa và tuyên truyền, phổ 

biến giáo dục cho người dân về Luật Quảng cáo. 

Sự kết hợp chặt chẽ quản lý giữa nhà nước và cộng đồng người dân 

sống trên địa bàn quận, một mặt giúp UBND quận, phòng Văn hoá và 

Thông tin có thể quản lý lĩnh vực này một cách có hịêu quả, chấn chỉnh kịp 

thời những lệch lạc trái với bản sắc văn hoá và thuần phong mỹ tục của dân 

tộc. Mặt khác, giúp cho ngành kinh tế này có được sự đầu tư và phát triển 

phù hợp với nhu cầu quảng bá, xây dựng thương hịêu các doanh nghiệp 

trong bối cảnh cạnh tranh thương mại quyết liệt như hiện nay. 
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KẾT LUẬN 

Từ thời xa xưa, con người đã có những hoạt động mang tính chất 

quảng cáo với những phương thức khác nhau để tạo các lợi thế về uy tín cá 

nhân, vì các mục đích chính trị, quân sự hoặc để bán hàng hoá… Cho đến 

ngày nay, quảng cáo đã xuất hiện ở mọi lúc mọi nơi trong xã hội, trở thành 

một bộ phận không thể thiếu trong đời sống con người. Quảng cáo bắt đầu 

bùng nổ kể từ khi nước Mỹ vươn lên trở thành nước công nghiệp hàng đầu 

thế giới. Từ đấy, quảng cáo chính thức trở thành ngành công nghiệp độc 

lập, phát triển một cách mạnh mẽ trên toàn thế giới. 

Ngày nay, quảng cáo ở Việt Nam nói chung và ở quận Hà Đông nói 

riêng ngày càng phát triển và có những đóng góp không nhỏ vào nền kinh 

tế của cả nước. Bên cạnh những mặt được, mặt tích cực, cũng đã xuất hiện 

những mặt tiêu cực của quảng cáo tác động đến nhiều lĩnh vực của đời 

sống - xã hội mà nhận thấy rõ nhất là từ quảng cáo thương mại ngoài trời. 

Nó ảnh hưởng dữ dội đến các giá trị văn hóa, thuần phong mỹ tục, cảnh 

quan môi trường, bộ mặt đô thị… Mặt trái của quảng cáo đã buộc các cơ 

quan chức năng phải quan tâm, giải quyết nếu muốn một xã hội phát triển 

ổn định và bền vững. 

Thực tế là công tác quản lý hoạt động quảng cáo thương mại ngoài 

trời được quận Hà Đông thực hiện nghiêm túc, đúng định hướng, sự chỉ 

đạo của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực còn 

tồn tại nhiều mặt hạn chế cần phải kịp thời quản lý, điều chỉnh như: công 

tác quản lý còn thiếu chủ động trong định hướng, chiến lược; lúng túng và 

chậm chạp trong công tác thi hành; đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý 

không có điều kiện được học tập, nâng cao trình độ… Vì vậy, tăng cường 

công tác quản lý hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời trên địa bàn 

quận Hà Đông trong giai đoạn hiện nay là một việc cần thiết và cấp bách.  
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Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt động quảng cáo 

thương mại ngoài trời, luận văn đề xuất hai nhóm giải pháp. Nhóm giải 

pháp cho quản lý nhà nước bảo gồm: tăng cường, chỉ đạo, thực hiện quy 

hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển quảng cáo; tham vấn cho Sở 

VH&TT về việc hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý 

hoạt động quảng cáo; nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục, phổ biến 

pháp luật; đầu tư cho nguồn lực và tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý 

vi phạm. 

Nhóm giải cho quản lý của cộng đồng dân cư sống trên địa bàn quận 

Hà Đông bao gồm: thu hút và giao quyền tự quản cho các tổ dân phố; 

khuyến khích người dân tham gia vào các tổ chức xã hội; tổ chức họp định 

kì để báo cáo, tổng kết lại quá trình của hoạt động quảng cáo, lắng nghe ý 

kiến phản hồi của người dân; đồng thời đưa vấn đề tổ chức, quản lý hoạt 

động quảng cáo rao vặt vào tiêu chí công nhận cá nhân, tổ chức xuất sắc, 

gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa, phường văn hóa và tuyên truyền, phổ 

biến giáo dục cho người dân về Luật Quảng cáo. 

Với các nhóm giải pháp mà luận văn đưa ra, tác giả mong muốn sẽ 

góp một tiếng nói vào việc nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động quảng cáo 

thương mại ngoài trời trên địa bàn quận Hà Đông. 
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Phụ lục 1 

Một số văn bản của liên quan đến kết quả công tác quản lý hoạt động 

quảng cáo thương mại ngoài trời trên địa bàn quận Hà Đông 
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Phụ lục 2 

Bản đồ hành chính quận Hà Đông 
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Phụ lục 3 

Danh sách những người cung cấp thông tin 

1. Lê Ngọc Cẩn – 57 tuổi – Phó phòng phòng Văn hóa và Thông tin quận 

Hai Bà Trưng 

2. Lê Đình Chấn – 58 tuổi – Tổ trưởng tổ dân phố số 1, phường Yên 

Nghĩa, quận Hà Đông 

3. Nguyễn Thị Hảo – 51 tuổi – Chủ tịch Hội liên Phụ nữ quận Hà Đông 

4. Phạm Đức Hòa – 42 tuổi – Trưởng phòng phòng Văn hóa và Thông tin 

quận Hà Đông 

5. Phạm Thị Hòa – 50 tuổi - Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Phó chủ 

tịch UBND quận Hà Đông 

6. Lại Bùi Hưng – 46 tuổi – Chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin, Sở 

VH&TT Hà Nội 

7. Đào Thùy Linh – 31 tuổi – Chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin 

quận Hà Đông 

8. Nguyễn Thanh Phong – 54 tuổi – Chánh thanh tra Sở VH&TT Hà Nội 

9. Phạm Thị Thanh – 64 tuổi – nguyên giáo viên trường THPT Trần Hưng 

Đạo, quận Hà Đông 

10.  Nguyễn Quyết Thắng – 32 tuổi – Bác sỹ tại Trung tâm Y tế dự phòng 

Hà Nội 

11.  Nguyễn Minh Thuận – 38 tuổi – Phó phòng phòng Văn hóa và Thông 

tin quận Hà Đông 

12.  Nguyễn Bá Tiến – 43 tuổi – Phó chủ tịch UBND phường Yên Nghĩa, 

quận Hà Đông 

13.  Tô Tiến Tùng – 32 tuổi – Phóng viên báo Tiền Phong Hà Nội 

14.  Nguyễn Trung Tuyến – 39 tuổi – Giám đốc Điều hành Công ty cổ 

phần Quốc tế VTB 
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Phụ lục 4 

Bảng tổng hợp phỏng vấn về những thuận lợi, khó khăn và kiến nghị 

của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động quảng cáo và cán bộ quản lý 

hoạt động quảng cáo 

     Đối tượng  

            phỏng 

vấn                      

Đánh 

 giá chung 

 

Người kinh doanh hoạt 

động 

 quảng cáo 

 

Cán bộ quản lý hoạt động 

 quảng cáo 

 

 

 

 

 

Thuận lợi 

- Hiện nay, doanh nghiệp 

thông báo hoạt động 

quảng cáo tới Sở VH&TT 

không mất phí. 

- Nộp hồ sơ quảng cáo 

thông qua trang Dịch vụ 

công hỗ trợ nộp hồ sơ trực 

tuyến qua mạng đã tạo 

điều kiện thuận lợi cho các 

doanh nghiệp quảng cáo ở 

xa tiết kiệm thời gian và 

chi phí đi lại. 

 - Luật Quảng cáo linh 

hoạt chuyển từ hình thức 

xin cấp phép hoạt động 

quảng cáo sang hình thức 

thông báo hoạt động 

quảng cáo nên rút ngắn 

- Sự thay đổi linh hoạt trong 

Luật và các văn bản dưới luật 

đã đi sâu sát vào thực tế của 

từng địa phương, tạo điều 

kiện thuận lợi cho công tác 

quản lý. 

- UBND quận tạo điều kiện 

cho các cán bộ, chuyên viên 

phòng Văn hóa và Thông tin 

tham gia các lớp tập huấn, 

các khóa học nhằm nâng cao 

nghiệp vụ và trình độ chuyên 

môn, giúp công tác quản lý 

trở nên nhịp nhàng và dễ 

dàng hơn. 
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được thời gian nộp hồ sơ 

quảng cáo, từ 15 đến 20 

ngày xuống còn 5 đến 7 

ngày. 

 

 

 

 

 

 

Khó khăn 

- Quy hoạch quảng cáo 

ngoài trời trên địa bàn 

thành phố Hà Nội vẫn 

chưa được hoàn thiện, gây 

trì trệ cho hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp 

do không xin được giấy 

phép cho bảng quảng cáo 

tấm lớn từ 20m2 trở lên đối 

với bảng quảng cáo ốp 

tường, và 40m2 trở lên đối 

với bảng quảng có chân. 

- Thông tư 19/2013/TT-

BXD ban hành ngày 

31/10/2013 của Bộ Xây 

dựng chồng chéo, không 

rõ ràng làm doanh nghiệp 

gặp nhiều khó khăn. Cụ 

thể là theo Thông tư này, 

những bảng quảng cáo tấm 

lớn tại trung tâm thương 

mại không được cấp phép 

nội dung quảng cáo khi 

- Khó khăn nhất của công tác 

quản lý là từ những quy định 

cụ thể bắt nhịp với những 

biến đổi và diễn biến phức 

tạp trong hoạt động quảng 

cáo. 

- Sự đối phó tinh vi của các 

doanh nghiệp đối với công 

tác thanh tra, kiểm tra. 

- Việc phối hợp giữa các cơ 

quan ban ngành (như Thanh 

tra xây dựng, phòng quản lý 

đô thị, phòng Văn hóa và 

Thông tin) còn gặp nhiều bất 

cập do khối lượng công việc 

nhiều mà nguổn lực còn hạn 

chế nên không thể quán 

xuyến hết công việc. 
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chưa có giấy phép kết cấu 

bảng quảng cáo. 

 

 

 

 

Kiến nghị 

- Xử lý và trả hồ sơ cấp 

phép quảng cáo thông qua 

bộ phận một cửa để rút 

ngắn thời gian được cấp 

phép của hoạt động quảng 

cáo. 

- Xóa bỏ cơ chế cấp phép 

hoạt động quảng cáo, thay 

vào đó là cơ chế thông báo 

hoạt động quảng cáo của 

các doanh nghiệp giống 

như một số nước phát triển 

như Mỹ, Pháp… Theo đó, 

các doanh nghiệp có 

quyền quảng cáo những gì 

mà nhà nước không cấm 

và chịu toàn bộ trách 

nhiệm về nội dung quảng 

cáo của mình theo quy 

định của nhà nước. 

- Sở VH&TT ủy quyền cho 

cấp quận, huyện, thị xã về 

việc chấp thuận sản phẩm 

quảng cáo để công tác này trở 

nên nhanh nhạy và sát thực 

tiễn hơn. 

- Tăng cường đội ngũ cán bộ 

cho phòng Văn hóa và Thông 

tin để đảm bảo chất lượng 

cũng như thời gian hoàn 

thành công việc. 
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Phụ lục 5 

Một số hình ảnh về hoạt động và công tác quản lý hoạt động quảng cáo 

thương mại ngoài trời trên địa bàn quận Hà Đông 

5.1. Hình ảnh về hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời 

 

5.1.1. Đoàn người thực hiện hoạt động quảng cáo trên tuyến đường Quang 

Trung (Nguồn: Tác giả chụp ngày 6/3/1017) 

 

5.1.2. Lắp biển LED thay thế các biển hiệu cỡ nhỏ trên đường Trần Phú 

 (Nguồn: Tác giả chụp ngày 16/2/1017)  
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5.1.3. Quảng cáo trên xe buýt 02 ở bến xe Yên Nghĩa  

(Nguồn: Tác giả chụp ngày 18/5/2017) 

5.2. Hình ảnh quảng cáo thương mại ngoài trời vi phạm trên địa bàn 

quận Hà Đông  

 

5.2.1. Biển quảng cáo của Thiên Sơn plaza có nội dung và kích thước sai 

quy định  

(Nguồn: Tác giả chụp ngày 16/4/2017) 
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5.2.2. Quảng cáo sai kích thước, nội dung và số lượng biển  

(Nguồn: tác giả chụp ngày 16/4/2017) 
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5.2.3. Quảng cáo rao vặt dán ở cột điện và được sơn vẽ trên tường nhà dân 

(Nguồn: Tác giả chụp ngày 16/4/2017) 
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5.3. Hình ảnh quản lý nhà nước và quản lý của cộng đồng về hoạt động 

quảng cáo thương mại ngoài trời trên địa bàn quận Hà Đông 

 

5.3.1. Phòng Văn hóa và Thông tin kết hợp với công an phường Hà Cầu, tổ 

trật tự tháo dỡ, thu hồi các biển quảng cáo sai quy định, lấn chiếm vỉa hè  

(Nguồn: Tác giả chụp ngày 4/4/1017) 

 

5.3.2. Đoàn Thanh niên quận Hà Đông tham gia bóc xóa quảng cáo rao vặt 

(Nguồn: Cổng thông tin điện tử quận Hà Đông) 
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5.3.3. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Nguyễn Trãi ra quân bóc, xóa quảng 

cáo rao vặt ( Nguồn: Cổng thông tin điện tử quận Hà Đông) 

 

 

 

 


