
 

 

UBND TỈNH NINH BÌNH 

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO  

Số:         /SVHTT-TTr 
 

V/v tăng cường công tác quản lý 

 hoạt động quảng cáo 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Ninh Bình, ngày        tháng 02 năm 2023 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

 Trong hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã xuất hiện tình 

trạng thực hiện quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng - rôn, lắp đặt biển hiệu có 

nội dung quảng cáo sản phẩm hàng hóa không thông báo hoặc thực hiện không 

đúng nội dung đã thông báo với cơ quan quản lý; chăng treo băng - rôn quảng cáo, 

đặt, dựng bảng quảng cáo không đúng vị trí quy định, lấn chiếm vỉa hè, hành lang 

an toàn đường bộ…. Để chấn chỉnh và khắc phục tình trạng này tại các địa 

phương, Sở Văn hóa và Thể thao trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo. Chỉ đạo 

các cơ quan chức năng của địa phương, UBND các xã, phường, thị trấn thường 

xuyên theo dõi, rà soát kiểm tra hoạt động quảng cáo trên địa bàn, xử lý các hành 

vi vi phạm theo thẩm quyền. Tổ chức lực lượng kiểm tra, tháo dỡ toàn bộ các 

bảng, biển quảng cáo vi phạm các quy định của pháp luật trong hoạt động quảng 

cáo. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Sở Văn hóa và Thể thao 

trong quản lý hoạt động quảng cáo. 

2. Chỉ đạo tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tới cán bộ, 

nhân dân những quy định của Luật Quảng cáo và các văn bản pháp luật có liên 

quan về hoạt động quảng cáo; chú trọng tuyên truyền, phổ biến đối với các doanh 

nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ, các cơ sở làm dịch vụ quảng 

cáo và các hộ gia đình ở các vị trí thuận lợi trong đô thị, ven các tuyến đường 

chính có thể cho thuê, mượn vị trí lắp, đặt bảng quảng cáo.  

Sở Văn hóa và Thể thao trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố quan tâm chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Đồng chí Giám đốc Sở; 

- Các đồng chí Phó Giám đốc Sở; 

- Phòng VHTT các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, TTr. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Trần Việt Phương 
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