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Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2016
CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG
QUẢNG CÁO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hoạt động quảng cáo trên địa bàn Thành phố đang diễn ra sôi động, phong phú với nhiều loại
hình. Bên cạnh những tác động tích cực, còn tồn tại nhiều hạn chế, bất cập: quảng cáo liên quan
nhiều ngành quản lý nhà nước; hoạt động đa dạng; tình trạng vi phạm còn phổ biến tập trung ở
02 loại hình: bảng quảng cáo đứng một cột và bảng quảng cáo trên dải phân cách; việc xử lý vi
phạm chưa được chặt chẽ, kiên quyết, đồng bộ.
Để hoạt động quảng cáo thực hiện đúng qui định, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc,
Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã
tập trung chỉ đạo, thực hiện một số nhiệm vụ sau:
1. Sở Văn hóa và Thể thao
- Chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND Thành phố về thực hiện công tác quản lý nhà nước
trong hoạt động quảng cáo, khẩn trương 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.
- Thường xuyên nắm bắt tình hình, diễn biến hoạt động quảng cáo; có các biện pháp giám sát,
kiểm soát hoạt động quảng cáo và hướng dẫn quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc Quy chế
quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hà Nội.
- Chủ trì xây dựng Kế hoạch, phân công trách nhiệm cho từng thành viên Đoàn Thanh tra liên
ngành theo dõi, đôn đốc, phối hợp thực hiện xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo của các
quận, huyện, thị xã; Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ của các bảng quảng cáo vi phạm (bảng đứng độc lập
và bảng quảng cáo trên dải phân cách); tổ chức làm việc với các quận, huyện, thị xã và các
Doanh nghiệp có bảng quảng cáo vi phạm yêu cầu tổ chức tháo dỡ. Rà soát, báo cáo, tham mưu
UBND Thành phố tổ chức lực lượng xử lý, cưỡng chế, tháo dỡ các bảng quảng cáo vi phạm trên
địa bàn Thành phố còn tồn tại sau thời gian 01 tháng từ ngày Chủ tịch UBND Thành phố ban
hành Chỉ thị “Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động quảng cáo trên địa bàn
Thành phố”;
- Thường xuyên tổng hợp tình hình, kết quả xử lý vi phạm, khó khăn, vướng mắc, vấn đề phát
sinh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao, báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố.
2. UBND các quận, huyện, thị xã
- Chủ trì thực hiện 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, cột) quảng cáo vi phạm, tập
trung xử lý 02 loại hình bảng quảng cáo: Bảng một cột trụ và bảng quảng cáo hộp đèn trên dải
phân cách, trả lại mặt bằng nguyên trạng ban đầu (Hoàn thành trong thời gian 01 tháng từ ngày
Chủ tịch UBND Thành phố ban hành Chỉ thị này).
- Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát tình hình, xử lý vi phạm và các vấn đề phát sinh trong quá
trình thực hiện, 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, huyện, thị
xã theo quy định.
- Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố về trật
tự quảng cáo trên địa bàn quản lý.
3. 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 Văn hóa và Thể thao.
- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hoạt động quảng cáo.
- Thu hồi thỏa thuận các vị trí cho các doanh nghiệp lắp, dựng bảng quảng cáo trên dải phân cách
theo thẩm quyền.
- Cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; thông tin quy hoạch, kế hoạch sử
dụng đất.
- Tham mưu chủ trương đầu tư các dự án quảng cáo có sử dụng đất trên địa bàn Thành phố theo
quy định.
- Tổ chức, bố trí lực lượng, phương tiện tham gia bảo vệ an toàn tuyệt đối về an ninh, trật tự
trong quá trình tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ các bảng đứng độc lập và bảng quảng cáo tại dải phân
cách vi phạm trên địa bàn Thành phố.
- Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành Thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao
phối hợp chặt chẽ Sở Văn hóa và Thể thao trong công tác tổ chức, hoạt động của Đoàn Thanh tra
liên ngành Thành phố, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động quảng cáo;
chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố trong thi hành nhiệm vụ, công vụ.
4. Đề nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Ban Tuyên giáo Thành
ủy, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội
- 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 các Sở, Ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã trong công tác tuyên
truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng đợt
cao điểm ra quân xử lý bảng quảng cáo vi phạm trên địa bàn Thành phố.
- Phối hợp các cơ quan báo chí, truyền hình Hà Nội tuyên truyền, đưa tin về các hoạt động thực
hiện công tác quản lý nhà nước trong hoạt động quảng cáo của Thành phố và quận, huyện, thị xã.
5. Các Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện các quy định pháp luật
và Thành phố trong lĩnh vực quảng cáo

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, Đoàn thể
Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc quán triệt và tổ chức triển khai
thực hiện ngay nhiệm vụ được giao; đồng thời đề nghị các cơ quan thông tin đại chúng, các
Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo, nhân dân Thủ đô đồng
thuận và hưởng ứng tham gia thực hiện./.

Nơi nhận:
- Đồng chí Bí thư Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- T.Trực HĐND Thành phố;
- Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Ban Đảng, Văn phòng Thành ủy;
- Các Sở, Ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Các cơ quan thông tấn báo chí TƯ và HN;
- VPUB: CVP, các PCVP, các phòng CV;
- Lưu: VT, KGVX(Tue).
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