
 

                                 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIZMAN 

 

 

 

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN 

VỀ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN LUẬT QUẢNG CÁO VÀ CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN 

(Ngày 06/8/2021 Bộ VHTTDL đã có  công văn số 2791/BVHTTDL-VHCS gửi đến các bộ, ngành và HHQCVN 

yêu cầu đóng góp cho tổng kết, đánh giá tình hình thi hành Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết từ 

năm 2013 đến nay) 

 

 

 

 

Hà Nội, 08/2021



 

PHẦN 1: BẢNG TẤM LỚN 

 

 

1.1. Bảng tấm lớn trên các tuyến tỉnh lộ, quốc lộ, cao tốc 

 

STT 

Quy định thi hành Luật 

Sự bất cập khi áp dụng trong thực tế Đề xuất thay đổi 

Luật Trích dẫn nội dung 
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NĐ100/2013/NĐ – 

CP ngày 3/9/2013 

Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của 

Nghị định 

số 11/2010/NĐ-

CP ngày 24 tháng 02 

năm 2010 của Chính 

phủ quy định về 

quản lý và bảo vệ 

kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ 

Điều 15. Giới hạn hành lang an 

toàn đường bộ. 

Hành lang an toàn đường bộ là dải 

đất dọc hai bên đất của đường bộ 

nhằm bảo đảm an toàn giao thông 

và bảo vệ công trình đường bộ. 

Giới hạn hành lang an toàn đường 

bộ xác định theo quy hoạch đường 

bộ được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt và được quy định như sau: 

1. Đối với đường ngoài đô thị: 

Căn cứ cấp kỹ thuật của đường 

theo quy hoạch, phạm vi hành lang 

an toàn đường bộ có bề rộng tính 

từ đất của đường bộ trở ra mỗi bên 

là: 

a) 17 mét đối với đường cấp I, cấp 

II; 

b) 13 mét đối với đường cấp III; 

c) 09 mét đối với đường cấp IV, 

cấp V; 

d) 04 mét đối với đường có cấp 

thấp hơn cấp V. 

Khoảng cách tối thiểu từ mép đường đến 

cạnh gần nhất của bảng quảng cáo không 

đồng nhất giữa Thông tư Bộ Xây Dựng số: 

04/2018/TT-BXD, ngày 20/5/2018 và Nghị 

định số 100/2013/NĐ-CP, ngày 3/9/2013 

quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ 

tầng giao thông đường bộ. 

Cụ thể: tại Điểm 2.2.1.6 , điều 2, thông tư 

04/2018/TT-BXD, ngày 20/5/2018 quy 

định: Khoảng cách tối thiểu từ mép đất 

của đường bộ đến cạnh gần đường nhất 

của bảng quảng cáo là: 

- Cao tốc, quốc lộ: 25m 

- Tỉnh lộ: 20m  

- Huyện lộ: 15m 

Áp dụng theo đúng Nghị định số 

100/2013/NĐ-CP, ngày 3/9/2013. 

1. Đối với đường ngoài đô thị: Căn cứ cấp 

kỹ thuật của đường theo quy hoạch, phạm 

vi hành lang an toàn đường bộ có bề rộng 

tính từ đất của đường bộ trở ra mỗi bên là: 

a) 17 mét đối với đường cấp I, cấp II; 

b) 13 mét đối với đường cấp III; 

c) 09 mét đối với đường cấp IV, cấp V; 

d) 04 mét đối với đường có cấp thấp hơn cấp 

V. 

2. Đối với đường đô thị, giới hạn hành lang 

an toàn đường bộ là chỉ giới đường đỏ theo 

quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt. 

3. Đối với đường cao tốc ngoài đô thị: 

a) 17 mét, tính từ đất của đường bộ ra mỗi 

bên; 

b) 20 mét, tính từ mép ngoài của kết cấu 

ngoài cùng ra mỗi bên đối với cầu cạn và 

hầm; 

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-18c77.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-18c77.html


 

2. Đối với đường đô thị, giới hạn 

hành lang an toàn đường bộ là chỉ 

giới đường đỏ theo quy hoạch 

được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt. 

c) Trường hợp đường cao tốc có đường bên, 

căn cứ vào cấp kỹ thuật của đường bên để xác 

định hành lang an toàn theo Khoản 1 Điều 

này nhưng không được nhỏ hơn giới hạn hành 

lang an toàn được quy định tại Điểm a, Điểm 

b Khoản 3 Điều này….. 
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NGHỊ ĐỊNH Quy 

định về quản lý và 

bảo vệ kết cấu hạ 

tầng giao thông 

đường 

bộ,Số: 11/2010/NĐ-

CP, ngày 24 

/02/2010 

Điều 16. Giới hạn hành lang an 

toàn đối với cầu, cống 

1. Hành lang an toàn đối với cầu 

trên đường ngoài đô thị 

a) Theo chiều dọc cầu tính từ đuôi 

mố cầu ra mỗi bên: 

- 50 mét đối với cầu có chiều dài 

từ 60 mét trở lên; 

- 30 mét đối với cầu có chiều dài 

dưới 60 mét. 

b) Theo chiều ngang cầu tính từ 

mép ngoài cùng đất của đường bộ 

trở ra mỗi phía: 

- 150 mét đối với cầu có chiều dài 

lớn hơn 300 mét; 

- 100 mét đối với cầu có chiều dài 

từ 60 mét đến 300 mét; 

- 50 mét đối với cầu có chiều dài 

từ 20 mét đến dưới 60 mét; 

- 20 mét đối với cầu có chiều dài 

nhỏ hơn 20 mét. 

2. Hành lang an toàn đối với cầu 

trên đường trong đô thị 

Khoảng cách vị trí đặt bảng  tại các nút giao 

cầu, cống ngoài đô thị quá  xa  đường gây ra 

giảm hiệu quả trong việc quảng cáo Sản 

phẩm mà trên thực tế các nút giao cầu cống  

là điểm nhấn tạo hiệu ứng, tầm nhìn tốt nhất 

để quảng cáo. 

 

 

 Điều chỉnh bổ sung chung một giới hạn hành 

lang an toàn đối với cầu vượt từ mép ngoài  

cùng của đất đường bộ ra mỗi bên là 35m. 



 

a) Theo chiều dọc cầu được xác 

định như đối với cầu trên đường 

ngoài đô thị 

3 Thông tư số 

50/2015/TT-

BGTVT 

Điều 7: Khoảng cách an toàn 

đường bộ theo chiều ngang đối 

với công trình thiết yếu.  

Mục (a) Khoảng cách từ chân cột 

ăng ten viễn thông, đường dây 

thông tin, đường dây tải điện đến 

chân mái đường đắp hoặc mép 

đỉnh mái đường đào tối thiểu bằng 

1,3 lần chiều cao của cột (tính từ 

mặt đất tại chân cột đến đỉnh cột) 

và không được nhỏ hơn 5 mét; 

 

 

Khoảng cách tối thiểu từ mép đường đến 

cạnh gần nhất của bảng quảng cáo không 

đồng nhất với Thông tư Bộ Xây Dựng số: 

04/2018/TT-BXD, ngày 20/5/2018 quy định 

về khoảng cách và Nghị định số: 

100/2013/NĐ-CP ngày 3/9/2013. 

Nghị định số 100/2013/NĐ-CP, ngày 

3/9/2013 

1. Đối với đường ngoài đô thị: Căn cứ cấp 

kỹ thuật của đường theo quy hoạch, phạm 

vi hành lang an toàn đường bộ có bề rộng 

tính từ đất của đường bộ trở ra mỗi bên là: 

a) 17 mét đối với đường cấp I, cấp II; 

b) 13 mét đối với đường cấp III; 

c) 09 mét đối với đường cấp IV, cấp V; 

d) 04 mét đối với đường có cấp thấp hơn cấp 

V. 

2. Đối với đường đô thị, giới hạn hành lang 

an toàn đường bộ là chỉ giới đường đỏ theo 

quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt. 

3. Đối với đường cao tốc ngoài đô thị: 

a) 17 mét, tính từ đất của đường bộ ra mỗi 

bên; 

b) 20 mét, tính từ mép ngoài của kết cấu 

ngoài cùng ra mỗi bên đối với cầu cạn và 

hầm; 

c) Trường hợp đường cao tốc có đường bên, 

căn cứ vào cấp kỹ thuật của đường bên để xác 

định hành lang an toàn theo Khoản 1 Điều 

này nhưng không được nhỏ hơn giới hạn hành 

lang an toàn được quy định tại Điểm a, Điểm 



 

b Khoản 3 Điều này….. 

4 Thông Tư số: 

13/2020/TT-

BGTVT ngày 

29/06/2020. Sửa đổi, 

bổ sung một số điều 

của Thông tư 

số 50/2015/TT-

BGTVT của Bộ 

trưởng Bộ Giao 

thông vận tải 

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 13 như 

sau: 

“Điều 13. Mục 2. Tổng cục Đường 

bộ Việt Nam chấp thuận xây dựng 

công trình thiết yếu trong phạm vi 

bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ của quốc lộ do Bộ Giao 

thông vận tải quản lý đối với các 

trường hợp: 

Mục 3. Cục Quản lý đường bộ, Sở 

Giao thông vận tải chấp thuận xây 

dựng công trình thiết yếu, chấp 

thuận xây dựng cùng thời điểm 

với cấp giấy phép thi công xây 

dựng công trình thiết yếu trong 

phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ của các tuyến 

quốc lộ, đường cao tốc được giao 

quản lý 

Thủ tục xin cấp phép rườm rà, để xin được 

giấy phép xây dựng bảng phải thông qua 

nhiều cơ quan liên quan dẫn đến mất rất 

nhiều thời gian và chi phí… 

Giảm bớt thủ tục xin cấp phép. 

1/ Trường hợp Tổng cục Đường bộ Việt Nam 

đã chấp thuận xây dựng công trình thì không 

phải thông qua Sở Giao Thông, Cục đường bộ 

cấp phép. 

2/Trên thực tế để triển khai xây dựng phải xin 

qua rất Sở/ngành cụ thể: Xin văn bản chấp 

thuận Của Bộ GT Vận tải, tiếp tục qua Tổng 

cục, qua Cục Quản lý đường bộ  
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Thông tư 

04/2018/TT-BXD 

ngày 20/05/2018 - 

Trong chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về Xây dựng 

và lắp đặt phương tiện 

quảng cáo ngoài trời 

ban hành kèm theo 

Thông tư số 

19/2013/TT- BXD 

ngày 31/10/2013 của 

Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng. 

Thông tư 04/2018/TT-BXD: Tại 

điểm 2.1.1 điểm 2.1.1.3 phần  

CHÚ THÍCH: Phạm vi không 

được phép xây dựng, lắp đặt 

phương tiện quảng cáo đối với 

cầu, hầm đường bộ xem Phụ lục 

A. 

Thông tư 04/2018/TT-BXD: Tại điểm 2.1.1 

điểm 2.1.1.3 phần  CHÚ THÍCH: Phạm vi 

không được phép xây dựng, lắp đặt phương 

tiện quảng cáo đối với cầu, hầm đường bộ 

xem Phụ lục A. (hình vẽ phụ lục A thể hiện 

khu vực không được cấp phép). 

  

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-50-2015-tt-bgtvt-huong-dan-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-tri-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-291880.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-50-2015-tt-bgtvt-huong-dan-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-tri-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-291880.aspx


 

 

PHẦN 2 . BẢNG ỐP TƯỜNG – MÀN HÌNH LED 

 

STT 
Quy định thi hành Luật 

Sự bất cập khi áp dụng trong thực tế Đề xuất thay đổi 
     Luật Trích dẫn nội dung 
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2/ TT Bộ Xây Dựng 

số: 04/2018/TT-

BXD có nêu 

 

2.2.1.7.2  TT Bộ Xây Dựng số: 

04/2018/TT-BXD có nêu; 

a) Diện tích bảng quảng cáo, chỉ 

cho phép tối đa bằng 50% diện 

tích mặt bên công trình với kích 

thước không vượt quá giới hạn 

mặt bên công trình tại vị trí đặt 

bảng; 

b) Đối với công trình có chiều cao 

đến 4 tầng, chiều cao của bảng 

quảng cáo, hộp đèn không được 

nhô lên quá sàn mái 1,5 m c/ Đối 

với công trình có chiều cao từ 5 

tầng trở lên, toàn bộ diện tích bảng 

quảng cáo, hộp đèn không vượt 

quá giới hạn diện tích mặt bên 

công trình. 

 

1/ Khi làm thủ tục cấp phép xây dựng bảng 

quảng cáo có diện tích trên 40m2 
 phải nằm 

trong quy hoạch và phải được phê duyệt, như 

vậy quy định đang bị chồng chéo 

2/ Bảng ốp tường, màn hình LED gắn vào 

hông tường, mặt tiền tòa nhà:  

1/ Tại điểm a, khoản 3, điều 10, mục 2, 

chương 2, quyết định 01/2016/QĐ-UBND 

ngày 20/1/2016 của UBND Thành phố Hà 

Nội có quy định: “Đối với khu vực nội 

thành: Chiều cao bảng quảng cáo tối đa 5m, 

chiều dài không vượt quá giới hạn mặt tường 

tại vị trí đặt bảng, số lượng không quá 02 

bảng, tổng diện tích 02 bảng tối đa đến 

40m2” 

2/ 2.2.1.7.2  TT Bộ Xây Dựng số: 

04/2018/TT-BXD có nêu; 

a) Diện tích bảng quảng cáo, chỉ cho phép tối 

đa bằng 50% diện tích mặt bên công trình 

với kích thước không vượt quá giới hạn mặt 

bên công trình tại vị trí đặt bảng; 

- Quá trình để hoàn thành thủ tục lắp đặt màn 

hình Led rất phức tạp phải thông qua UBND 

Tp và nhiều Sở, ngành liên quan, và thông 

qua nhiều lần.. dẫn đến mất rất nhiều thời 

gian và chi phí. 

1/ Áp dụng đồng bộ trên phạm vi cả nước 

theo Thông tư Bộ Xây Dựng số: 04/2018/TT-

BXD, ngày 20/5/2018 quy định về diện tích 

bảng quảng cáo. 

 

2/ Đưa ra quy định cụ thể, đơn giản hóa các 

thủ tục xin lắp đặt màn hình Led để tạo thuận 

lợi cho doanh nghiệp. 



 

2 2/ TT Bộ Xây Dựng 

số: 04/2018/TT-

BXD có nêu 

Phụ lục B: Cách tính diện tích quy 

đổi các phương tiện quảng cáo 

dạng chữ/hình/biểu tượng 

 

Cách tính diện tích hiện nay đang áp dụng 

cách tính quy đổi chứ không tính diện tích 

thật ( ví dụ hình tam giác hay hình tròn đều 

tính thành hình vuông…), do đó diện tích 

quy đổi sẽ lớn hơn nhiều so với diện tích 

thật. Nếu áp dụng cách tính này sẽ dẫn đến 

thiệt hại cho doanh nghiệp khi đi thuê vị trí 

để đầu tư quảng cáo 

Cách tính diện tích các phương tiện quảng 

cáo ngoài trời sẽ áp dụng cách tính của hình 

học cơ bản. 

(Hình vuông, chữ nhật, hình tròn, tam giác có 

cách tính diện tích riêng) 
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LED trang trí, kết 

hợp quảng cáo 

Chưa có quy định cụ thể về Led 

trang trí các tòa nhà, cao ốc… 

Hiện tại Luật QC và các địa phương chưa có 

Văn bản hay quy định cụ thể nào để hướng 

dẫn thực hiện. Do vậy doanh nghiệp gặp 

vướng mắc trong khâu xin cấp phép để triển 

khai thực hiện. 

Cần có quy định cụ thể cấp phép (cơ quan nào 

cấp phép), hướng dẫn doanh nghiệp thực 

hiện. Giảm bớt các thủ tục hành chính cho 

doanh nghiệp. 

 

PHẦN 3 . XEM XÉT, ĐIỀU CHỈNH QUY ĐỊNH CẤP THÔNG BÁO SẢN PHẨM QUẢNG CÁO 

 

 

STT 

Quy định thi hành Luật 

Sự bất cập khi áp dụng trong thực tế Đề xuất thay đổi 

Luật Trích dẫn nội dung 
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1/ Luật quảng cáo 

số 16/2012/QH13 
ngày 21/6/2012. 

 

 

1/ Luật Quảng cáo 

16/2012/QH13 ngày 

21/06/2012: Điều 30, 1.Tổ 

chức, cá nhân có nhu cầu thực 

hiện quảng cáo trên bảng quảng 

cáo, băng-rôn phải gửi hồ sơ 

thông báo sản phẩm quảng cáo 

đến cơ quan có thẩm quyền về 

quảng cáo của địa phương trước 

khi thực hiện quảng cáo 15 

Trong quá trình doanh nghiệp đầu tư khai 

thác vị trí quảng cáo, việc tìm kiếm được 

khách hàng đã là khó khăn, tuy nhiên việc 

buộc phải xin thông báo sản phẩm trước khi 

căng treo quảng cáo mất nhiều thời gian, 

doanh nghiệp không chủ động được trong 

quá trình khai thác, dẫn đến ảnh hưởng tới 

khách hàng hoặc làm chậm kế hoạch quảng 

bá sản phẩm của khách hàng. 

Kiến nghị bỏ quy định cấp giấy Thông báo 

sản phẩm quảng cáo hiện nay trên các phương 

tiện quảng cáo.  

Giống  như  thành phố Hà Nội đã áp dụng 

điều 15, Mục 3 của Quyết định 

số:01/2016/QĐ-UBND ngày 20/01/2016, 

quảng cáo trên phương tiện giao thông và 

màn hình quảng cáo không phải thông báo 

sản phẩm quảng cáo.    



 

ngày. 

 

 

 

 

 

2/ Quyết định 

Số:01/2016/QĐ-

UBND ngày 

20/01/2016  Ban 

hành quy chế quản 

lý Hoạt động quảng 

cáo ngoài trời trên 

địa bàn thành phố 

Hà Nội. 
 

2/ Quyết định số 01/2016: 

Mục 3. Hình thức phương tiện 

quảng cáo ngoài trời không phải 

thông báo sản phẩm quảng cáo. 

Điều 15. Quảng cáo trên phương 

tiện giao thông, màn hình chuyên 

quảng cáo. (phần 4). Nội dung 

quảng cáo trên màn hình chuyên 

quảng cáo, phương tiện giao thông 

phải tuân thủ các quy định của 

Luật Quảng cáo. Người quảng cáo, 

người thực hiện quảng cáo, người 

cho thuê phương tiện quảng cáo 

chịu trách nhiệm trước pháp luật 

về nội dung quảng cáo. 

 

 

 

Doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm trước pháp 

luật về nội dung quảng cáo. 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIZMAN 


