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Chúng tôi xin gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn Quý Hiệp Hội đã luôn đồng hành
và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong ngành quảng cáo nói chung phát triển
trong suốt những năm qua.
Chúng tôi xin cảm ơn Quý Hiệp hội lấy ý kiến của Doanh nghiệp để chúng tôi được
nói lên những khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện hoạt động quảng cáo,
thực hiện các quy định của Pháp luật về quảng cáo cũng như các quy định có liên quan, về
những vấn đề nổi cộm sau gần 10 năm thực hiện Luật quảng cáo 2012.
Luật quảng số 16/2012/QH13 ra đời đã có những bước hoàn thiện, đồng bộ và đơn
giản hóa các thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực quảng cáo. Qua quá
trình thực hiện đã nảy sinh những bất cập và cũng đã được các doanh nghiệp phản ánh, tuy
nhiên đến thời điểm hiện tại những phản ánh của Doanh nghiệp vẫn chưa được tháo gỡ đồng
bộ và tiếp tục nảy sinh những khó khăn, vướng mắc do việc ban hành các quy định chưa
phù hợp cũng như việc chồng chéo trong quy định của các văn bản dưới Luật so với Luật
quảng cáo.
Là những doanh nghiệp hoạt động thực tế trong lĩnh vực quảng cáo, qua quá trình thực
tế hoạt động và chịu sự tác động của Luật quảng cáo, Công ty chúng tôi xin được đưa ra một
số những bất cập của luật và các văn bản quy phạm pháp luật dẫn đến khó khăn cho doanh
nghiệp và đưa ra 1 số kiến nghị như sau:
I. Những bất cập của Luật Quảng cáo:
1. Tại Điều 7. “Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo
4. Sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, sản phẩm dinh
dưỡng bổ sung dùng cho trẻ dưới 06 tháng tuổi; bình bú và vú ngậm nhân tạo.”
Hiện nay do những vấn đề xã hội cũng như bản thân có các vẫn đề sức khỏe rất nhiều
những Phụ nữ có con dưới 24 tháng tuổi nhưng không thể cho con được sử dụng sữa mẹ
làm phưc phẩm chính, như vậy nếu như cấm không quảng cáo sản phẩm thay thế sữa mẹ có
thể đưa đến sự thiếu thông tin đối với các dòng sản phẩm cho những đối tượng khách hàng
này. Vậy nên có các cơ chế quảng lý đặc biệt và chặt chẽ hơn về chất lượng cũng như quy
trình sản xuất và xác nhận nội dung quảng cáo. Nhưng không nên cấm
2. Tại Điều 12. “Quyền và nghĩa vụ của người quảng cáo
1. Người quảng cáo có các quyền sau:
c) Được cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương thông tin về quy hoạch
quảng cáo ngoài trời đã phê duyệt;”
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Tuy đây là quyền đã được Luật quy định rất rõ tuy nhiên thực tế thực hiện lại có khác
nhiều bất cập, Khi người thực hiện quảng cáo muốn tiếp cận với các quy hoạch đã được ban
hành của một số địa phương khá khó khăn (như Nam Định, Hưng Yên, Hà Nội). Đề nghị có
các văn bản hướng dẫn thi hành gửi các địa phương để thực hiện đồng bộ, tránh gây khó
khăn cho Doanh nghiệp và công dân
3. Điều 13. “Quyền và nghĩa vụ của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo
1. Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo có các quyền sau:
c) Tham gia ý kiến trong quá trình xây dựng quy hoạch quảng cáo của địa phương và
được cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương thông tin về quy hoạch quảng
cáo ngoài trời;”
Tại Điều 13 của luật quảng cáo đã quy định rất rõ về quyền của ngươi kinh doanh
dịch vụ quảng cáo, tuy nhiên thực tế trong quá trình xây dựng quy hoạch các hầu hết các địa
phương không công khai thông tin cũng như lấy ý kiến đối với các đối tượng được quy
định, trong khi đây là đối tượng chính hoạt động và chịu sự tác động trực tiếp của việc xây
dựng và ban hành quy hoạch quảng cáo, họ có nhiều những kinh nghiệm thực tế để có thể
góp ý cho cơ quan nhà nước trong quá trình xây dựng quy hoạch, tránh những bất cập trong
quá trình thực hiện sau này.
4. Tại Điều 18. “Tiếng nói, chữ viết trong quảng cáo
1. Trong các sản phẩm quảng cáo phải có nội dung thể hiện bằng tiếng Việt, trừ
những trường hợp sau:
a) Nhãn hiệu hàng hoá, khẩu hiệu, thương hiệu, tên riêng bằng tiếng nước ngoài hoặc
các từ ngữ đã được quốc tế hoá không thể thay thế bằng tiếng Việt;’
Đối với các nhãn hiệu hay thương hiệu, tên riêng bằng tiếng nước ngoài thì có thể dễ
dàng chứng minh nhưng hiện nay thực tế có rất nhiều câu slogan, khẩu hiệu không có cơ
quan tổ chức nào xác nhận, điều này gây khó khăn cho các doanh nghiệp khi muốn quảng
cáo những từ đơn giản, thông dụng và là thông điệp ở tất cả các quốc gia. Đề nghị nên có cơ
quan chức năng xác nhận cho những câu tiếng nước ngoài là khẩu hiệu, để doanh nghiệp có
thể sử dụng những từ/cụm từ tiếng nước ngoài này trong hoạt động quảng cáo thương hiệu.
5. Tại Điều 27. Quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn
1. Việc đặt bảng quảng cáo, băng-rôn phải tuân thủ quy định về khu vực bảo vệ di tích
lịch sử, văn hóa; hành lang an toàn giao thông, đê điều, lưới điện quốc gia; không được che
khuất đèn tín hiệu giao thông, bảng chỉ dẫn công cộng; không được chăng ngang qua
đường giao thông và phải tuân thủ quy hoạch quảng cáo của địa phương và quy chuẩn kỹ
thuật do cơ quan có thẩm quyền ban hành.
Luật đã quy định không được chăng ngang qua đường giao thông tuy nhiên thực tế rất
nhiều địa phương vẫn có các hình thức quảng cáo chăng qua đường giao thông và các bảng
này có diện tích rất lớn.Sự chồng chéo trong quy định pháp luật cũng làm cho việc quản lý
hay thực hiện có nhưng khó khăn. Như Luật đã quy định cấm không được quảng cáo chăng
ngang qua đường giao thông nhưng Thông tư 04/2018/TT-BXD lại không cấm quảng cáo đ
mặt ngoài cầu vượt băng qua đường giao thông (điều này có được quy định trong thông tư
19/2013/TT-BXD) chính sự quy định chồng chéo này làm cho việc thực hiện Luật trở nên
khó khăn và không đồng bộ.
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“b) Diện tích thể hiện của biểu trưng, lô-gô, nhãn hiệu hàng hóa của người quảng cáo
không quá 20% diện tích bảng quảng cáo, băng-rôn”
Tại điểm b khoản 3 điều 27 có quy định diện tích dành cho quảng cáo trên bảng quảng
cáo băng rôn dành cho tuyên truyền không được quá 20%. Chúng tôi nhận thấy tỉ lệ này sẽ
khó cho doanh nghiệp quảng cáo hiệu quả. Xin đề xuất tỉ lệ được tăng lên 30% diện tích
dành cho quảng cáo đổi với loại hình này.
6. Điều 30. Trình tự thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn
2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo
của địa phương xác nhận về việc nhận hồ sơ, nếu không có ý kiến trả lời thì tổ chức, cá
nhân được thực hiện sản phẩm quảng cáo đã thông báo. Trong trường hợp cơ quan có thẩm
quyền về quảng cáo của địa phương không đồng ý, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý
do.
Hiện nay vẫn có sự bất cập trong việc quản lý khi mặc định là phải có giấy chấp thuận
của cơ quan nhà nước mới được thực hiện quảng cáo, khi kiểm tra mà không có giấy phép là
mặc định không được quảng cáo. Điều này là trái với quy định của Luật quảng cáo.
7. Tại Điều 31. “Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo
a) Xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời có diện tích một mặt từ 20 mét
vuông (m2) trở lên;
b) Xây dựng biển hiệu, bảng quảng cáo có diện tích một mặt trên 20 mét vuông (m2)
kết cấu khung kim loại hoặc vật liệu xây dựng tương tự gắn vào công trình xây dựng có
sẵn;”
Hiện nay việc cấp phép xây dựng đối với công trình quảng cáo đang để 2 loại hình trên
là trên 20m2 thì phải xin cấp phép xây dựng. Đây là kích thước quá bé để cần phải xin cấp
phép xây dựng, gây khó khăn và tốn chi phí, thời gian cho doanh nghiệp. Vì vậy Doanh
nghiệp kiến nghị điều chỉnh kích thước cần xin cấp phép xây dựng là từ 40m2 trở lên.
- Theo quy định tại Khoản 3 điều 31 của Luật Quảng cáo có quy định hồ sơ cấp phép
xây dựng công trình quảng cáo bao gồm:
“3. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo gồm có:
a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo;
b) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp
giấy phép xây dựng công trình quảng cáo;
c) Bản sao có chứng thực một trong những loại giấy tờ sau: giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất; văn bản thoả thuận hoặc hợp đồng thuê đất theo quy định của pháp luật về đất
đai đối với công trình quảng cáo đứng độc lập; hợp đồng thuê địa điểm giữa chủ đầu tư xây
dựng công trình quảng cáo với chủ sở hữu hoặc chủ sử dụng hợp pháp đối với công trình
quảng cáo gắn với công trình xây dựng có sẵn hoặc văn bản thông báo kết quả trúng thầu
đối với trường hợp địa điểm quảng cáo trong quy hoạch phải tổ chức đấu thầu;
d) Trường hợp công trình quảng cáo gắn với công trình đã có trước phải có văn bản
thoả thuận hoặc hợp đồng của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo với chủ sở hữu
hoặc người được giao quyền quản lý công trình đã có trước;
đ) Bản vẽ thiết kế của tổ chức thiết kế hợp pháp thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt,
mặt đứng điển hình; mặt bằng móng của công trình có chữ ký và đóng dấu của chủ đầu tư
xây dựng công trình quảng cáo. Trường hợp công trình quảng cáo gắn vào công trình đã có
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trước thì bản vẽ thiết kế phải thể hiện được giải pháp liên kết công trình quảng cáo vào
công trình đã có trước.”
Tuy nhiên theo quy định tại khoản 1 và 2 điều 7 của thông tư số 13/2013/TT-BXD thì
hồ sơ để thẩm định xin phép xây dựng công trình quảng cáo (công trình cấp 3) tại Sở Xây
dựng gồm:
1. Tờ trình thẩm tra thiết kế xây dựng công trình theo quy định tại phụ lục 1 của thông
tư số 13/2013-BXD
2. Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Công trình hoặc văn bản chấp thuận
chủ trương đầu tư xây dựng công trình( bản chính hoặc bản sao có dấu của chủ đầu tư; hồ
sơ thiết kế cơ sở được phê duyệt cùng dự án đầu tư xây dựng; văn bản thẩm duyệt phòng
cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường( nếu có)
3. Báo cáo tổng hợp của Chủ đầu tư về nội dung được quy định tại điểm a, điểm b,
khoản 1 điều 20 nghị định 15/2013/ NĐ-CP, điều kiện năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà
thầu thiết kế xây dựng, kinh nghiệm của chủ nhiệm thiết kế, khảo sát và các chủ trì thiết kế
kèm theo các xác nhận ký và đóng dấu của chủ đầu tư
4. Các hồ sơ khảo sát có liên quan đến các bản vẽ và thuyết minh thiết kế theo quy
định( bản chính hoặc bản sao có đóng dấu của chủ đầu tư)
5. Các bản vẽ và thuyết minh thiết kế theo quy định của khoản 4, khoản 5 thông tư số
13/2013-BXD
6. Đối với công trình có sử dụng vốn ngân sách của nhà nước ,trong trường hợp chủ
đầu tư áp dụng định mức đơn giá đối với công tác xây dựng mới chưa có trong định mức,
đơn giá xây dựng đã được công bố, hoặc điều chỉnh định mức , đơn giá đã được công bố
cho phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và biện pháp thi công thì phải gửi kèm theo văn bản quyết
định áp dụng và văn bản chấp thuận của cấp có thẩm quyền đối với mức, đơn giá này.”
Và theo quy định tại khoản 6 điều 3 của Thông tư 10/2012 BXD thì Hồ sơ cần cung
cấp khi xin phép xây dựng công trình quảng cáo tại địa phương là:
“a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng, theo quy định tại Phụ lục số 8;
b) Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử
dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
Trường hợp thuê đất hoặc công trình để thực hiện quảng cáo, thì phải có bản sao
được công chứng hoặc chứng thực hợp đồng thuê đất hoặc hợp đồng thuê công trình;
c) Bản sao được công chứng hoặc chứng thực giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của
cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực quảng cáo.
d) Hai bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộ gồm:
- Đối với trường hợp công trình xây dựng mới:
+ Sơ đồ vị trí công trình tỷ lệ 1/50 - 1/500;
+ Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/50 - 1/500;
+ Bản vẽ mặt cắt móng và mặt cắt công trình tỷ lệ 1/50;
+ Bản vẽ các mặt đứng chính công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200;
- Đối với trường hợp biển quảng cáo được gắn vào công trình đã được xây dựng hợp
pháp:
+ Bản vẽ kết cấu của bộ phận công trình tại vị trí gắn biển quảng cáo, tỷ lệ 1/50;
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+ Bản vẽ mặt cắt tại các vị trí liên kết giữa biển quảng cáo với công trình, tỷ lệ 1/50;
+ Bản vẽ các mặt đứng công trình có gắn biển quảng cáo, tỷ lệ 1/50 - 1/100.”
Như vậy thực tế hồ sơ mà doanh nghiệp cần chuẩn bị khi xin phép xây dựng công trình
quảng cáo là nhiều hơn rất nhiều so với quy định của Luật Quảng cáo. Điều này gây khó
khăn cho doanh nghiệp trong quá trình hoàn thiện hồ sơ cũng như phát sinh thêm nhiều chi
phí trong quá trình thực hiện (như chi phí khoan địa chất)
- Về thời gian cấp phép quảng cáo xây dựng công trình quảng cáo, theo quy định tại
điểm b, c khoản 4 điều 31 Luật Quảng cáo có quy định:
“b) Trường hợp địa điểm quảng cáo nằm trong quy hoạch quảng cáo đã được Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan
có thẩm quyền về xây dựng của địa phương cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo
cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp không cấp giấy phép, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ
lý do;
c) Trường hợp địa phương chưa phê duyệt quy hoạch quảng cáo, trong thời hạn 02
ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa
phương gửi văn bản xin ý kiến các sở, ban, ngành liên quan. Trong thời hạn 05 ngày làm
việc, kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của
địa phương, các sở, ban, ngành nêu trên phải có ý kiến trả lời bằng văn bản gửi cho cơ
quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương. Trong thời hạn 13 ngày, kể từ ngày nhận
được ý kiến của các sở, ban, ngành nêu trên, cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa
phương phải cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo cho tổ chức, cá nhân. Trường
hợp không cấp giấy phép, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”
Theo quy định của Luật quảng cáo thì nếu đúng quy hoạch sẽ cấp phép trong 15 ngày
hoặc sẽ trả lời bằng văn bản không chấp nhận cấp phép nêu rõ lý do. Nếu không quy hoạch
thì tổng thời gian cả thời gian gửi công văn cũng chỉ là 30 ngày. Tuy nhiên theo quy định
của tại điều 8 của thông tư số 13/2013/TT-BXD thì thời hạn thẩm định hồ sơ xin cấp phép
xây dựng 7 ngày khi nhận được tờ trình sẽ kiểm tra Hồ sơ, sau khi kiểm tra và hồ sơ đủ thì
thời hạn thẩm định tối đa là 20 ngày. Như vậy thì thời gian đã là 27 ngày. Sau đó lại mất
thời gian tại địa phương để xin phép theo Khoản 6 điều 9 Nghị định số 64/2012/NĐ-CP sẽ
là 20 ngày làm việc.
Tổng thời gian cho cả 2 bước:thẩm định ở Sở và xin cấp phép tại Huyện/Quận là 47
ngày theo quy định pháp luật. Trong khi theo quy định của Luật quảng cáo chỉ là 15 ngày
làm việc nếu có quy hoạch và không có quy hoạch thì tối đa cũng chỉ 25 ngày. Chúng tôi
đề nghị điều chỉnh thời gian hợp lý theo quy định của Luật quảng cáo. Tránh tình
trạng kéo dài và có độ vênh trong thời gian giữa các đơn vị đảm nhận quy trình.
- Thực tế có rất nhiều địa phương chưa ban hành quy hoạch, mặc dù theo quy định sau
12 tháng từ thời điểm Luật quảng cáo có hiệu lực các địa phương phải ban hành quy hoạch.
Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại sau 9 năm luật quảng cáo có hiệu lực thì 1 số địa phương
vẫn chưa ban hành quy hoạch. Điều này dẫn đến khó khăn cho các doanh nghiệp muốn xin
cấp phép xây dựng, nhưng có 1 số đơn vị lại có thể xin được. Điều này dẫn đến sự không
minh bạch, công bằng trong việc cấp phép xây dựng công trình quảng cáo.
8. Tại điều 32. Quảng cáo trên phương tiện giao thông
2. Không được thể hiện sản phẩm quảng cáo ở mặt trước, mặt sau và trên nóc của
phương tiện giao thông. Sản phẩm quảng cáo không được vượt quá 50% diện tích mỗi mặt
được phép quảng cáo của phương tiện giao thông. Việc thể hiện biểu trưng, lô-gô, biểu
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tượng của chủ phương tiện giao thông hoặc hãng xe trên phương tiện giao thông phải tuân
thủ các quy định của pháp luật về giao thông.
Thực tế hiện nay rất nhiều các nước như Mỹ, singapore đang sử dụng màn hình quảng
cáo nhỏ trên phương tiện giao thông công cộng nhỏ như xe taxi, hình thức này rất phổ biến
và mang lại hình ảnh hiện đại cho thành phố cũng như truyền tải được nhiều thông tin về du
lịch, văn hóa và quảng bá hình ảnh thương hệu. Chúng tôi đề xuất vẫn được quảng cáo trên
nóc của các phương tiện giao thông từ 7 chỗ trở xuống, kích thước đề xuất không vượt quá
chiều ngang của xe và chiều cao không vượt quá 1/3 chiều cao của xe.
9. Tại điều 37: Nội dung và nguyên tắc quy hoạch quảng cáo ngoài trời
d) Bảo đảm sự thống nhất, hài hòa giữa các địa phương tại các điểm tiếp giáp trên
trục đường quốc lộ, tỉnh lộ;”
Hiện nay tất cả các địa phương tiếp giáp với thủ đô Hà Nội (Hưng Yên, Hà Nam, Bắc
Ninh, Vĩnh Phúc) trên các tuyến đường tiếp giáp đều đang quy hoạch bảng quảng cáo với
kích thước 10m(cao)x20m(ngang) tuy nhiên Hà Nội hiện tại vẫn quy hoạch
8m(cao)x15m(ngang) điều này vô hình trung làm cho mỹ quan dọc các khu vực tiếp giáp
không có sự hài hòa và đồng đều. Kiến nghị Hà Nội điều chỉnh quy hoạch phù hợp với thực
tiễn phát triển của các tuyến đường và hài hòa với các địa phương tiếp giáp.
II. Sự chồng chéo giữa các văn bản pháp luật liên quan trong lĩnh vực quản lý
hoạt động quảng cáo:
Thứ nhất, Thông tư 04/TT-BXD ngày 20/05/2018 đã được ban hành để thay thế cho
thông ty 19/2013/TT-BXD và có hiệu lực từ năm 2018 tuy nhiên hiện nay các địa phương
(ví dụ như Hà Nội) vẫn áp dụng Quyết định 01/2016/QĐ-UBND quy chế quản lý hoạt động
quảng cáo ngoài trời căn cứ và được ban hành dựa trên các quy định của thông tư 19. Điều
này dẫn đến các sửa đổi của thông tư 04 vẫn không được áp dụng tại các địa phương chưa
sửa đổi quy chế, gây khó khăn cho doanh nghiệp khi luật đã sửa đổi nhưng văn bản dưới
luật không điều chỉnh phù hợp, các văn bản pháp luật chồng chéo khó khăn trong hoạt động
quản lý và thực hiện pháp luật trong lĩnh vực quảng cáo.
Thứ 2, Theo thông tư số 04/TT-BXD ngày 20/05/2018 xây dựng quy chuẩn Quốc
Gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời. Với văn bản này của Bộ Xây
dựng đã chuẩn hóa được việc xây dựng phương tiện quảng cáo ngoài trời, tuy vậy khi áp
dụng vào thực tế còn một số điều chưa phù hợp, vận dụng máy móc và đang có sự chồng
chéo với văn bản của các ngành khác, cụ thể:
1. Tại mục 2.2.1.5 Trong các công viên, bảng quảng cáo, hộp đèn đứng độc lập có
chiều cao tối thiểu 5 m và tối đa 10 m tính từ mặt đường đến mép dưới của bảng quảng cáo,
hộp đèn.
Thực tế hiện nay các công viên thường trồng các cây lấy bòng dạng lớn nên thường
cao. Vì vậy nếu quy định tối đa 10m tính từ mặt đường đến mép dưới của bảng đang không
phù hợp với thực tế, nên nâng lên tối đa 13m sẽ phù hợp với tình hình thực tiễn hơn.
2. Tại mục 2.2.1.7.1 Mặt trước hoặc mặt sau: Mỗi tầng được đặt 01 (một) bảng
quảng cáo ngang và 01 (một) bảng quảng cáo dọc liền kề biển hiệu (nếu có); Trường hợp
không có biển hiệu cũng chỉ được đặt 01 (một) bảng quảng cáo ngang và 01 (một) bảng
quảng cáo dọc:
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a) Đối với bảng quảng cáo, hộp đèn ngang: nhô ra khỏi mặt ngoài công trình tối đa
0,2 m với chiều cao tối đa 2 m, chiều ngang không được vượt quá giới hạn chiều ngang
công trình;
Thứ ba, đề nghị các địa phương giảm các thủ tục hành chính trong việc giải quyết
hồ sơ tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo, cấp phép xây dựng bảng quảng cáo. Hiện
nay việc cấp phép xây dựng các vị trí quảng cáo (mà chưa xây dựng) theo quy hoạch cũ bị
tạm dừng: vì chưa công bố quy hoạch mới và do hiện tại thủ tục chuyển đổi mục đích sử
dụng đất đối với đất nông nghiệp còn có có nhiều vướng mắc. Trong lúc từ năm 2017, để
tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp trong việc xin phép xây dựng các công trình, Thủ
tướng chính phủ đã ban hành nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 “quy định các
loại giấy tờ hợp pháp về đất đai trong cấp phép xây dựng” tại khoản 9 điều 3 có quy định:
“9. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc văn bản chấp thuận về địa điểm xây
dựng của Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với công trình xây dựng biển quảng cáo, trạm
viễn thông, cột ăng-ten tại khu vực không thuộc nhóm đất có mục đích sử dụng để xây dựng
và không được chuyển đổi mục đích sử dụng đất.”
Tại các địa phương khác trên cả nước đã và đang cấp phép cho doanh nghiệp đối với
các địa điểm xin cấp phép đặt bảng quảng cáo vướng vào đất Nông nghiệp theo tinh thần
của của nghị định 53/2017/NĐ-CP, tuy nhiên hiện tại Hà Nội vẫn chưa áp dụng dù quyết
định đã có hiệu lực hơn 4 năm nay.
Thứ tư, Một số địa phương hiện nay đang đưa phương án về việc đấu thầu vị trí
quảng cáo. Việc này là phù hợp với đất công, và “đất sạch” không vướng giải phóng mặt
bằng hay đất thuộc quyền sử dụng của cá nhân/hộ gia đình hay các doanh nghiệp. Nếu đấu
thầu tất cả các vị trí sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình tham gia và thực
hiện. Vấn đề này đề nghị Luật quy định rõ ràng và có các hướng dẫn cụ thể, chi tiết, tránh
việc thực hiện không đúng tinh thần của quy định pháp luật và không đồng bộ giữa các địa
phương, các doanh nghiệp.
III. Doanh nghiệp xin được đề xuất:
- Xin đề nghị Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam có văn bản đề nghị với Bộ Văn hóa
Thể thao tham mưu với cơ quan nhà nước sớm tiếp tục hoàn thiện hệ thông pháp luật và
điều chỉnh một số điểm các luật có liên quan đến luật quảng cáo nhằm đảm bảo tính thống
nhất, đồng bộ, phù hợp với điều kiện kinh tế cơ sở (ví dụ luật quảng cáo, Luật xây dựng,
luật đất đai..)
- Kiến nghị với Bộ Văn hóa Thể thao để trao đổi với các địa phương sớm ra quy
hoạch theo đúng quy định của pháp luật (hiện nay một số địa phương đã chậm rất nhiều so
với thời gian theo quy trình xây dựng quy hoạch) để làm căn cứ cho việc triển khai thực
hiện Luật quảng cáo một cách đồng bộ
Trân trọng cảm ơn!
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP.
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