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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong những năm gần đây, quảng cáo có vai trò quan trọng, được coi
như một hình thức giao tiếp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế. Các nền
kinh tế đã và đang hội nhập ngày càng mạnh mẽ, vì vậy muốn phát triển
kinh tế thì trước hết sản phẩm, dịch vụ phải có người biết đến. Do đó, các sản
phẩm, dịch vụ muốn tiêu thụ theo nguyên tắc thị trường, người sản xuất cần
giới thiệu sản phẩm, dịch vụ đến với người tiêu dùng thông qua quảng cáo.
Hiện nay, các phương thức và phương tiện quảng cáo rất phong phú
và đa dạng. Vì thế, quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo thương mại
ngoài trời gặp khá nhiều khó khăn. Tác giả nghiên cứu đề tài này mục tiêu
là muốn đánh giá quản lý nhà nước về hoạt động QCTMNT, từ đó thấy
được ưu điểm và hạn chế của quản lý nhà nước về QCTMNT ở Việt Nam
nói chung và trên địa bàn tỉnh Ninh Bình nói riêng và đưa ra các giải pháp
để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về QCTMNT tại địa bàn.
Bên cạnh những đóng góp đáng được ghi nhận thì hoạt động
QCTMNT rên địa bàn tỉnh Ninh Bình cũng đã phát sinh nhiều hiện tượng
khá phức tạp cần phải kịp thời quản lý, điều chỉnh. Sự bất cập, sơ hở và
chồng chéo của các văn bản quy phạm pháp luật, có không ít đơn vị không
tuân thủ các quy định, quy chế của các cơ quan chức năng; thực hiện sai
lệch theo nội dung giấy phép được cấp, gây khó khăn không ít cho công tác
quản lý…..
Một số nội dung QCTMNT không tuân thủ quy định của pháp luật
trong lĩnh vực quảng cáo như: Gây phản cảm đến người xem; quảng cáo so
sánh với sản phẩm, hàng hóa khác; quảng cáo mặt hàng cấm quảng cáo.
Xuất phát từ những tính cấp thiết trên tác giả đã lựa chọn luận văn
với tên đề tài: “Quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo thương mại
ngoài trời trên địa bàn tỉnh Ninh Bình” làm đề tài tốt nghiệp cao học
chuyên ngành Quản lý văn hóa. Nghiên cứu đề tài này, tác giả mong muốn

2

có một cái nhìn toàn diện về cơ sở lý luận và thực tiễn trong công tác quản
lý hoạt động QCTMNT, 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 tỉnh Ninh Bình.
2. Lịch sử nghiên cứu
Ở Việt Nam, khi đất nước bước vào nền kinh tế thị trường, quảng cáo
thương mại mới phát triển mạnh mẽ nên nghiên cứu về quảng cáo còn hạn
chế, nhất là lĩnh vực quản lý nhà nước đối với hoạt động QCTMNT tiếp cận
từ góc độ quản lý văn hóa.
Các công trình nghiên cứu ở nước ta chưa nhiều, một số công trình
tiêu biểu của một số tác giả như: Nghiệp vụ quảng cáo và tiếp thị, Nxb
Khoa học Kĩ thuật, Hà Nội, xuất bản năm 1999 của Lê Hoàng Quân [40]
đưa ra những quan điểm, phương pháp vận dụng khoa học nhằm cung cấp
cho người đọc những kiến thức về quảng cáo về vai trò của quảng cáo; mối
quan hệ giữa doanh nghiệp thuê quảng cáo và công ty quảng cáo; sự lựa
chọn các kênh quảng cáo; quá trình sáng tạo, thực hiện một chiến dịch
quảng cáo … sách còn trình bày một số tình huống tham khảo, từ đó các
doanh nghiệp có thể cùng với công ty quảng cáo vạch ra mục tiêu, chiến
lược và hình thức quảng cáo phù hợp, cũng như đo lường đánh giá hiệu quả
của quảng cáo vì thế hữu ích cho các bạn sinh viên Marketing và Mỹ thuật
công nghiệp, các doanh nghiệp hoạt động trong ngành quảng cáo và các
doanh nghiệp đang có ý định quảng cáo trên các phương tiện truyền thông.
Công trình tiếp theo là “Những khía cạnh tâm lý trong quảng cáo thương
mại”, Nxb ĐH Quốc gia Hà Nội (2015) của tác giả Nguyễn Hữu Thụ [53]
cung cấp các tri thức, quy luật cơ bản, cốt lõi nhất của tâm lý con người, cơ
chế vận hành các hiện tượng tâm lý trong hoạt động quảng cáo thương mại,
các hình thức và hướng nghiên cứu quảng cáo thương mại phổ biến hiện nay.
Ngoài ra, có các luận văn, luận án khoa học ở các trường Đại học,
Học viện, Viện nghiên cứu. Luận án Tiến sỹ Văn hoá học “Giá trị văn hoá
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của quảng cáo ở Việt Nam hiện nay” (năm 2012) của tác giả Đỗ Quang
Minh [36] cho chúng ta thấy một cái nhìn tổng quát trên sự phân tích, tìm
hiểu giá trị văn hóa của quảng cáo, một yêu cầu đặt ra là quảng cáo phù
hợp với nền văn hóa, văn minh. Luận án tiến sĩ Luật Kinh tế “Pháp luật về
hành vi quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh ở Việt Nam hiện
nay” (2016) của tác giả Hồ Thị Duyên [15] là công trình đầu tiên nghiên
cứu một cách đầy đủ, có hệ thống các vấn đề lý luận về hành vi quảng
cáo đặc biệt là khái niệm, đặc điểm và cấu thành của hành vi này, qua đó
xác định pháp luật để nhận diện và xử lý đối với hành vi quảng cáo nhằm
cạnh tranh không lành mạnh chỉ ra những hạn chế mà pháp luật về hành vi
quảng cáo cần phải khắc phục và hoàn thiện trong thời gian tới. Bên cạnh
đó, Luận án tiến sỹ "Hoàn thiện pháp luật về quảng cáo thương mại"
(2015) của Nguyễn Thị Tâm [50] đề xuất những phương hướng, kiến nghị
những giải pháp cụ thể nhằm góp phần hoàn thiện các quy định của pháp
luật về QCTM nói riêng và pháp luật về quảng cáo nói chung.
Ngoài ra, một số luận văn nghiên cứu về hoạt động quảng cáo như:
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, [24], Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương đánh giá
về công tác quản lý hoạt động quảng cáo thương mại và những tác động
của quảng cáo đối với kinh tế - xã hội qua đó cung cấp thêm thông tin cơ
bản cho những doanh nghiệp quảng cáo giúp người làm quảng cáo đi đúng
hướng trong thời đại công nghệ 4.0. Luận văn Thạc sỹ Quản lý Văn hóa
“Quản lý hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời trên địa bàn quận Hà
Đông” (2017) của tác giả Lê Thị Kim Oanh [42], Trường Đại học Sư phạm
Nghệ thuật Trung ương, trên cơ sở nghiên cứu thực trạng về công tác quản
lý QCTMNT, đề xuất giải pháp tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, các bộ
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quản lý hiểu thêm ngành quảng cáo giúp việc định hướng chỉ đạo ngày một
hiệu quả.
Tuy nhiên, cho đến nay chưa có công trình nào đề cập đến vấn đề
quản lý hoạt động quảng QCTMNT trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Chính vì
vậy, luận văn này sẽ tập trung đi sâu vào nghiên cứu cụ thể hơn về
QCTMNT và công tác quản lý hoạt này chỉ ra những thuận lợi và khó khăn
của hoạt động quảng cáo QCTMNT để từ đó đề xuất giải pháp nâng cao
hiệu quả quản lý hoạt động QCTMNT trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu của luận văn là đánh giá đúng thực trạng quản
lý hoạt động QCTMNT tại tỉnh Ninh Bình. Nhằm tìm ra những cách thức
nâng cao vai trò quản lý của nhà nước đối với hoạt động QCTMNT trên địa
bàn tỉnh Ninh Bình.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Xây dựng những vấn đề lý thyết về quảng cáo thương mại ngoài
trời QCTMNT và hoạt động quản lý loại hoạt động này;
- Đánh giá thực trạng quá trình triển khai thực hiện công tác quản lý nhà
nước đối với hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;
- Đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý
hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Luận văn tập trung nghiên cứu quản lý nhà nước đối với các hoạt
động QCTMNT. Thông qua các hình thức, phương tiện quảng cáo cụ thể
như: băng rôn, áp phích, các biển quảng cáo bên đường, quảng cáo trên các
phương tiện giao thông như xe bus, taxi,...
4.2. Phạm vi nghiên cứu
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Phạm vi về nội dung: Hoạt dộng quản lý nhà nước đối với QCTMNT
được nhà nước cấp phép trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Phạm vi về thời gian: Luận văn thu thập số liệu về hoạt động quảng
cáo thương mại ngoài trời qua 5 năm 2013-2017.
Phạm vi về không gian: Luận văn nghiên cứu về lĩnh vực quảng cáo
thương mại ngoài trời trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
5. Phương pháp nghiên cứu
Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu chính như sau:
- Phương pháp thống kê: Phương pháp này dùng để hệ thống hoá các
số liệu về thực trạng hoạt động quảng cáo để phân tích tình hình biến động
theo thời gian.
- Phương pháp phân tích, tổng hợp: Số liệu được tổng hợp và phân tích
từ đó đưa ra những nhận xét đánh giá cũng như đề xuất giải pháp nâng cao
hiệu quả quản lý hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời.
- Phương pháp điền dã: Phương pháp này được sử dụng để thu thập
các mẫu quảng cáo thương mại ngoài trời.
- Phương pháp tiếp cận liên ngành: Nghiên cứu quản lý văn hóa dưới
góc độ văn hóa học.
6. Đóng góp của luận văn
6.1. Về mặt lý luận
Luận văn góp phần làm rõ cơ sở lý thuyết về quản lý nhà nước đối
với hoạt động quảng cáo và quảng cáo thương mại ngoài trời.
6.2. Về mặt thực tiễn
Nội dung luận văn góp phần tăng cường việc quản lý nhà nước đối với
QCTMNT trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Những đánh giá, nhận xét của luận văn có thể giúp cho những người
làm quảng cáo, hoạt động thương mại có liên quan đến quảng cáo nhận ra
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được các vấn đề để hoàn thiện, đồng thời giúp cho việc định hướng hoạt
động quảng cáo thương mại ngoài trời hiệu quả hơn, phù hợp hơn với văn
hóa Việt Nam trong tương lai.
7. Bố cục của luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Mục lục, luận
văn gồm 3 chương:
Chương 1: Khái quát chung về quản lý nhà nước đối với hoạt động
quảng cáo thương mại ngoài trời.
Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo
thương mại ngoài trời trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt
động quảng cáo thương mại ngoài trời trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
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Chương 1
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI
HOẠT ÐỘNG QUẢNG CÁOTHƯƠNG MẠI NGOÀI TRỜI
1.1. Một số khái niệm
1.1.1. Quảng cáo thương mại ngoài trời
Thuật ngữ quảng cáo đã quá quen thuộc đối với những người làm
kinh doanh muốn tiếp thị quảng bá sản phẩm, dịch vụ. Thế nhưng điều đó
lại không có nghĩa là tất cả chúng ta đều đang nắm chắc khái niệm chính
xác về câu hỏi quảng cáo là gì. Quảng cáo vốn có nguồn gốc tiếng Anh là
Advertise, xuất phát từ một từ La Tinh có nghĩa là "chú ý, dẫn dụ, lôi
cuốn". Cùng với sự phát triển của xã hội, qua các thời kỳ, quảng cáo ngày
càng đa dạng về các hình thức và hiện đại hơn về cách thức lẫn phương tiện
truyền tải. Trước đây, quảng cáo chỉ mang tính tự phát, chủ yếu phục vụ
cho nhu cầu đơn lẻ. Ngày nay, quảng cáo đã dần phát triển thành một hoạt
động kinh tế xã hội, một ngành nghề kinh doanh mang lại lợi nhuận, phục
vụ nhu cầu của đông đảo các cá nhân, tổ chức. Hình thức tuyên truyền
này được trả phí hoặc không để thực hiện việc giới thiệu thông tin về sản
phẩm, dịch vụ, công ty hay ý tưởng quảng cáo.
Muốn hiểu đúng về khái niệm quảng cáo thương mại ngoài trời,
trước hết cần tìm hiểu khái niệm về hoạt động quảng cáo, khái niệm về
quảng cáo thương mại.
Có rất nhiều khái niệm về quảng cáo:
Tại Điều 2, Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm
2012 của Quốc hội giải thích từ ngữ “quảng cáo” như sau: “Quảng cáo là
việc sử dụng các phương tiện nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm,
hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lợi; sản phẩm, dịch vụ không có mục
đích sinh lợi; tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ được
giới thiệu, trừ tin thời sự; chính sách xã hội; thông tin cá nhân” [41, tr.1].
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Từ những nhận định trên có thể khái quát lại rằng: Quảng cáo là hình
thức tuyên truyền được trả phí hoặc không để thực hiện việc giới thiệu
thông tin về sản phẩm, dịch vụ, công ty hay ý tưởng, quảng cáo là hoạt
động truyền thông phi trực tiếp giữa người với người mà trong đó người
muốn truyền thông phải trả tiền cho các phương tiện truyền thông đại chúng
để đưa thông tin đến thuyết phục hay tác động đến người nhận thông tin.
Để làm rõ thế nào là QCTM, chúng ta cần đối chiếu và so sánh với
quảng cáo phi thương mại. Các quảng cáo phi thương mại trong xã hội hiện
đại đang ngày càng phát huy được tác dụng trong định hướng dư luận xã hội,
nó có quan hệ mật thiết với đời sống, công việc, học tập của đại đa số quần
chúng. Những quảng cáo phi thương mại chỉ kêu gọi tài trợ, quyên góp từ
thiện, hoạt động văn hoá xã hội, ví dụ như các quảng cáo kêu gọi cứu trợ nạn
nhân thiên tai, triển lãm văn hoá, chống tệ nạn xã hội… loại quảng cáo này
không đặt mục tiêu lợi nhuận.
Khái niệm QCTM được quy định trong Điều 102 Luật Thương mại
2005: “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” [76, tr.2].
Có thể hiểu rằng quảng cáo thương mại là hoạt động sử dụng các
phương tiện quảng cáo nhằm xúc tiến thương mại của thương nhân để giới
thiệu, đưa thông tin hàng hóa, dịch vụ tới khách hàng.
Như vậy, có thể nhận định rằng: Quảng cáo thương mại ngoài trời là
hoạt động sử dụng các phương tiện quảng cáo được thực hiện ngoài trời để
giới thiệu, đưa thông tin hàng hóa, dịch vụ tới khách hàng nhằm quảng
bá hình ảnh thương hiệu, sản phẩm hay dịch vụ của doanh nghiệp.
1.1.2. Quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời
Muốn hiểu đầy đủ và chính xác khái niệm Quản lý nhà nước về hoạt
động quảng cáo thương mại ngoài trời, trước tiên, chúng ta cần hiểu rõ về khái
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niệm quản lý, quản lý nhà nước. Như đã biết, 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. Thuật ngữ quản lý thường được hiểu theo những
cách khác nhau tùy theo góc độ khoa học khác nhau cũng như cách tiếp cận
của người nghiên cứu.
Theo quan điểm của Các Mác: "Quản lý là nhằm phối hợp các lao động
đơn lẻ để đạt được cái thống nhất của toàn bộ quá trình sản xuất" [4, tr.26].
Nhà quản lý phải xác định được các mục tiêu của mình và tổ chức cho các
thành viên khác thực hiện mục tiêu đó.
Theo quan điểm của các nhà nghiên cứu về quản lý hiện nay thì quản lý
là sự tác động chỉ huy, điều khiển các quá trình xã hội và hành vi hoạt động
con người để chúng phát triển phù hợp với quy luật, đạt tới mục đích đã đề ra
và đúng ý trí người quản lý.
Vậy quản lý là sự tác động của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý
nhằm đạt được mục tiêu quản lý.
Để hiểu về quản lý nhà nước, trên phương diện khái quát nhất có thể
đưa ra định nghĩa về quản lý nhà nước như sau: 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.” [19,
tr.37].
Như vậy, quản lý nhà nước là sự tác động của chủ thể quản lý lên đối
tượng quản lý nhằm đạt được mục tiêu quản lý. Việc tác động theo cách nào
còn tùy thuộc vào các góc độ khác nhau, các lĩnh vực khác nhau cũng như
cách tiếp cận của người nghiên cứu.
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Từ những khái niệm trên, có thể hiểu khái quát Quản lý nhà nước về
hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời như sau: Quản lý nhà nước hoạt
động quảng cáo thương mại ngoài trời là một hoạt động có mục đích với mục
tiêu cơ bản là đưa các hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời hoạt động
hiệu quả trên cơ sở tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật nói chung và
Luật quảng cáo nói riêng.
1.2. Nội dung quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo thương mại
ngoài trời
Tại Điều 4, chương I, Luật Quảng cáo có quy định Quản lý nhà nước
về hoạt động quảng cáo như sau:
Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về
hoạt động quảng cáo.
Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch,
chính sách phát triển hoạt động quảng cáo.
Phổ biến, giáo dục pháp luật về hoạt động quảng cáo.
Chỉ đạo hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ
trong hoạt động quảng cáo.
Chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực
cho hoạt động quảng cáo.
Tổ chức thực hiện công tác khen thưởng trong hoạt động quảng cáo.
Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quảng cáo.
Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm
trong hoạt động quảng cáo [41, tr.3].
Điều 28 Nghị định 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định chi tiết
thi hành Luật quảng cáo có quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về
quảng cáo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh như sau:
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm quản lý nhà nước đối
với hoạt động quảng cáo trên địa bàn theo thẩm quyền, có các nhiệm vụ
sau đây:
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Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, thu hồi Giấy phép thành lập Văn
phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài;
Tổ chức xây dựng, phê duyệt và chỉ đạo thực hiện quy hoạch quảng
cáo ngoài trời trên địa bàn;
Tổ chức, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về quảng
cáo tại địa phương;
Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý và nghiệp vụ
về quảng cáo tại địa phương;
Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về hoạt động quảng cáo theo
thẩm quyền;
Báo cáo định kỳ việc quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn gửi
về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 31 tháng 12 hằng năm và
báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. [8, tr.8].
Đối với cấp tỉnh, UBND tỉnh Ninh Bình giao cho Sở Văn hóa và Thể
thao xây dựng kế hoạch, các văn bản; nhận hồ sơ, cấp phép thủ tục hành
chính; tổ chức xây dựng, thực hiện quy hoạch quảng cáo ngoài trời, tổ chức
thực hiện các quy định pháp luật trên địa bàn tỉnh, tổ chức đào tạo, bồi
dưỡng nâng cao trình độ quản lý cán bộ ngành; thanh kiểm tra, xử lý vi
phạm về hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời.
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước
1.3.1. Các quy định của Nhà nước
Trong sự phát triển của kinh tế thị trường và bùng nổ thông tin hiện
nay, quảng cáo phát triển rất mạnh mẽ. Quảng cáo thương mại ngoài trời sẽ
không phát triển nếu thiếu các quy định của Nhà nước. Hoạt động quảng
cáo tăng trưởng dưới tác động bên ngoài ngày một phức tạp nên sự quản lý
của Nhà nước giúp hoạt động này có hiệu quả. Các quy định Nhà nước thể
hiện thông qua Luật quảng cáo, Luật Thương mại, Thông tư, Nghị định,
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Chỉ thị... tác động trực tiếp đến hoạt động quảng cáo và là cơ sở pháp lý để
hoạt động này diễn ra đúng quy định của pháp luật, đảm bảo yếu tố về mỹ
quan đô thị, trật tự an toàn xã hội.
Các quy định của Nhà nước có vai trò tất cần thiết trong quảng cáo
nó dẫn dắt thị trường quảng cáo phát triển theo hướng tích cực và khắc
phục những hạn chế để đạt kết quả một cách tốt nhất. Hoạt động quảng cáo
áp dụng khoa học kỹ thuật hiện đại và hội nhập nên cần có sự quản lý bởi
các quy định của Nhà nước. Các quy định đóng vai trò định hướng, xây
dựng, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch và lành mạnh; sử
dụng các nguồn lực của Nhà nước và công cụ, chính sách để định hướng và
điều tiết mọi hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo.
Các quy định Nhà nước còn thúc đẩy kinh doanh, đảm bảo trật tự an
toàn xã hội và mỹ quan đô thị. Quảng cáo lâu nay vẫn được coi như một
biện pháp hiệu quả để các doanh nghiệp bán hàng. Những quy định về
quảng cáo giúp giảm thiểu hành vi vi phạm thuần phong mỹ tục, mang tính
bạo lực, phóng đại quá mức hoặc sai sự thật, sử dụng ngôn ngữ buông
tuồng, thiếu văn hóa, sử dụng hình ảnh người mẫu ăn mặc hở hang, phản
cảm để quảng bá sản phẩm của mình, chữ nước ngoài lớn hơn chữ tiếng
Việt...
Như vậy, Các quy định Nhà nước ảnh hưởng sâu sắc trong việc bảo
đảm sự ổn định, phát triển và tăng trưởng trong lĩnh vực hoạt động quảng
cáo, giúp hoạt động quảng cáo đi đúng hướng trong quá trình hội nhập.
1.3.2. 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
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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.
Các Doanh nghiệp hiện nay chưa đầu tư thích đáng cho sáng tạo, khi
không có hiểu biết cụ thể về quảng cáo, nếu quảng cáo không đúng chỗ,
không đúng người, không đúng cách, không đúng kênh, không đúng thời
điểm sẽ lãng phí kinh phí mà không thu được hiệu quả.
Các Doanh nghiệp mặc dù nắm rõ luật pháp nhưng vẫn cố tình vi
phạm nhằm đạt được mục tiêu của mình. Các Doanh nghiệp đưa tin thương
hiệu và thông tin về sản phẩm/ dịch vụ, nhờ đó, người tiêu dùng nhận diện
thương hiệu và sản phẩm của doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp vì lợi
nhuận vẫn sử dụng hình ảnh của sản phẩm dù nằm trong danh mục bị cấm
quảng cáo theo Luật Quảng cáo như: quảng cáo thuốc lá, quảng cáo
rượu...Các đơn vị kinh doanh nhỏ lẻ thì quảng cáo in, dán la liệt khắp nơi
từ cột điện, thân cây, bờ tường, cửa ra vào,… đến tờ rơi phát tràn lan tại nơi
đông người. Có một vài doanh nghiệp chưa am hiểu hết Luật Quảng cáo
hoặc cố tình vi phạm đã thực hiện lắp đặt bảng biển quảng cáo sai quy
định, thậm chí nhập nhèm giữa biển hiệu và biển quảng cáo, bởi theo quy
định, biển hiệu chỉ được ghi tên cơ sở sản xuất, kinh doanh, địa chỉ, điện
thoại, tên cơ quan chủ quản trực tiếp của doanh nghiệp chứ không được
quảng cáo sản phẩm. Một số cơ sở kinh doanh lợi dụng việc lắp dựng biển
quảng cáo tấm nhỏ không phải xin phép đã dựng biển quảng cáo vượt quá
kích thước quy định, có nơi che kín mặt tiền nhà, hông nhà hoặc gắn biển
quảng cáo trên nóc nhà, tường nhà, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho
cộng đồng, nhiều biển không phù hợp quy hoạch xây dựng…
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, các doanh nghiệp Việt Nam phải xem
xét thận trọng từng bước đi, từng yếu tố ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của
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mình, các Doanh nghiệp phải có bộ phận chuyên trách đủ mạnh, có chuyên
môn sâu về quảng cáo truyền thông mới đững vững trên thị trường.
1.3.3. 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 trong
lĩnh vực quảng cáo thương mại ngoài trời. Hiện nay, quan điểm nhà nước
cần bảo vệ cạnh tranh lành mạnh, loại trừ cạnh tranh không lành mạnh và
chống độc quyền đã trở nên phổ biến. Cạnh tranh trong quảng cáo là sự
ganh đua hay đấu tranh giữa các chủ thể quảng cáo nhằm giành được
những lợi thế trong sản xuất, tiêu thụ, dịch vụ hay các lợi thế về kinh tế,
thương mại khác để thu được nhiều lợi ích nhất cho mình.
Trong quá trình cạnh tranh, các doanh nghiệp quảng cáo sử dụng
nhiều biện pháp khác nhau. Cạnh tranh tác động tới hoạt động quản lý theo
cả hai hướng tích cực và tiêu cực.Về mặt tích cực, sự gia tăng cạnh tranh
tuy sẽ làm giảm lãi suất, các doanh nghiệp cạnh tranh để tìm nơi đầu tư có
lợi nhằm đạt mức lợi nhuận cao hơn. Quá trình này diễn ra dưới tác động
của thị trường được dẫn dắt bởi cầu của người tiêu dùng. Sự cạnh tranh của
các doanh nghiệp 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. Ví dụ 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. Cạnh tranh nếu không được kiểm soát thì
sẽ dẫn đến độc quyền, làm cho phát triển quảng cáo dưới mức tiềm năng.
Do theo đuổi cạnh tranh nên các chủ doanh nghiệp quảng cáo có thể gây ra
những tác động “tiêu cực bên ngoài” như gây ô nhiễm môi trường sinh thái.
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Cạnh tranh cũng là nguyên nhân gây ra bất bình đẳng về thu nhập trong xã
hội.
Hiện nay, quan điểm nhà nước cần bảo vệ cạnh tranh lành mạnh
trong quảng cáo, loại trừ cạnh tranh không lành mạnh và chống độc quyền
đã trở nên phổ biến. Do bản chất của Nhà nước ta là Nhà nước của dân, do
dân và vì dân, nên hoàn toàn có khả năng tạo lập một môi trường cạnh
tranh lành mạnh, một “sân chơi” bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong
nền kinh tế.
Về mặt tiêu cực, ngoài các yếu tố trên, cạnh tranh trong quảng cáo
làm xuất hiện tình trạng sản xuất “thừa”, gây ra khủng hoảng. Để khắc
phục tình trạng này, nhà nước phải can thiệp vào thị trường quảng cáo.
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. 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
1.4. Văn bản pháp lý
1.4.1. Luật Quảng cáo và các văn bản của Trung ương
Trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước ta đưa ra nhiều chủ trương,
chính sách nhằm đưa quảng cáo đi đúng hướng, góp phần thúc đẩy sự phát
triển của đất nước. Nhận thấy sự phát triển nhanh chóng và tầm quan trọng
của quảng cáo, Nhà nước đưa ra những văn bản quy phạm pháp luật về
quảng cáo như Luật Quảng cáo, Nghị định, Thông tư, Quyết định.
Để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn về phát triển quảng cáo, những mặt
bất cập của hệ thống văn bản pháp luật. Tại Kỳ họp thứ ba, ngày 21 tháng 6
năm 2012 Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII
đã biểu quyết thông qua Luật Quảng cáo, so với Pháp lệnh quảng cáo số
39/2001/PL-UBTVQH10 và có những điểm mới như:
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Tại Chương I: Quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo:
Luật Quảng cáo quy định về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng
cáo bao gồm: vũ khí thể thao, súng săn, đạn súng săn, rượu có nồng độ cồn
từ 15 độ, thuốc lá, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ dưới 6 tháng tuổi và
sữa dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, vú ngậm nhân tạo, bình vú; thuốc
được cơ quan nhà nước khuyến cáo hạn chế sử dụng hoặc sử dụng có sự
giám sát của thầy thuốc, thuốc kê đơn; Hành vi cấm quảng cáo bổ sung
thêm một số nội dung mới như: Quảng cáo sử dụng các từ “ nhất”, “tốt nhất
duy nhất”, số một và quảng cáo xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo, thiếu
thẩm mỹ, quảng cáo gây định kiến giới, quảng cáo làm ảnh hưởng đến trẻ
em, vi phạm sở hữu trí tuệ.
Tại Chương II: Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt
động quảng cáo: Luật đã bổ sung thêm một đối tượng mới là người tiếp
nhận quảng cáo. Quy định vụ thể các quyền và nghĩa vụ như: Người phát
hành quảng cáo bồi thường thiệt hại khi quảng cáo không đúng với chất
lượng, giá cả hoặc được yêu cầu người quảng cáo và được tố cáo khởi kiện
dân sự theo quy định của pháp luật.
Quy định về một số thủ tục hành chính: Bãi bỏ Giấy phép thực hiện
quảng cáo trên bảng, băng-rôn thay bằng thủ tục thông báo sản phẩm quảng
cáo đến cơ quan quản lý nhà nước về quảng cáo trước khi thực hiện quảng
cáo; Bãi bỏ Giấy phép ra phụ trương quảng cáo thay bằng thủ tục thông báo
cho cơ quan quản lý nhà nước về báo chí; Bãi bỏ Giấy tiếp nhận hồ sơ
quảng cáo (hoặc thủ tục đăng ký nội dung quảng cáo) đối với hàng hóa,
dịch vụ trong lĩnh vực y tế, nông nghiệp và phát triển nông thay bằng quy
định điều kiện phải thực hiện theo Điều 20 Luật quảng cáo và các nội dung
bắt buộc quy định tại Nghị định của Chính phủ; Tiếp tục duy trì cấp phép
đối với việc ra kênh, chương trình chuyên quảng cáo (Bộ Thông tin và
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Truyền thông cấp phép) và cấp phép xây dựng đối với màn hình quảng cáo
từ 20 mét vuông trở lên; bảng quảng cáo 20 m vuông gắn vào công trình đã
có trước; bảng quảng cáo đứng độc lập từ 40 m vuông trở lên (Bộ Xây
dựng cấp phép).
Quảng cáo trên các sản phẩm in: Đối với tranh, ảnh, áp-phích, ca-talô, tờ rời, tờ gấp có nội dung cổ động, tuyên truyền về chính trị, kinh tế,
văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, văn học, nghệ thuật, được quảng cáo
không quá 20% diện tích từng sản phẩm. Không được quảng cáo trên các
sản phẩm in là tiền hoặc giấy tờ có giá, văn bằng chứng chỉ và văn bản
quản lý nhà nước.
Thời lượng quảng cáo trong bản ghi âm, ghi hình chương trình văn
hoá, nghệ thuật, điện ảnh, bản ghi âm, ghi hình có nội dung thay sách hoặc
minh họa cho sách không được vượt quá 5% tổng thời lượng nội dung
chương trình.
Bên cạnh đó, chương này cũng đưa ra các quy định về việc viết, đặt
biển hiệu, nội dung thể hiện trên biển hiệu của tổ chức, cá nhân hoạt động
sản xuất kinh doanh; quy định về công tác xây dựng quy hoạch quảng cáo
tại địa phương với yêu cầu của nội dung quy hoạch và trách nhiệm của các
cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương trong việc xây dựng quy hoạch
quảng cáo để đảm bảo cảnh quan môi trường, mỹ quan đô thị và trật tự an
toàn xã hội; quy định về hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng
quảng cáo, băng rôn; trình tự thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng
quảng cáo, băng rôn; cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo.
Tại Chương IV: Quảng cáo có yếu tố nước ngoài gồm 03 Điều (từ
Điều 39 đến Điều 41) quy định những vấn đề liên quan đến hoạt động
quảng cáo của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam; hợp tác đầu tư
nước ngoài trong hoạt động quảng cáo; văn phòng đại diện của doanh
nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam.
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Ngoài ra còn có các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan như:
Luật Thương mại số 36/2005/QH11 đuợc Quốc hội thông qua ngày
14/06/2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006 gồm 9 chương và
324 điều áp dụng 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 có
liên quan tới thương mại [76, tr.1]
Luật Thương mại 2005 được áp dụng đối với thương nhân, tổ chức,
cá nhân khác có các hoạt động liên quan đến thương mại. Riêng đối với cá
nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải
đăng ký kinh doanh thì căn cứ vào những nguyên tắc của Luật này, Luật
Thương mại 2005 đã mở rộng đối tượng áp dụng, không chỉ bao gồm
thương nhân hoạt động thương mại như cũ mà còn áp dụng cho cả tổ chức,
cá nhân khác hoạt động có liên quan đến thương mại. Luật Thương mại
2005 có điểm khác biệt với Luật Thương mại 1997 ở chỗ đối tượng thương
nhân đã được mở rộng khái niệm để bao trùm toàn bộ những chủ thể có
hoạt động thương mại.
Luật Thương mại 2005 thừa nhận và thể chế những nguyên tắc như:
nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật của thương nhân trong hoạt động
thương mại; tự do, tự nguyện thoả thuận trong hoạt động thương mại; áp
dụng thói quen trong hoạt động thương mại được thiết lập giữa các bên; bảo
vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng; thừa nhận giá trị pháp lý của
thông điệp dữ liệu trong hoạt động thương mại… đã giúp xác định rõ cơ chế
quản lý hoạt động thương mại cũng như giúp các tổ chức, cá nhân tham gia
vào hoạt động thương mại biết rõ nguồn quyền và nghĩa vụ của mình.
Nhiều nội dung mới được đưa vào như: bổ sung các hình thức
khuyến mãi, làm rõ các thông tin phải thông báo công khai trong hoạt động
khuyến mại; bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm quảng cáo

19

thương mại; ghi nhận thêm hoạt động dịch vụ cũng được giới thiệu và bổ
sung hình thức trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ qua Internet; trách
nhiệm của các bên trong hoạt động hội chợ, triển lãm…
Nghị định số 181/2013/NĐ-Cp ngày 14/11/2013 quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật Quảng cáo về nội dung quảng cáo các sản phẩm,
hàng hóa, dịch vụ đặc biệt; quảng cáo trên trang thông tin điện tử của tổ
chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới có
phát sinh doanh thu quảng cáo tại Việt Nam; quy hoạch quảng cáo ngoài
trời; văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt
Nam và phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về quảng cáo [8, tr.4].
Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của
Chính phủ quy định xử phạt vi phạm trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du
lịch và quảng cáo quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử
phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm
hành chính và thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch
và quảng cáo [6, tr.1].
Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về
việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt
động quảng cáo [7, tr.1].
1.4.2. Văn bản quản lý của tỉnh
Thực hiện các văn bản của Đảng và nhà nước. Tỉnh Ninh Bình ban
hành các văn bản chỉ đạo như:
Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 4/1/2015 của UBND tỉnh về việc tổ
chức, hưởng ứng phong trào thi đua “Thành phố xanh-sạch-đẹp”. Trong Kế
hoạch có đề ra mục đích cụ thể: Phát động phong trào cùng nhau xây dựng
đô thị Xanh - Sạch - Đẹp năm 2015 - 2016 trên địa bàn; Tiếp tục tuyên truyền,
vận động nhân dân duy trì nếp sống văn minh đô thị nhằm góp phần xây
dựng đô thị ngày càng Xanh - Sạch - Đẹp; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về
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ý thức, nhận thức của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, tạo động lực thúc
đẩy việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chính
trị, đảm bảo an ninh quốc phòng; góp phần nâng cao chất lượng đời sống
của người dân đô thị.
Thông báo số 01/TB-UBND ngày 5/1/2015 về việc phân công các
đồng chí lãnh đạo tham gia các đoàn kiểm tra ra quân thực hiện hưởng ứng
phong trào thi đua “Thành phố xanh-sạch-đẹp”.
Được sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở VH&TT, Sở NN&PTNT, Sở
TTTT xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn trên địa bàn:
Quyết định số 275/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh về
việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ
tướng Chính phủ tới các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể của tỉnh và UBND các
huyện, thành phố, thực hiện văn bản của UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành và
UBND các huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực
hiện tại các địa phương, cơ sở trên địa bàn tỉnh.
Hướng dẫn số 100/HD-UBND, ngày 22/9/2017 về việc kiểm tra chấn
chỉnh hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, viễn thông và
công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Ninh Bình của UBND tỉnh. Trong
Hướng dẫn giao nhiệm cho Sở Văn hoá Thể thao chủ trì, phối hợp với Sở
Du lịch, Sở y tế, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công thương, Công an tỉnh,
UBND các huyện, thành phố và các cơ quan thực hiện các nội dung: Tăng
cường tuyên truyền, phổ biến nội dung quy định về thể hiện chữ viết Việt
Nam và chữ nước ngoài trên biển hiệu, bảng quảng cáo theo quy định tại
Điều 18 Luật Quảng cáo. Theo đó UBND tỉnh chỉ đạo ngành Văn hóa- Thể
thao phối hợp với các ngành, địa phương tiến hành rà soát, chấn chỉnh kích
thước, hình thức, vị trí của biển hiệu; xử lý kịp thời biển hiệu chỉ sử dụng
tiếng nước ngoài mà không có tiếng Việt; kiểm soát chặt chẽ các nội dung
quảng cáo khi tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng
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quảng cáo, băng rôn, đặc biệt lưu ý đến nội dung, cách thức thể hiện tiếng
nước ngoài. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm về
quảng cáo và việc sử dụng tiếng nước ngoài trên biển hiệu, bảng quảng cáo
trên địa bàn toàn tỉnh, chú trọng các địa bàn trung tâm, các khu điểm du
lịch. Ngoài các văn bản như Quyết định, Hướng dẫn...tỉnh còn ban hành nhiều
công văn khác liên quan đến lĩnh vực quảng cáo tạo cơ sở pháp lý cho các
doanh nghiệp, đơn vị quảng cáo trên địa bàn thực hiện.
Quyết định số 891/QĐ-STTTT ngày 04/10/2017 về việc thành lập Đoàn
kiểm tra liên ngành, thành phần gồm Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì
phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn tiến hành kiểm tra hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực báo chí, xuất
bản, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Quyết định 666/QĐ- SNNPTNT ngày 19/6/2017 của Sở Nông nghiệp
và Phát triển Nông thôn về việc thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày
9/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
Hướng dẫn số 15/HD-SVHTT về việc thực hiện Quyết định số
275/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thực
hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân về hoạt động
quảng cáo; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tạo bước
chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh. Trong
Hướng dẫn cũng nêu rõ việc ban hành Hướng dẫn cần bám sát các nội dung
Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và tình
hình thực tế của tỉnh. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban,
ngành, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công, bảo
đảm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Mục tiêu là cần đẩy mạnh công tác
tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về hoạt động quảng cáo trên các
phương tiện thông tin đại chúng; thông báo việc chấn chỉnh, xử lý vi phạm
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trong việc viết, đặt biển hiệu không đúng quy định của pháp luật cho các tổ
chức, cá nhân đang kinh doanh, thực hiện các loại hình quảng cáo ngoài
trời trên địa bàn tỉnh. Tăng cường quản lý, chấn chỉnh kịp thời những bất
cập, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tạo chuyển biến tích cực nhằm
thúc đẩy phát triển hoạt động quảng cáo trên phạm vi toàn tỉnh.
1.5. Tổng quan hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời ở tỉnh
Ninh Bình
1.5.1. Đặc điểm kinh tế, xã hội và văn hóa của tỉnh
Ninh Bình là tỉnh hội tụ các điều kiện tiềm năng về tự nhiên, địa
hình, văn hóa và con người, thuận lợi cho phát triển kinh tế và xã hội, và
văn hóa.
Tình hình phát triển kinh tế xã hội:
Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản: Tổng diện tích gieo trồng
cây hàng năm toàn tỉnh cả năm 2017 ước đạt 103,4 nghìn ha, giảm 1,5%
(-1,6 nghìn ha) so với năm 2016. Trong đó diện tích cây lương thực có hạt
đạt 83,9 nghìn ha, giảm 1,7% (diện tích cây lúa đạt 77,7 nghìn ha, giảm
1,2%; diện tích cây ngô đạt trên 6,1 nghìn ha, giảm 7,2%) [75, tr.6].
Văn hóa thông tin: Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh,
diễn ra sôi nổi, rộng khắp với nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết
thực, bám sát các nhiệm vụ chính trị và các sự kiện lớn của đất nước, của
tỉnh; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng
những ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước và của tỉnh tạo không khí vui
tươi phấn khởi cho nhân dân trong tỉnh. Thể dục thể thao: Phong trào
luyện tập thể dục thể thao quần chúng được đẩy mạnh; hoạt động thể thao
thành tích cao tiếp tục được quan tâm [75, tr.7].
Ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng: Với lợi thế so sánh
về tài nguyên khoáng sản như đá vôi, đôlômit, đất sét, than bùn... và
năng lực sản xuất của các chủ thể kinh tế hiện tại như các nhà máy xi
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măng Hướng Dương, Duyên Hà, The Vissai, Công ty cổ phần bê tông
thép Ninh Bình...
Ngành dịch vụ du lịch: Với tiềm năng, lợi thế to lớn về tài nguyên
thiên nhiên phục vụ du lịch, Ninh Bình có lợi thế phát triển mạnh các sản phẩm
du lịch như du lịch văn hoá lịch sử, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng chữa bệnh
chất lượng cao, du lịch văn hoá tâm linh... Cùng với hạ tầng du lịch, các dịch vụ
khác như khách sạn, nhà hàng có điều kiện phát triển mạnh.
Như vậy, đặc điểm tình hình kinh tế, xã hội và văn hoá Ninh Bình
tác động lớn đến lĩnh vực quảng cáo và ngược lại, hoạt động quảng cáo có
tác động và tạo môi trường đến nền kinh tế xã hội và văn hoá của tỉnh.
1.5.2. Vài nét về quy mô hoạt động quảng cáo ngoài trời
Qua điều tra, khảo sát 200 quảng cáo thương mại ngoài trời với các
hình thức quảng cáo tại Ninh Bình, tác giả nhận thấy một số vấn đề sau:
Biển quảng cáo tầm thấp (Trivision, Biển hiệu Mica, Neon sign)
Loại hình biển hiệu quảng cáo Trivision hay còn được gọi là bảng lật
3 mặt - bảng xoay hay bảng lập thể - biển lật 3 mặt - biển lập thể. Chủ yếu
tập trung tại khu vực trung tâm thành phố, các phuờng có tốc độ phát triển
nhanh như phường Vân Giang, Ninh Khánh, Đông Thành… Đây là phương
tiện quảng bá thông tin mới, quảng cáo đặc biệt độc đáo và rất hiệu
quả với 3 nội dung khác nhau trên 1 bảng quảng cáo 3 hình. Do đó, bảng
hiệu quảng cáo Trivision được nhiều cơ sở ở khu vực trung tâm sử dụng vì
được thiết kế độc đáo, tạo được hình ảnh và màu sắc hấp dẫn.
Trên tuyến đường 1A qua tỉnh Ninh Bình, một số tuyến đường như:
Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ... tất cả các biển quảng cáo được treo sát
ngay trước mặt tiền nhà các cơ sở kinh doanh đều và đẹp, đảm bảo mỹ
quan đô thị. Biển hiệu được viết, đặt sát cổng, mặt trước của trụ sở hoặc
nơi kinh doanh của tổ chức, cá nhân; mỗi cơ quan, tổ chức chỉ viết, đặt một
biển ngang và không quá hai biển dọc.
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Hầu như các cơ sở kinh doanh đều sử dụng đến 2 loại hình quảng
cáo. Đối với đèn LED thì sự ra đời của nó đã mang đến nhiều sự thay đổi
lớn. Đặc biệt, trong quảng cáo trực tiếp, đèn Led đã phát huy và chứng
minh những ưu thế vượt trội của mình so với những hình thức truyền thống
khác. Chính vì thế, biển quảng cáo đèn Led ngày càng được các đơn vị
kinh doanh sử dụng và phổ biến hơn. Có thể thấy điều này khi đi qua các
tuyến phố chính của thành phố. Nhiều cửa hàng kinh doanh đều sử dụng
đèn Led nhất là về đêm màu sắc các loại đèn trở nên rực rỡ. Một cơ sở kinh
doanh có thể xen kẽ nhiều loại hình quảng cáo tạo nên những “bức tranh”
nhiều màu sắc.
Bảng hiệu mica là một trong những loại bảng hiệu quảng cáo được
sử dụng phổ biến ngoài trời trên địa bàn. Với những đặc điểm tạo nên ưu
điểm của mình, bảng hiệu mica được nhiều doanh nghiệp tin tưởng lựa
chọn. Hầu hết các đơn vị kinh doanh đều sử dụng loại biển này bởi bảng
hiệu mica có tính xuyên sáng tốt. Bởi thế nên các cơ sở kết hợp bảng hiệu
mica với đèn led để chúng luôn nổi bật về đêm, giúp chữ và hình ảnh hiển
thị được rõ nét nhất, đẹp mắt nhất, có tính thẩm mỹ cao.
Neon signs là một hình thức quảng cáo được sử dụng rộng rãi và phổ
biến nhất từ năm 1960 đến nay. Nhưng những năm trở lại đây thì các doanh
nghiệp trong tỉnh thường sử dụng đèn Led thay thế Neon signs. Bảng hộp
đèn có kích thước trung bình cao 1,5m, rộng 0,7m, dày 0,2m, treo cách nền
đường khoảng 1,0m.
Tại nhà chờ xe buýt: Tổng số nhà chờ trên trục đường 1A là 12
nhưng chỉ có một vài nhà chờ trên trục đường Trần Hưng Đạo là đăng
quảng cáo. Hiện nay xe buýt đón, trả khách tùy tiện không đúng nơi quy
định trên nhiều tuyến đường, hệ thống biển báo điểm dừng, đỗ của xe buýt
hiện nay trên địa bàn tỉnh còn thiếu và chưa được quan tâm nên các nhà
chờ xe buýt ở Ninh Bình không nhiều khách thực hiện quảng cáo. Tỉnh
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Ninh Bình mới chỉ có quy hoạch các tuyến xe buýt, nhà chờ xe buýt chưa
có quy hoạch biển báo hơn nữa hệ thống biển báo dành cho xe buýt là do
các doanh nghiệp khai thác tự cắm và quản lý, dưới sự đồng ý về vị trí đặt
biển của Sở Giao thông-Vận tải.
Quảng cáo rao vặt: Những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh
tế - xã hội, các địa phương trên toàn tỉnh nhất là ở các trung tâm đô thị, sự
xuất hiện của quảng cáo, rao vặt từ đường phố đến công viên, bệnh viện,
trường học, khu vực cơ quan hành chính, cơ sở tôn giáo, cây xanh, trụ điện,
tường rào… đã biến thành địa điểm quảng cáo làm ảnh hưởng trật tự mỹ
quan đô thị. Sự thiếu ý thức của một số tổ chức, cá nhân có nhu cầu quảng
cáo rao vặt đã tác động trực tiếp đến hình ảnh phản cảm về văn hóa, vệ
sinh, môi trường, cảnh quan thiên nhiên, môi trường. Từ các điểm công
cộng, như: nhà chờ xe buýt, cột điện, cây xanh… đến các biển báo chỉ
đường, tường nhà, cơ quan, bệnh viện, trường học... vẫn tồn tại các hình
thức, màu sắc quảng cáo dán giấy mực đen, xanh, đỏ với những kích thước
dán chồng chéo lên nhau đủ thể loại. Từ tuyển nhân viên, bán nhà đất, lắp
đặt Internet đến khoan cắt bê tông, hút hầm cầu, hỗ trợ tài chính, cho vay
không thế chấp...
Điển hình là đoạn đường Trần Hưng Đạo, từ ngã ba Tam Giác đến
ngã tư cầu Lim nhiều cột điện đều được trưng dụng làm nơi dán các mẩu
quảng cáo, rao vặt về tuyển dụng, cho thuê, vay vốn...Nhiều cửa hàng, quán
ăn dùng chính cột điện, cây xanh làm nơi treo biển hiệu lớn vừa cản tầm
nhìn vừa mất mỹ quan đô thị. Tình trạng này không chỉ diễn ra ở các khu
vực trung tâm thành phố như phường Vân Giang, Đông Thành, Thanh Bình
mà còn diễn ra khu vực ven đô.
Đoàn người thực hiện quảng cáo: Đoàn người thực hiện quảng cáo là
đoàn người có từ ba người trở lên mặc trang phục hoặc mang theo hình
ảnh, vật dụng thể hiện sản phẩm quảng cáo tại một địa điểm hoặc di chuyển
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trên đường giao thông. Theo quy định của Luật quảng cáo 2012 phải đảm
bảo các điều kiện về quảng cáo và giao thông. Đoàn người thực hiện quảng
cáo trên địa phận Ninh Bình thường đi trên các tuyến đường chính như
Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ, Đinh Tiên Hoàng, Lương Văn Thăng... Các
tổ chức, cá nhân thực hiện đoàn người quảng cáo phải thông báo tới Sở
Văn hoá và Thể thao Ninh Bình về nội dung, hình thức sản phẩm quảng
cáo, số lượng người tham gia đoàn người thực hiện quảng cáo, thời gian và
lộ trình thực hiện chậm nhất là 15 ngày trước ngày thực hiện quảng cáo..
Bảng biển quảng cáo tầm cao (tấm lớn)
Hiện nay quảng cáo biển tấm lớn ngoài trời được biết đến với hai
hình thức chính là Pano và Billboard, với kích thước lớn, thường xuất hiện
tại những ngã tư đầu thành phố như tại ngã ba Gián Khẩu có 28 biển quảng
cáo tấm lớn của các thương hiệu như vinaphone, xi măng The Vitsai, bảo
hiểm trực tuyến… Để thu hút sự chú ý của người đi đường mục đích quảng
bá hình ảnh thương hiệu nên thường được đặt ở tầm cao trên nóc hoặc
tường các tòa nhà, ở những nơi có nhiều người qua lại như các ngã ba, ngã
tư, vòng xoay… chứa đựng những thông điệp mà nhà quảng cáo muốn
truyền tải đến người đọc, nhìn thấy chúng.
Kích thước của banner quảng cáo ngoài trời cũng khá đặc biệt và có
nhiều kích thước khác nhau tùy vào từng loại mà mỗi tấm banner quảng
cáo ngoài trời có cỡ phù hợp. Panô sử dụng là 80m2 (trong nội thành), đến
250m2 (sử dụng trên đường quốc lộ).
Đối với pano quảng cáo một cột có kết cấu lắp dựng bởi hệ thống cột
cứng, chân cột được chôn sâu, đổ bê tông. Khung bảng bằng sắt vuông hoặc
tròn, hàn kết cấu cứng. Mặt bảng thường dùng bạt Hiflex in phun thường
được đặt tại các ngã tư, chân cầu vượt…Đây đều là những nơi có lưu lượng
phương tiện giao thông qua lại thường xuyên và liên tục, thu hút người nhìn
khi đi trên đường hoặc đỗ dừng đèn đỏ trên địa bản tỉnh. Đối với pano quảng
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cáo ốp tường: Thường tận dụng những khoảng tường trống bên hông các toà
nhà cao tầng, có tầm nhìn thoáng, có vị trí đẹp, thuận tiện cho việc quảng cáo
như tòa nhà Siêu thị điện thoại Kiên Anh, Siêu thị Điện máy Trần Anh nên
không cần thiết kế hệ thống cột trụ.
Bảng biển quảng cáo tấm lớn là một trong những hình thức bảng hiệu
được quản lý chặt chẽ và có quy hoạch chính thức của các cơ quan chức năng.
Biển quảng cáo tấm lớn đòi hỏi sự đáp ứng các yêu cầu khắt khe về giấy phép,
độ an toàn và tính thẩm mỹ đối với việc thiết kế và thi công.
1.6. Vai trò của quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo thương
mại ngoài trời ở Ninh Bình
Quảng cáo là một hoạt động tất yếu trong nền kinh tế, thị trường. Đến
năm 1986, chính sách xóa bỏ bao cấp, đổi mới, mở cửa, đưa nước ta sang
trang sử mới. Nền kinh tế nước ta đang thời kỳ hội nhập cùng nền kinh tế
trên thế giới thì quảng cáo ngày càng có vai trò và vị trí quan trọng hơn.
Trong mấy năm gần đây, sự ra đời các doanh nghiệp chuyên kinh doanh
dịch vụ quảng cáo với nhiều hình thức, phương tiện hoạt động phong phú
tạo nên sự cạnh tranh quyết liệt và sôi động trên thị trường. Điều này cũng
đã đáp ứng đựơc phần nào chất lượng và số lượng của hoạt động quảng cáo
trong xu hướng phát triển. Tuy nhiên cần phải có sự can thiệp của nhà nước
để hoạt động quảng cáo phát triển, thúc đẩy cho hoạt động quảng cáo phát
triển hơn nữa và phát hiện, điều chỉnh những mặt trái của hoạt động quảng
cáo, đồng thời định hướng cho hoạt QCTMNT phát triển trong khuân khổ
của pháp luật.
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.
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Tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân phát triển các loại hình quảng
cáo, nâng cao chất lượng quảng cáo.
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[41, tr.3].
1.6.1. Thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển
Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu gay gắt như hiện nay, thì vai trò
của Nhà nước đối với doanh nghiệp quảng cáo có ý nghĩa rất quan trọng.
Quản lý nhà nước tạo ra áp lực cạnh tranh giữa các doanh nghiệp quảng
cáo, giúp thâm nhập thị trường mới dễ dàng hơn, khuyến khích cạnh tranh,
thúc đẩy sự năng động của doanh nghiệp. Nhằm đảm bảo tự do quảng cáo
và tự do ngôn luận trên QCTMNT định hướng trong khuôn khổ của pháp
luật. Nhà nước có chính sách hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các
doanh nghiệp quảng cáo phát triển, từ việc tạo môi trường kinh doanh
thuận lợi bao gồm xây dựng và ban hành các luật về doanh nghiệp, tạo
thuận lợi trong cấp giấy phép, tiếp cận mặt bằng sản xuất, kinh doanh đến
cung cấp thông tin, hỗ trợ công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực quản lý
cho doanh nghiệp.
Doanh nghiệp quảng cáo là nơi sản xuất ra sản phẩm, cung ứng cho
thị trường quảng cáo đáp ứng được nhu cầu ngày càng khắt khe của cuộc
cạnh tranh. Vì vậy, quản lý nhà nước tạo đà, tạo thế cho doanh nghiệp, tạo
môi trường pháp lý, quyết định thể chế, chính sách khuyến khích, trợ giúp;
tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức hết lòng phục vụ
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doanh nghiệp, bảo đảm mọi thể chế, chính sách đều hướng về doanh nghiệp
mà phục vụ, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh.
Quản lý nhà nước góp phần tạo nên sự ổn định chính trị. Qua việc
thanh tra, kiểm tra, kiểm duyệt nội dung và hình thức hoạt động quảng cáo,
ngăn chặn kịp thời và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, đi ngược lại
đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước. Từ đó đem lại sự ổn định
chính trị là tiền đề của sự phát triển của hoạt động quảng cáo nói riêng và
cả nền kinh tế nói chung. Sự ổn định xã hội sẽ thu hút các nhà đầu tư, mở
mang sản xuất kinh doanh của các tổ chức cá nhân, góp phần tăng trưởng
kinh tế, nâng cao đời sống cộng đồng. Quản lý không những không gây
khó khăn mà còn tạo lập sân chơi bình đẳng cho các chủ thể sáng tạo tham
gia hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo và bảo vệ lợi ích hợp pháp của chủ
thể sáng tạo và người tiêu dùng sản phẩm đó.
1.6.2. Giữ gìn nét đẹp và môi trường văn hóa
Quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo góp phần giữ gìn bảo vệ
sự trong sáng cho Tiếng Việt. Việt Nam nói chung, tỉnh Ninh Bình nói
riêng có một nền văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc. Tiếng nói, chữ viết
cũng là một trong những nét đặc sắc của nền văn hóa đó. Quản lý nhà nước
về hoạt động quảng cáo chính là giữ gìn, bảo vệ ngôn ngữ người Việt trước
những tác động xấu của môi trường bên ngoài như dùng ngôn ngữ nước
ngoài tràn lan, sử dụng từ không đúng nghĩa, ngôn từ phản cảm…tạo hiệu
ứng xã hội rộng rãi phê bình và lên án các việc làm vi phạm. Ví dụ như
cùng một sản phẩm dầu gội đầu như Sunsilk, thông điệp “Hàng triệu bạn
gái tin vào phép lạ mềm mượt” dễ dàng được chấp nhận hơn với thông điệp
gây tranh cãi “Sống là không chờ đợi”. Bởi thông điệp “Hàng triệu” một
cách nào đó đánh vào tiềm thức muốn làm theo số đông, tạo cảm giác an
toàn và yên tâm cho các bạn gái. Như vậy quản lý nhà nước một mặt sẽ loại
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bỏ những ngôn ngữ trái với thuần phong mỹ tục một mặt chọn lọc tiếp thu
để nuôi dưỡng và phát triển những giá trị tinh hoa văn hóa dân tộc.
Bên cạnh đó, quản lý nhà nước cũng góp phần ngăn chặn hành vi
quảng cáo về hình thức và nội dung bộc lộ nhiều điều nghịch lý, phản sư
phạm, làm ảnh hưởng nếp sống văn hóa, giáo dục và tổn hại đến nền tảng,
luân lý, trật tự gia đình trên địa bàn tỉnh. Có những quảng cáo lại thể hiện
sự phản cảm ở lời thoại thô, hình ảnh thiếu tế nhị, mà chủ yếu là những
quảng cáo về các loại thực phẩm chức năng, như sản phẩm chữa bệnh trĩ,
tăng cường sinh lý, khả năng giường chiếu, quần sịp... ví dụ quảng cảo
thuốc Nam Thuận Bảo, một loại thực phẩm chức năng giúp bổ thận nam,
với câu slogan “bổ thận, tráng dương”, “một người khỏe, hai người vui” là
một trong những quảng cáo khiến người xem rất khó chịu. Trước khi phổ
biến đến công chúng, các cán bộ quản lý nhà nước chịu trách nhiệm kiểm
tra chất lượng các mẫu quảng cáo và ý nghĩa giáo dục, phối hợp đơn vị
quảng cáo ngăn chặn kịp thời những quảng cáo phản cảm và đưa vào quảng
cáo những nội dung tuyên truyền lành mạnh, bổ ích bằng các hình thức
giáo dục sâu sắc nhằm khôi phục những giá trị truyền thống văn hóa của
dân tộc. Ví dụ một số thông điệp quảng cáo mang tính chất tích cực như
quảng cáo Anpelipe “Ngọt ngào như vòng tay âu yếm”, “Khơi nguồn sáng
tạo - Khơi nguồn cảm hứng sáng tạo mới” (Cà phê Trung Nguyên), “Cười
lên Việt Nam ơi!” (Kem đánh răng P/S), “Tôi yêu Việt Nam” (Honda)...
Quản lý nhà nước góp phần xây dựng môi trường cảnh quan đô thị:
Hiện nay, quá trình đô thị hóa đang diễn ra mạnh tại Việt Nam, nhiều đô thị
đã được nâng cấp cải tạo, phát triển rộng, dài, cao, to hơn, chất lượng cuộc
sống. Song song sự phát triển đó, các cấp chính quyền xây dựng kế hoạch,
chương trình cụ thể nhằm chấn chỉnh bảng, biển, pa nô...quảng cáo sao cho
đẹp, phù hợp với cảnh quan. Cái đẹp của đô thị không chỉ biểu hiện ở một
công trình xây dựng các tấm biển quảng cáo đơn lẻ. Bởi vậy, quản lý nhà
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nước có quy hoạch cụ thể, chi tiết, các hình thức, phương tiện quảng cáo
ngoài trời. Trên cơ sở quy hoạch, các doanh nghiệp mới có căn cứ để xây
dựng đồng loạt bảng, biển, pa nô dọc theo các tuyến phố. Quản lí về lĩnh
vực quảng cáo được nhìn dưới góc độ tổng thể, kiểu dáng các công trình,
trục bố cục không gian là những điểm nhấn, hấp dẫn có chất lượng thẩm
mỹ cao tạo nên một không gian đẹp, khang trang cho đô thị. Diện mạo đó
là một chỉnh thể, không bị khu biệt bởi những công trình đơn lẻ và chất
lượng không gian đô thị đạt được theo mong muốn của nhân dân.
Quản lý nhà nước có một chiến lược đào tạo, tạo nguồn nhân lực
chuyên sâu cho ngành quảng cáo tỉnh Ninh Bình vừa có năng lực chuyên
môn, vừa có độ nhạy cảm văn hoá. Điều này đã giảm thiểu không ít hình
ảnh những hạt sạn của quảng cáo hiện nay bắt nguồn từ việc quảng cáo
thuần tuý, bắt chước nước ngoài, chạy theo lợi nhuận trước mắt, xem nhẹ
vai trò văn hoá trong hoạt động quảng cáo thương mại.
Có thể nói, cơ chế thị trường một mặt đem lại luồng sinh khí mới cho
đời sống kinh tế văn hóa xã hội, làm phong phú, đa dạng các sản phẩm
quảng cáo, những cũng đồng thời cũng làm lệch lạc, không thực hiện theo
đúng mục tiêu hoạt động, ảnh hưởng đến sự phát triển của con người và
văn hóa dân tộc. Từ thực tiễn đó cho thấy quá trình tổ chức và quản lý nhà
nước về hoạt động quảng cáo ở nước ta rất quan trọng. Hoạt động quảng
cáo ngoài trời đã và đang diễn ra rất phức tạp và diễn ra theo nhiều hướng
khác nhau. Điều này đòi hỏi phải có sự nghiên cứu giải quyết nhằm khẳng
định vai trò vị trí của quản lý nhà nước về quảng cáo trong quá trình phát
triển chung của nền kinh tế. Quản lý hoạt động quảng cáo đúng hướng sẽ
còn góp phần cho sự ổn định chính trị, tư tưởng, phát triển kinh tế xã hội của
tỉnh Ninh Bình nói riêng và Việt Nam nói chung.
1.6.3 Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
Hiện nay trên địa bàn tỉnh không ít bảng, biển quảng cáo dựng lên
dọc hai bên đường nhiều nhất là trên trục đường 1A làm che khuất hệ thống
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biển báo, biển chỉ dẫn giao thông, khiến người điều khiển phương tiện
tham gia giao thông rất khó quan sát, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn
giao thông. Cần phải có sự can thiệp của nhà nước để điều chỉnh những mặt
trái của hoạt động quảng cáo. Quản lý nhà nước đóng vai trò quan trọng
trong việc đảm bảo trật tự, ATGT trên địa bàn. Hoạt động của quản lý nhà
nước gồm ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản, xây dựng kế hoạch
phát triển, phổ biến, giáo dục pháp luật thanh tra, kiểm tra, và xử lý vi
phạm trong hoạt động quảng cáo.
Các hành vi vi phạm liên quan đến hành lang an toàn giao thông như
bảng quảng cáo lấn chiếm vỉa hè, băng rôn, khẩu hiệu, pa nô...bị gẫy đổ
ảnh hưởng đến người tham gia giao thông, nhiều biển quảng cáo có màu
sắc rất bắt mắt được đặt dày đặc hai bên đường, có biển rời, biển ngang,
biển to, biển nhỏ khi đưa vào, khi đưa ra rất lộn xộn. Có đoạn đường chỉ
hơn 20m đã có đến 10 biển quảng cáo được đặt trên lề đường lấn chiếm
hành lang an toàn giao thông làm người dân rất khó quan sát các biển báo,
biển chỉ dẫn. Các biển quảng cáo che khuất tầm nhìn của lái xe ô tô, với
chiều cao chỉ từ 1,5m đến 2m, chúng còn làm cho người điều khiển xe mô
tô, xe máy điện khó nhìn thấy phía trước nên rất dễ gây tai nạn. Những biển
quảng cáo được đặt trước ngã ba, ngã tư còn vô tình tạo thành “điểm đen”
ATGT. Đặc biệt, nhiều biển quảng cáo có diện tích lớn được treo lên cao
hoặc lắp đặt song song với các biển báo giao thông, nhìn rất phản cảm...
Dưới tác động của các cấp, chính quyền đã đẩy mạnh thực hiện
đồng bộ nhiều giải pháp giúp nâng cao nhận thức các doanh nghiệp quảng
cáo đồng thời đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn. Qua công tác thanh kiểm
tra xử lý vi phạm để phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp
luật; giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật;
kịp thời thực hiện tháo dỡ các công trình vi phạm hành lang an toàn giao
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thông đường bộ, vỉa hè đô thị, xóa bỏ các điểm hè phố, lòng đường bị
chiếm dụng trái phép làm nơi đặt biển quảng cáo, tránh tình trạng làm ảnh
hưởng tới biển báo, biển hướng dẫn giao thông góp phần lập lại trật tự, môi
trường đô thị.
Mục đích của việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phổ
biến pháp luật, đổi mới hình thức tuyên truyền để nhân dân hiểu sâu sắc sự
nguy hại khi vi phạm các quy định của Luật Quảng cáo. Xây dựng và triển
khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để các
doanh nghiệp quảng cáo ý thức được tầm quan trọng và trách nhiệm giữ gìn
an toàn giao thông, làm cho phong trào "Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự
an toàn giao thông" trở thành phong trào rộng khắp trong toàn tỉnh.
Việc ban hành các văn bản, công văn hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị,
địa phương trên địa bàn nhằm điều tiết những vấn đề thực tiễn, thay đổi các
hành vi vi phạm quảng cáo của các cán bộ nhà nước, các doanh nghiệp và
nhân dân. Bởi các cán bộ nhà nước thay mặt cho nhân dân là những người
đầu tiên có trách nhiệm bảo đảm an toàn giao thông.
Nhu cầu quảng cáo là đúng đắn, tuy nhiên quảng cáo như thế nào có
lợi cho các hộ kinh doanh nhưng cũng bảo đảm hành lang an toàn giao
thông cho nhân dân. Vấn đề ATGT vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp
gây khó khăn cho lực lượng thực thi công vụ. Bên cạnh ý thức người dân là
sự vào cuộc của các cấp chính quyền. Quản lý của nhà nước về hoạt động
quảng cáo để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần thực hiện kỷ
cương, ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội, làm giảm đến mức
thấp nhất về thiệt hại đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm và nâng cao
chất lượng hoạt động của các cấp chính quyền.
Tiểu kết
Trong chương 1, luận văn đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý
nhà nước về QCTMNT: khái niệm về quảng cáo và quản lý nhà nước, vai
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trò của quản lý nhà nước đối với hoạt động QCTMNT. QCTMNT có vị trí,
vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và chính trị và
ngược lại hoạt động quảng cáo có tác động và tạo môi trường đến nền kinh
tế xã hội và văn hoá của tỉnh. Đặc biệt, QCTMNT còn mang những giá trị
thẩm mỹ, tính giáo dục và truyền thống văn hóa góp phần làm phong phú
thêm cho đời sống tinh thần xã hội. Tuy nhiên, QCTMNT rất cần sự quản
lý của nhà nước để đưa hoạt động này đảm bảo mỹ quan đô thị và không
ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của các ngành dịch vụ liên quan.
Luật Quảng cáo 2013, Nghị định, Thông tư về lĩnh vực quảng cáo
cùng một số văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước và các văn bản chỉ
đạo điều hành của tỉnh Ninh Bình ban hành đã tạo hành lang pháp lý và
điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý cũng QCTMNT diễn ra thuận lợị,
đồng bộ, đồng thời định hướng cho hoạt động này phát triển theo hướng
tích cực.
QCTMNT trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay đang triển khai
hai loại hình là quảng cáo tầm thấp và quảng cáo tầm cao. Các hoạt động
quảng cáo này đều hoạt động và định hướng theo đúng khuôn khổ của pháp
luật, đồng thời góp phần phát triển nền kinh tế, xã hội của tỉnh.
Qua cơ sở lý luận về quản lý nhà nước và hoạt động quảng cáo cho
chúng ta thấy: Quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo là một lĩnh
chuyên ngành được triển khai dựa trên cơ sở đường lối, chính sách phát
triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
Cần có những nghiên cứu và phải có sự khảo sát, đánh giá thực tiễn
về thực trạng quản lý hoạt động quảng cáo ở Việt Nam nói chung và tại
tỉnh Ninh Bình nói riêng một cách logic, đồng bộ và thống nhất để góp
phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo trên
địa bàn tỉnh Ninh Bình, và vấn đề này sẽ được trình bày ở Chương 2.
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Chương 2
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG
QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI NGOÀI TRỜI TRÊN ĐỊA BÀN
TỈNH NINH BÌNH
2.1. Chủ thể quản lý và cơ chế phối hợp trong quản lý
2.1.1. Tổ chức bộ máy quản lý các cấp
2.1.1.1. Chủ thể quản lý

Các chủ thể quản lý hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời trên
địa bàn tỉnh Ninh Bình được thể hiện trong sơ đồ 2.1.

UBND tỉnh NB

Quản lý thị trường
tỉnh

Sở văn hóa và thể thao
tỉnh
(Phòng quản lý văn hóa)

Các tổ chức liên quan

Phòng Văn hóa và
Thông tin huyện,

Công an tỉnh
(Phòng an ninh chính trị)
nội bộ)

Thanh tra liên ngành

thành phố
Ban Văn hóa Thông
tin các xã, phường

Đối tượng quảng cáo trên địa bàn tỉnh
Phối hợp
Chỉ đạo

Sơ đồ 2.1 Hệ thống tổ chức cơ quan quản lý quảng cáo ngoài trời
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Sở Văn hóa và Thể thao:
Tại Chương I, Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV
ngày 14 tháng 9 năm 2015. Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thuộc Uỷ ban nhân dân
cấp tỉnh, có quy định:
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và
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) ở địa phương 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 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 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 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm
tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du
lịch.
Phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố phổ biến
công khai tới các tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo, tổ chức hướng dẫn
các tổ chức cá nhân thực hiện quảng cáo. 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; Giúp UBND tỉnh 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) [2, tr.1].
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Sau khi được các ngành thông qua và được UBND tỉnh phê duyệt, Sở
Văn hóa và Thể thao căn cứ vào kế hoạch đã được phê duyệt hướng dẫn, tổ
chức giám sát, kiểm tra việc thực hiện quảng cáo và tổng hợp báo cáo kết
quả quảng cáo theo lộ trình về UBND tỉnh;
Báo cáo định kỳ với UBND tỉnh, Bộ Văn hóa và Thể thao về công tác
quản lý Nhà nước đối với hoạt động quảng cáo.
Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Ninh Bình:
Phòng VH&TT thành phố Ninh Bình là cơ quan hành chính sự nghiệp
trực thuộc UBND thành phố có nhiệm vụ tham mưu giúp UBND thành phố
thực hiện chức năng quản lý nhà nước về một số lĩnh vực trong đó có hoạt
động quảng cáo. Phòng Văn hóa và Thông tin bao gồm: 01 trưởng phòng, 01
Phó phòng và các chuyên viên phụ trách các lĩnh vực khác nhau.
Tại Chương II, Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDLBNV ngày 14 tháng 9 năm 2015. Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thuộc Uỷ ban
nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hoá và Thông tin thuộc Uỷ ban nhân dân cấp
huyện có quy định.
Vị trí và chức năng của Phòng Văn hoá và Thông tin là cơ quan
chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện, có chức năng tham mưu,
giúp Uỷ ban nhan dân cấp huyện quản lý nhà nước về các lĩnh vực: văn
hoá, gia đình, thể dục, thể thao (trong đó có lĩnh vực quảng cáo); có con
dấu và tài khoản riêng chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức biên chế và hoạt
động của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo kiểm tra,
hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hoá, Thể thao, Sở Thông
tin và Truyền thông. Phòng Văn hóa và Thông tin có nhiệm vụ và quyền
hạn: Trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định, chỉ thị; kế
hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển văn
hoá, gia đình thể dục, thể thao và du lịch; trình Chủ tịch UBND cấp huyện
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dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành; 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; giúp UBND cấp huyện 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;
hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ đối với các chức danh chuyên môn thuộc
UBND xã, phường, thị trấn; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan
kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật, giải quyết đơn thư, khiếu nại,
tố cáo của công dân. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột
xuất với Chủ tịch UBND cấp huyện, thành phố và Giám đốc Sở Văn hoá,
Thể thao; 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 theo quy định của pháp luật [2, tr.9].
Ban Văn hóa và Thông tin các phường
Nghị định 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 về chế độ chính sách đối
với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn trong đó quy định chung về
chức danh, tiêu chuẩn, nghĩa vụ, quyền lợi của công chức và cán bộ cấp xã.
Ủy ban nhân dân xã, thị trấn là cấp chính quyền địa phương có từ 3
đến 5 thành viên gồm chủ tịch, 2 phó chủ tịch và các ủy viên. Chủ tịch
UBND xã phụ trách chung và 1 phó chủ tịch phụ trách văn hóa - xã hội, 1
phó chủ tịch phụ trách kinh tế - đô thị. Bộ máy giúp việc của UBND cấp xã
gồm 7 chức danh: Công an, quân sự, kế toán, văn phòng, tư pháp hộ tịch,
văn hóa xã hội, địa chính. Mỗi chức danh tùy vào tình hình thực tế địa
phương để bố trí số lượng biên chế phù hợp [6, tr.2].
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
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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:
Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm
vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Văn hóa (trong
đó có lĩnh vực quảng cáo) thể dục thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông,
lao động, thương binh, xã hội, y tế, giáo dục theo quy định của pháp luật;
Tổ chức, theo dõi và báo cáo về các hoạt động văn hóa; Thực hiện các
nhiệm vụ thông tin, truyền thông về tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương,
báo cáo về số lượng và tình hình biến động các đối tượng chính sách xã
hội; Chủ trì, phối hợp với công chức khác và trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân
phố xây dựng hương ước, quy ước ở thôn, tổ dân phố và thực hiện công tác
giáo dục tại địa bàn cấp xã; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của
pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.
2.1.1.2. Các tổ chức có liên quan
Sở Xây dựng: Trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình có trách
nhiệm phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ
xin thực hiện quảng cáo từ Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức thẩm định hồ sơ
thiết kế bảng quảng cáo đảm bảo vững chắc an toàn và đúng theo kích thước,
kiểu dáng, chiều cao cột bảng được quy định tại phần Nội dung quy hoạch
và cấp văn bản thỏa thuận lắp dựng bảng quảng cáo có diện tích từ 40m2 trở
lên theo cơ chế một cửa liên thông.
Sở Y tế: Trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình có trách
nhiệm phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ
xin thực hiện quảng cáo từ Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức thẩm định và cấp
Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, trang
thiết bị y tế theo cơ chế một cửa liên thông; Hướng dẫn, phổ biến các hành vi
bị cấm quảng cáo trong lĩnh vực y tế.
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Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Trong phạm vi chức năng,
quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao
thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức
thẩm định và cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo cho tổ chức cá
nhân theo cơ chế một cửa liên thông; Hướng dẫn, phổ biến các hành vi bị
cấm quảng cáo trong lĩnh vực nông nghiệp.
Sở Tài nguyên Môi trường: Bố trí quỹ đất nhằm thực hiện các hạng
mục đầu tư xây dựng các loại hình quảng cáo theo Quy hoạch quảng cáo đã
được UBND tỉnh phê duyệt.
Sở Giao thông Vận tải, Sở kế hoạch Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Thông
tin Truyền thông, Sở Công thương, Công an tỉnh: Trong phạm vi chức năng,
quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ
chức thực hiện và công bố quy hoạch theo đúng lộ trình và quy định của
pháp luật.
UBND các huyện, thành phố: Trong phạm vi quyền hạn của mình có
trách nhiệm phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao trực tiếp quản lý, thực
hiện quy hoạch trên địa bàn đảm bảo theo đúng quy hoạch đã được phê
duyệt; Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao và các cơ quan liên quan tiến
hành hướng dẫn quảng cáo đã được phê duyệt và thực hiện quy định của
pháp luật về hoạt động quảng cáo tại địa phương; Chỉ đạo UBND xã,
phường, thị trấn thực hiện công tác quản lý Nhà nước, kiểm tra xử lý vi
phạm đối với hoạt động quảng cáo trên địa bàn theo thẩm quyền và chịu
trách nhiệm hoàn toàn về tình trạng dựng biển quảng cáo không phép,
không đúng vị trí địa điểm đã quy định.
Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khác tổ chức thực hiện trong
phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao. Thực hiện các văn bản quy phạm
pháp luật trong lĩnh vực quảng cáo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình chủ yếu là
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hoạt động quản lý, tổ chức cấp phép quảng cáo. Hiện nay quản lý nhà nước
đối với hoạt động quảng cáo tại tỉnh Ninh Bình đang từng bước được cải
thiện. Căn cứ vào quy hoạch tổng thể về các loại hình quảng cáo được
UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt, các ngành liên quan của tỉnh sẽ có quan
điểm thống nhất về việc phối hợp quản lý và cấp phép cho các hoạt động
quảng cáo.
2.1.2. Cơ chế phối hợp quản lý
Sở VH&TT có 08 phòng: Phòng Tổ chức - Pháp chế, Phòng Thanh
tra, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa và
Gia đình; Phòng Quản lý Thể thao, Phòng Quản lý Văn hóa, Phòng Quản
lý DSVH, và 08 đơn vị sự nghiệp: Trung tâm văn hóa tỉnh, Nhà hát chèo,
Thư viện tỉnh, Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng, Nhiếp ảnh tỉnh,
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Trung tâm Bảo tồn Di
tích Lịch sử - Văn hóa Cố đô Hoa Lư, Bảo tàng tỉnh. Đối với công tác
quản lý về quảng cáo được giao cho Phòng Quản lý Văn hóa.
Hiện tại, tính đến năm 2017 biên chế Sở VH&TT là 394 người, trong
đó có 38 biên chế là công chức, 218 biên chế sự nghiệp, 138 biên chế hợp
đồng. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ 01 người (chiếm 0,25%); Thạc sĩ 18
người (chiếm 4,57%); Đại học 234 người (chiếm 59,4%) Cao đẳng 19
người (chiếm 4,82%), Trung cấp 32 người, (chiếm 8,12%); còn lại là sơ
cấp và công nhân kỹ thuật; tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức có chứng chỉ
ngoại ngữ, tin học chiếm gần 80%. Về lý luận chính trị: Cao cấp 24 người,
(chiếm 6,1%); Trung cấp 50 người (chiếm 12,7%) [48, tr.2].
Quản lý văn hóa nói chung, quản lý quảng cáo nói riêng là một nội
dung lớn trong hoạt động của ngành VH,TT từ Trung ương đến địa
phương. Quản lý hoạt động quảng cáo dựa trên sự phối hợp của các Bộ,
Ban, ngành, trong đó đơn vị chủ trì quản lý cấp tỉnh là Sở VH&TT phối
hợp với các bên có liên quan như Sở Xây dựng, Sở Thông tin và truyền
thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy...
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Sở VH&TT là cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý về lĩnh
vực VH&TT, trong đó Phòng Quản lý Văn hóa tham mưu giúp Giám đốc
Sở quản lý về lĩnh vực quảng cáo. Sở VH&TT chịu trách nhiệm về thực
hiện công tác quản lý nhà nước trong hoạt động quảng cáo, xây dựng và
hoàn thiện Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh đến năm
2025, định hướng đến năm 2030 trình UBND tỉnh phê duyệt, ban hành
và triển khai.
Đối với cấp huyện thì Phòng VH&TT là cơ quan quản lý và tham mưu
giúp UBND các huyện, thành phố quản lý trực tiếp về hoạt động lĩnh vực
VH&TT trong đó có công tác quản lý quảng cáo. UBND thành phố Ninh
Bình chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với các bên có
liên quan rà soát, thống kê, lập danh sách, phân loại bảng quảng cáo vi
phạm trên địa bàn; kiểm tra, xử lý, tháo dỡ hoàn toàn các công trình 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. Thực hiện giải
quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi, trách nhiệm của UBND thành phố
theo quy định.
Chủ tịch UBND thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND
tỉnh về trật tự quảng cáo trên địa bàn quản lý. Phòng Văn hóa và Thông tin
đại diện UBND thành phố triển khai kế hoạch đến UBND các phường.
Nhiệm vụ của Ban Văn hóa và Thông tin phường là cụ thể hóa các quy
hoạch, kế hoạch đến từng địa phương sao cho phù hợp với tình hình thực tế
trên địa bàn.
Các Sở, Ban, ngành 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... Ban tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp các đơn vị có liên quan
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tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn Luật Quảng cáo và các văn bản liên
quan về hoạt động quảng cáo tới các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân
và các tầng lớp nhân dân tham gia hoạt động quảng cáo.
Quản lý hoạt động quảng cáo cần phải có một đội ngũ cán bộ quản lý
có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng. Công tác quản lý có nhiều nội dung
cần thực hiện như: Tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn thực hiện hồ sơ
quảng cáo, công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm…Với nhiều hoạt
động như vậy nhưng lực lượng làm công tác quảng cáo trên địa bàn tỉnh
Ninh Bình chưa đủ nhất là đội ngũ ở cấp xã còn hạn chế về năng lực quản
lý. Do vậy, khả năng để quản lý và hướng dẫn về chuyên môn gặp nhiều
khó khăn. Mỗi xã, phường có 01 cán bộ văn hóa-xã hội, nhưng phải phụ
trách nhiều công việc từ văn hóa, thể thao, gia đình, giáo dục, phát
thanh…nên việc dành thời gian cho công tác quản lý quảng cáo là không
đáng kể. Số cán bộ này hầu như không có chuyên môn nghiệp vụ sâu về
chuyên ngành quảng cáo nhưng lại thường xuyên có sự biến đổi luân
chuyển vị trí nên khó khăn trong việc quản lý.
Công tác quản lý quảng cáo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã có những
chuyển biến tích cực trong việc xây dựng thể chế, góp phần đưa hoạt động
này dần đi vào nề nếp. Tuy nhiên, việc tổ chức và cách quản lý còn một số
nhược điểm, bất cập và chưa hợp lý. Đối với Phòng Quản lý Văn hóa,
nhiều lúc còn có sự chồng chéo về nội dung thực hiện công việc. Phòng
Quản lý Văn hóa là phòng chuyên môn giúp Giám đốc Sở VH&TT quản lý
nhà nước trong lĩnh vực quảng cáo trên địa bàn tỉnh nhưng đôi khi việc
phát hiện các tổ chức, cá nhân tự ý quảng cáo chưa kịp thời. Điều đó, phần
nào làm ảnh hưởng đến thời gian triển khai công việc chưa thực sự đạt kết
quả tốt nhất.
Các cấp quản lý nhất là cấp huyện và cấp xã ở nhiều nơi vẫn chưa
làm hết trách nhiệm của mình. Đối với cấp huyện, thành phố mặc dù

44

quản lý trực tiếp trên địa bàn nhưng lại chưa sâu sát nên dẫn đến tình
trạng vi phạm Luật quảng cáo như phát tờ rơi, các quảng cáo rao vặt...
vẫn quảng cáo tràn lan. Việc can thiệp của các cấp quản lý chưa thống
nhất toàn diện, khi xảy ra vi phạm rất khó quy trách nhiệm cho tập thể,
một đối tượng hoặc cá nhân nào.
2.2. Quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời
trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
2.2.1. Ban hành các văn bản chỉ đạo, quản lý và hướng dẫn thực hiện
các văn bản quy phạm pháp luật
Từ năm 2013 đến nay, sau khi Luật Quảng cáo, Nghị Định và
Thông tư về lĩnh vực quảng cáo có hiệu lực thi hành, đến nay, các văn
bản tiếp tục được nghiên cứu, xây dựng. Các văn bản quy phạm pháp luật
về quảng cáo nói chung và quảng cáo ngoài trời nói riêng nhằm tạo ra
những định hướng lâu dài có tính ổn định. Vì vậy, việc thực hiện, quản lý
các văn bản pháp luật đã tạo ra cơ sở pháp lý nhằm khắc phục các hạn chế
để lập lại trật tự kỷ cương, tạo điều kiện cho hoạt động quảng cáo đi vào
quy chuẩn, có chiều sâu, phù hợp với nếp sống văn minh, quy hoạch đô thị,
có tính thẩm mỹ, phù hợp với quá trình phát triển và hội nhập.
2.2.1.1. Sở VH&TT đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật
Nhằm tạo sự thống nhất về thực hiện hoạt động quảng cáo trên địa
bàn tỉnh, bảo vệ lợi ích cho các doanh nghiệp, cá nhân, góp phần nâng cao
hiệu lực của các thiết chế văn hóa; tạo môi trường văn hóa, kinh doanh an
toàn, đúng pháp luật; tạo nên vẻ đẹp cảnh quan đô thị, khu công nghiệp, các
trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh và các địa phương,
các tuyến đường trọng yếu trên địa bàn tỉnh. Với chức năng tham mưu cho
UBND tỉnh về thực thi Luật và quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn
tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
và quản lý quảng cáo trên địa bàn tỉnh như sau: Thực hiện sự chỉ đạo của
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UBND tỉnh tại công văn số 124/UBND-VHTT ngày 12/06/2012, Sở
VH&TT đã có công văn số 256/SVH&TT-NVVH ngày 25/06/2012 gửi Sở
Xây dựng, Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường,
UBND các huyện thành phố về việc yêu cầu các đơn vị phối hợp xây dựng
Đề cương tuyên truyền quảng cáo ngoài trời. Việc xây dựng quy hoạch
quảng cáo ngoài trời để thêm một kênh thông tin trực quan 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 là
một ngành kinh tế của địa phương trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước và hội nhập khu vực, quốc tế. Quy hoạch quảng cáo đảm bảo
tiêu chí mỹ thuật, tính mỹ quan, tính đồng bộ, hiệu quả kinh tế; đảm bảo an
toàn giao thông, lượng thông tin quảng cáo, việc cho phép và quản lý được
thuận lợi.
Căn cứ Điều 37, 38 của Luật Quảng cáo; Điều 16, 17, 18, 19 của
Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành Luật 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; các văn bản chỉ đạo của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch và hướng dẫn số 3873/HD - BVHTTDL của Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn xây dựng quy hoạch quảng
cáo. Sở Văn hóa và Thể thao đã xây dựng xong Dự thảo đề cương Quy
hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2012 2020 trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt, cấp kinh phí thực hiện Quy
hoạch (nay điều chỉnh thời gian từ 2017 - 2025).
Công văn số 53/SVHTTDL-NVVH ngày 18 tháng 1 năm 2013 về
việc thực hiện Luật Quảng cáo. Nội dung công văn chỉ đạo Phòng Văn hóa
các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ cần tuyên truyền Luật
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Quảng cáo đến từng tổ chức, các nhân, cơ quan đơn vị một cách sâu rộng
và toàn diện, đôn đốc nhắc nhở việc thực hiện Luật Quảng cáo: Hoạt động
quảng cáo trên báo chí, truyền hình; Hoạt động quảng cáo trên các phương
tiện quảng cáo ngoài trời; Công tác xây dựng quy hoạch quảng cáo; Công
tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm. Công văn cũng nhấn mạnh, để tạo
thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo, đảm bảo
các quy định của pháp luật, các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cần
nắm rõ thực hiện nghiêm túc Luật Quảng cáo.
Ngoài ra, Sở VH&TT đã ban hành hàng loạt các công văn về tuyên
truyền, phổ biến Luật Quảng cáo như: Công văn số 762/SVHTTDL-NVVH
ngày 27 tháng 9 năm 2013; Công văn số 120/SVHTTDL-NVVH ngày 03
tháng 3 năm 2014; Công văn số 198/SVHTTDL-NVVH ngày 19 tháng 3
năm 2015; Công văn số 131/SVHTT-QLVH ngày 21 tháng 2 năm 2017 về
việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tuyên truyền,
thanh kiểm tra lĩnh vực quảng cáo.
Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 4/1/2015 của UBND
tỉnh về việc tổ chức, hưởng ứng phong trào thi đua “Thành phố xanh-sạchđẹp” và Thông báo số 01/TB-UBND ngày 5/1/2015 về việc phân công các
đồng chí lãnh đạo tham gia các đoàn kiểm tra ra quân thực hiện phong trào
thi đua “Thành phố xanh-sạch-đẹp”. Bên cạnh đó Sở VH&TT đã in và phát
hành 1.000 tờ rơi tới các xã, phường, thị trấn tuyên truyền công tác quản lý
quảng cáo. Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp ủy đảng, các tổ chức đoàn
thể đã đạt được nhiều kết quả trong việc giữ gìn trật tự đô thị tại các điểm
công cộng trên địa bàn, không để phát sinh phức tạp. Các hộ kinh doanh đã
thu gọn các biển quảng cáo vi phạm trả lại vỉa hè cho người đi bộ, đảm bảo
môi trường, mỹ quan đô thị.
Ban hành các văn bản về công tác thanh kiểm tra, Sở VH&TT soạn
thảo công văn số 61/SVHTTDL-NVVH ngày 24 tháng 1 năm 2013 về việc

47

tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực biểu
diễn nghệ thuật. Trong văn bản nêu rõ những khó khăn trong thanh kiểm
tra về lĩnh vực quảng cáo, Phòng Thanh tra Sở phối hợp Phòng Quản lý
Văn hóa và đội thanh tra liên ngành thanh kiểm tra những cá nhân, tổ chức
có vi phạm treo băng rôn quảng cáo sai lệch với nội dung được cấp phép.
Ngày 15/4/2014, Sở VH&TT đã ban hành Văn bản số 215/SVHTT-Tr về
việc kiểm tra xử lý quảng cáo rao vặt trên địa bàn thành phố và Công văn
số 126/SVHTTDL-NVVH ngày 15 tháng 2 năm 2016 về việc kiểm tra, xử
lý và tháo dỡ các biển quảng cáo, biển vi phạm Luật Quảng cáo. Lực lượng
chức năng, đoàn thể đã bóc gỡ và tẩy xóa quảng cáo rao vặt, xử phạt 54 vụ,
cảnh cáo, nhắc nhở 87 trường hợp; gửi Sở Thông tin và Truyền thông để
yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông cắt 361 số điện thoại quảng cáo vi
phạm…
Các văn bản pháp luật dành cho lĩnh vực quảng cáo ngoài trời trên
địa bàn tỉnh Ninh Bình là một hệ thống mở, không khép kín, quá trình vận
hành để ứng dụng thực tiễn phải phù hợp với nhu cầu, xu thế phát triển của
ngành nói riêng và của đất nước nói chung. Trên thực tế, UBND tỉnh Ninh
Bình đã chấp thuận bổ sung, điều chỉnh, thay đổi đề cương quy hoạch
quảng cáo ngoài trời để đảm bảo lợi ích chính đáng của các doanh nghiệp.
Đồng thời điều này đảm bảo về nguyên tắc định hướng lâu dài gắn với văn
hóa và sự phát triển của tỉnh.
Trong những năm qua, Sở Văn hóa và Thể thao đã thực hiện tốt quy
trình, thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo của các tổ
chức, cá nhân thực hiện hoạt động quảng cáo theo đúng quy định tại Luật
Quảng cáo và một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Hồ sơ
thông báo sản phẩm quảng cáo của các đơn vị, cá nhân được gửi trực tiếp
hoặc qua đường bưu điện về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở. Sau
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đó được phòng Quản lý Văn hóa kiểm duyệt hồ sơ và thẩm định địa điểm
lắp đặt (đối với bảng quảng cáo) trước khi ban hành Văn bản cho phép thực
hiện quảng cáo. Đối với những hồ sơ không đủ điều kiện theo quy định Sở
Văn hóa và Thể thao trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do. Từ ngày 01/01/2013
đến 01/5/2017, Sở Văn hóa, Thể thao Ninh Bình đã cấp 364 Văn bản cho
phép quảng cáo trên phương tiện bảng quảng cáo, băng rôn.
2.2.1.2. Phòng Văn hóa và Thông tin ban hành các văn bản quy phạm pháp luật
Phòng Văn hóa và Thông tin đã tham mưu cho UBND thành phố ban
hành các văn bản chỉ đạo triển khai tuyên truyền quảng cáo và thực hiện
Luật Quảng cáo trên địa bàn như Công văn số 154/VHTT ngày 5/02/2013
về việc triển khai, tổ chức tuyên truyền và phổ biến Luật Quảng cáo. Tại
Kế hoạch số 54/KH-VHTH ngày 15/5/2013, Phòng Văn hóa và Thông tin
đã 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 tổ chức, cá nhân trong việc thông báo sản phẩm
quảng cáo và 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.
Thực hiện công văn số 275/SVH&TT- NVVH ngày 28/5/2014 và
công văn số 134/SVH&TT-QLVH ngày 02/01/2016 của SVH&TT, Thành
phố Ninh Bình ban hành văn bản số 529/UBND-VHTT ngày 29/5/2017 về
tăng cường công tác kiểm tra, xử lý quảng cáo rao vặt trên địa bàn thành
phố Ninh Bình; Phòng Văn hóa và Thông tin đã ban hành văn bản số
164/VHTT ngày 13/6/2014, và văn bản số 139/VHTT ngày 17/01/2016 về
việc đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp chấp hành đúng nội dung Luật
Quảng cáo. Bên cạnh đó, Phòng Văn hóa và Thông tin lập danh sách các

49

biển, bảng quảng cáo trên địa bàn phường và đôn đốc các đơn vị thực hiện.
Từ năm 2013 đến 2017, phòng đã ban hành 78 văn bản liên quan tới lĩnh
vực quảng cáo và quảng cáo rao vặt bao gồm một số văn bản như:
Công văn số 23/VHTT ngày 02/02/2014 về việc xử lý số điện thoại
quảng cáo rao vặt vi phạm; Công văn số 63/VHTT ngày 25/3/2014 về việc
tuyên truyền các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật quảng cáo;
22/9/2015. Thực hiện sự chỉ đạo của Sở VH&TT tại văn bản số
294/SVTHH-NVVH

ngày 22/9/2015, Phòng VH&TT có công văn số

49/VHTT ngày 05/10/2015 về việc tăng cường công tác quản lý đô thị.
Trong công tác thanh kiểm tra, Phòng đã ban hành công văn số
82/VHTT ngày 16/3/2014 về việc kiểm tra xử lý tình hình vi phạm trong
hoạt động quảng cáo trên địa bàn; văn bản số 15/VHTT ngày 7/01/2015 về
việc thanh kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo để đón Tết
Nguyên Đán. Văn bản số 77/TTr-VHTT ngày 7/3/2016 về việc xử lý các
biển hiệu biển quảng cáo sai quy định trên địa bàn các phường Đông
Thành, Ninh Khánh, Vân Giang; Công văn số 127/VHTT ngày 21/3/2017
về việc kiểm tra, rà soát các biển hiệu, biển quảng cáo trên địa bàn thành
phố; Công văn số 63/VHTT ngày 01/3/2017 về việc xử lý các biển hiệu,
biển quảng cáo vi phạm; Công văn số 247/VHTT ngày 02/7/2017 về việc
báo cáo kết quả xử lý vi phạm về quảng cáo rao vặt 6 tháng đầu năm.
Về hoạt động quảng cáo trên phương tiện giao thông: Việc thực hiện
quảng cáo trên phương tiện giao thông được thực hiện theo quy định tại Điều
32 và Điều 36 của Luật Quảng cáo, nên hoạt động quảng cáo trên phương tiện
giao thông trong những năm qua đã đi vào nề nếp. Đa số các đơn vị, cá nhân
treo, gắn đề can quảng cáo trên xe đã chấp hành tốt các quy định như: không
trưng bày sản phẩm quảng cáo ở mặt trước, mặt sau và trên nóc của phương
tiện, sản phẩm quảng cáo không được phép vượt quá 50% diện tích mỗi mặt
quảng cáo...
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2.2.1.3. Các tổ chức có liên quan
Bên cạnh các văn bản quản lý nhà nước do Sở VH&TT, Phòng
VH&TT ban hành thì các Sở, Ban, Ngành khác cũng nhận được sự chỉ đạo
của UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy...thực hiện công tác về lĩnh vực
quảng cáo. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh không có báo điện tử, có 1.640 trang
thông tin điện tử có chủ sở hữu là người Ninh Bình. Trong đó có 68 trang
thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. Hàng ngày, Sở Thông tin và Truyền
thông kiểm tra, rà soát hoạt động của các trang thông tin điện tử này và xây
dựng báo cáo định kỳ gửi UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông. Qua
công tác kiểm tra, rà soát có 01 trang thông tin điện tử vi phạm về hoạt động
quảng cáo. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa và
Thể thao, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành kiểm tra
hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, viễn thông và công
nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn 50 quyển sách với nội dung
những tấm gương người tốt việc tốt trong đó có nêu điển hình một số tấm
gương thực hiện tốt các quy định của pháp luật về lĩnh vực quảng cáo gửi
Sở VH&TT để tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân.
Từ thực tế hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời trên địa bàn
tỉnh Ninh Bình có thể thấy rằng vấn đề khó khăn trong việc quản lý quy
hoạch quảng cáo là làm thế nào để quy hoạch có tác dụng, cộng đồng trách
nhiệm giữa các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp, nhất thiết cả
hai phía đều phải nhận thức về lợi ích của quy hoạch và thực hiện đúng quy
hoạch được duyệt là sự phát triển đúng hướng.
2.2.2 Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch,
chính sách phát triển hoạt động quảng cáo
Từ thực tế hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời trên địa bàn
tỉnh Ninh Bình có thể thấy rằng vấn đề khó khăn trong việc quản lý quy
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hoạch quảng cáo là làm thế nào để quy hoạch có tác dụng, cộng đồng trách
nhiệm giữa các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp, nhất thiết cả
hai phía đều phải nhận thức về lợi ích của quy hoạch và thực hiện đúng quy
hoạch đuộc duyệt là sự phát triển đúng hướng. Nhà nước cần có những giải
pháp để các tổ chức cá nhân trong hoạt động quảng cáo được đối xử bình
đẳng, được tôn trọng. Bên cạnh đó, nhà nước cũng cần có những biện pháp
kiên quyết nhằm ngăn ngừa hiện tượng tiêu cực, gây rối.
Nhằm tạo sự thống nhất về thực hiện hoạt động quảng cáo trên địa
bàn tỉnh, bảo vệ lợi ích cho các doanh nghiệp, cá nhân, góp phần nâng cao
hiệu lực của các thiết chế văn hóa; tạo môi trường văn hóa, kinh doanh an
toàn, đúng pháp luật; tạo nên vẻ đẹp cảnh quan đô thị, khu công nghiệp, các
trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh và các địa phương,
các tuyến đường trọng yếu trên địa bàn tỉnh. Việc xây dựng quy hoạch
quảng cáo ngoài trời để thêm một kênh thông tin trực quan 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 công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước và hội nhập khu vực, quốc tế.
Quy hoạch quảng cáo đảm bảo tiêu chí mỹ thuật, tính mỹ quan, tính
đồng bộ, hiệu quả kinh tế; đảm bảo an toàn giao thông, lượng thông tin
quảng cáo, việc cho phép và quản lý được thuận lợi.
2.2.3. Công tác thẩm định cấp phép các sản phẩm quảng cáo
Trình tự cấp phép cho hoạt động quảng cáo ngoài trời được thực
hiện như sau: Các tổ chức cá nhân khi có nhu cầu quảng cáo ngoài trời sẽ
nộp hồ sơ xin cấp giấy phép tại Sở Văn hóa và Thể thao thông qua bộ phận
“một cửa”. Cán bộ Sở sẽ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra nội dung hồ sơ, tính
pháp lý và các thủ tục cần thiết. Nếu hồ sơ xin cấp giấy phép đầy đủ và hợp
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pháp, tổ chức và cá nhân sẽ nhận được giấy hẹn để lấy giấy phép. Nếu hồ sơ
không đầy đủ thì cán bộ Sở sẽ hướng dẫn các thủ tục cần thiết để tổ chức cá
nhân có nhu cầu được biết, hiểu và thực hiện cho đầy đủ vào lần tới.
Hồ sơ xin cấp giấy phép bao gồm: 1) Đơn xin thực hiện quảng cáo;
2) Bản sao có giá trị pháp lý giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ
quảng cáo (đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo) hoặc bản
sao có giá trị pháp lý giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề,
hàng hóa (đối với doanh nghiệp, cá nhân tự quảng cáo); 3) Bản sao có giá
trị pháp lý giấy đăng ký chất lượng hàng hóa hoặc các giấy tờ tương tự về
chất lượng hàng hóa hoặc các giấy tờ tương tự về chất lượng hàng hóa đối
với hàng hóa quảng cáo mà pháp luật quy định phải đăng ký chất lượng; 4)
Mẫu (maket) sản phẩm quảng cáo.
Đối với quảng cáo khuyến mại, hồ sơ cần có thêm văn bản có giá trị
pháp lý xác nhận về nội dung chương trình khuyến mại của cơ quan quản
lý nhà nước về thương mại. Trường hợp tổ chức cá nhân xin gia hạn thực
hiện quảng cáo (không thay đổi về nội dung, hình thức, địa điểm, kích
thước) phải gửi đơn xin gia hạn thực hiện quảng cáo kèm theo giấy phép
thực hiện quảng cáo đã cấp.
Trong những năm qua, Sở Văn hóa và Thể thao đã thực hiện tốt quy
trình, thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo của các tổ
chức, cá nhân. Đối với những hồ sơ không đủ điều kiện theo quy định Sở
Văn hóa và Thể thao trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do. Từ ngày 01/01/2013
đến 01/5/2017, Sở Văn hóa, Thể thao Ninh Bình đã cấp 364 Văn bản cho
phép quảng cáo trên phương tiện bảng quảng cáo, băng rôn.
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Bảng 2.1. Số hồ sơ hoạt động quảng cáo tỉnh Ninh Bình từ năm 2013-2017
Năm

2013 2014

Số hồ sơ hoạt động quảng cáo
Số đơn vị không được tiếp nhận
quảng cáo
Số đơn vị quảng cáo vi phạm

2015

2016

2017

58

62

68

84

78

23

14

3

3

2

15

7

5

4

2

(Nguồn: Tác giả thống kê lập bảng số liệu của Sở Văn hóa và Thể thao
tỉnh Ninh Bình, 2017)
Dựa vào số liệu do Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình cho thấy, số hồ
sơ về hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tăng dần theo các
năm, từ năm 2013 đến 2015 là 10 hồ sơ, năm 2016 so với năm 2015 tăng 16
hồ sơ. Đến năm 2017, số hồ sơ hoạt động quảng cáo giảm còn 78 hồ sơ. Số
đơn vị không được tiếp nhận quảng cáo ngày càng giảm do công tác quản lý
Nhà nước thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, việc tuyên truyền, phổ biến các
văn bản quy phạm pháp luật đạt hiệu quả.
2.2.4. Phổ biến, tuyên truyền pháp luật về hoạt động quảng cáo
Sau khi Luật Quảng cáo có hiệu lực thi hành và thực hiện các văn bản
chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch (nay là Sở Văn hóa và Thể thao) tỉnh Ninh Bình đã ban hành nhiều văn
bản chỉ đạo và hướng dẫn Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa
- Thông tin - Thể thao các huyện, thành phố; các phòng chuyên môn và các
đơn vị thuộc Sở phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn tăng cường
công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Quảng cáo và các văn bản
quy phạm pháp luật có liên quan trên các phương tiện thông tin đại chúng,
hệ thống Đài Truyền thanh ba cấp, lồng ghép vào các hội nghị, các hoạt
động văn hóa, thể thao ở cơ sở để tuyên truyền.
Theo ông Đinh Văn Sơn, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin thành
phố Ninh Bình cho biết:
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Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực
quảng cáo đã được các cấp chính quyền triển khai sâu rộng bằng
các hình thức nội dung phong phú đảm bảo đúng các quy định của
Nhà nước, góp phần giáo dục nhân dân chấp hành mọi nội quy,
quy định, ý thức giữ gìn môi trường, an ninh trật tự công
cộng…[Phụ lục 2, phỏng vấn sâu 2.1.3, tr.128].
Hàng năm, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức 03 Hội nghị tập huấn phổ
biến các nội dung của Luật Quảng cáo và các văn bản quy phạm pháp luật có
liên quan tới phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố, cán bộ văn
hóa tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Các hình thức tuyên
truyền, giáo dục, phổ biến về hoạt động quảng cáo tỉnh Ninh Bình ngày
càng phong phú, đa dạng và thiết thực với người dân hơn. Các hình thức
tuyên truyền giáo dục bao gồm tuyên truyền miệng, biên soạn 1400 tài liệu
phổ thông dưới dạng hỏi đáp, xây dựng các câu lạc bộ, truyên truyền trên
hệ thồng truyền thanh, lượt xe tuyên truyền, các hội nghị, và hàng ngàn
băng rôn ...
Năm 2014, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với UBND thành phố
Tam Điệp, thành phố Ninh Bình mở 03 lớp tập huấn Luật Quảng cáo cho
lãnh đạo UBND, cán bộ văn hóa các xã, phường, thị trấn và các phòng ban
liên quan, các tổ chức cá nhân, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi giải trí…
trên địa bàn. Tháng 5/2015, Sở VH&TT đã trang bị 1000 cuốn sách “Hỏi
đáp về pháp luật quảng cáo” cho mỗi cán bộ làm công tác quản lý văn hóa
từ tỉnh đến cơ sở. Nội dung của cuốn sách sát thực, gần gũi thực tế, những
câu hỏi được đưa ra là các vần đề người dân băn khoăn, thắc mắc và được
giải đáp triệt để. Điều này đã đưa nội dung của các văn bản pháp luật vốn
khô khan trở nên dễ hiểu hơn, sát thực hơn và gần gũi với nhân dân. Bên
cạnh đó, các chuyên đề về hoạt động quảng cáo trên đài truyền hình tỉnh;
Bản tin Văn hóa và Thể thao, Du lịch; Các tạp chí; Các bài viết trên báo
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Ninh Bình; Mạng Internet… Hình thức tuyên truyền này rất có hiệu quả, vì
hiện nay các gia đình đều có ti vi, đài và các thôn, làng, khu dân cư, các xã,
phường, thị trấn đều có nhà văn hóa, bưu điện văn hóa, nơi người dân có
thể đọc được những bài viết liên quan đến hoạt động quảng cáo.
UBND các huyện, thành phố chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin
căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai Luật Quảng cáo tới các xã, phường,
thị trấn, các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân thường xuyên
có hoạt động quảng cáo để mọi người dân được biết và thực hiện nghiêm
các nội dung của Luật Quảng cáo. Phòng VH&TT đã tổ chức 74 hội nghị
tuyên truyền phổ biến theo sự chỉ đạo của UBND thành phố tới cán bộ và
các tầng lớp nhân dân thông qua các hình thức: hội nghị, các buổi sinh hoạt
của các tổ chức đoàn thể PBGDPL về Luật quảng cáo trực tiếp tại các xã,
thị trấn với trên 34 500 lượt người tham gia. Nội dung chủ yếu tập trung
vào Luật Quảng cáo, Luật Thương mại, Thông tư, Nghị định về lĩnh vực
quảng cáo.., qua đó tháo gỡ kịp thời những băn khoăn, vướng mắc của
người dân trong việc tiếp cận với các thủ tục hành chính liên quan đến pháp
luật. Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị cũng đã tuyên truyền các nội
dung về Luật Quảng cáo trong các hội nghị, trên các phương tiện thông tin
đại chúng, trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt của các tổ
chức đoàn thể chính trị và các thiết chế văn hóa khác ở cơ sở... để nâng cao
nhận thức pháp luật trong nhân dân. Kết quả là đã tổ chức được 79 hội nghị
ở thành phố và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố với 6.280 lượt
người tham gia; 415 hội nghị ở xã với 53 700 lượt người tham gia và trên
200 buổi tuyên truyền pháp luật trực tiếp cho hơn 30.000 đoàn viên, thanh
niên trên địa bàn. Đài truyền thanh thành phố duy trì chuyên mục phát sóng
chương trình PBGDPL với gần 200 tin, bài về quảng cáo. Đài truyền thanh
các xã, thị trấn với 67 342 lần phát sóng chương trình PBGDPL trên đài
truyền thanh xã. Bên cạnh đó, toàn thành phố đã tổ chức được 27 cuộc thi
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tìm hiểu pháp luật quảng cáo với 7.716 lượt người tham gia… Đặc biệt,
qua công tác tuyên truyền, PBGDPL, nhận thức và ý thức tôn trọng, chấp hành
pháp luật của người dân trên địa bàn chuyển biến rõ nét.
Bên cạnh đó, UBND thành phố đã ban hành 6.000 tờ gấp có nội
dung về các quy định của quảng cáo cấp cho các xã, phường, thị trấn để
phát đến tay người dân. Việc tuyên truyền, phổ biến nội dung Chỉ thị
17/CT-TTg được lồng ghép tại các hội nghị, các buổi sinh hoạt câu lạc bộ
pháp luật, trợ giúp pháp lý. Ngoài ra hình thức tuyên truyền qua loa truyền
thanh xã, phường cũng được các địa phương áp dụng. Việc tuyên truyền
rộng rãi đến nhân dân đã mang lại hiệu quả tích cực, phần nhiều người dân
khi đến giải quyết thủ tục hành chính đã hiểu rõ và thực hiện theo đúng quy
định. Phòng Văn hóa và Thông tin đã chủ trì, phối hợp với Đài Truyền
thanh thành phố, phòng Quản lý đô thị biên soạn tin, bài, hướng dẫn chỉ
đạo UBND các phường tuyên truyền quảng cáo tới toàn thể nhân dân, cơ
quan, đơn vị, tổ chức đóng trên địa bàn. Theo báo cáo tình hình hoạt động
năm 2017 thực hiện Chỉ thị 17 ngày 19/5/2017của Thủ tướng Chính phủ về
tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động
quảng cáo. Sở VH&TT đã in ấn 10.000 tờ rơi tuyên truyền đến từng hộ gia
đình phát tờ rơi 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 (có hỗ
trợ kinh phí phát tờ rơi cho các phường). Tháng 6/2016, Sở VH&TT thu
350 đĩa phát cho các đơn vị trực thuộc Sở để phổ biến, tuyên truyền qua đó
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. Trung tâm Văn hóa tỉnh là đơn vị
trực thuộc Sở VH&TT đã chỉ đạo Trung tâm văn hóa Thể thao các huyện,
thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền. Cùng với việc tuyên
truyền lưu động thì các hình thức khác như cổ động trực quan bằng băng
rôn, khẩu hiệu, cụm pano, paner, loa phát thanh… thực hiện với những nội
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dung tuyên truyền Luật quảng cáo và các văn bản có liên quan. Việc trưng
bày, triển lãm các hình ảnh hoạt động về lĩnh vực quảng cáo tại các địa
phương cũng được tổ chức thường xuyên 03 lần/năm. Năm 2017, xác định
công tác tuyên truyền là những nhiệm vụ trọng tâm và luôn được Trung tâm
Văn hóa quan tâm, chủ động, chuẩn bị chu đáo theo đúng yêu cầu nhiệm
vụ, đảm bảo việc tuyên truyền kịp thời, có hiệu quả, bằng các hình thức
như pano, băng rôn, tranh cổ động... đã thực hiện: 1.140 m2 pano, 45 băng
rôn và tổ chức tuyên truyền tại chỗ được 60 lượt. Nội dung tuyên truyền tập
trung chủ yếu vào Luật, Nghị định, Thông tư, Chỉ thị 17 ngày 19/5/2017.
Dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo đơn vị, đội TTLĐ đã xây dựng kế
hoạch, chương trình hoạt động bám sát vào việc tuyên truyền các chỉ thị,
nghị quyết mới của TW và địa phương về lĩnh vực quảng cáo tới người dân
kịp thời và chính xác thông qua các hình thức: Tuyên truyền miệng (1640
buổi thông qua Hội nghị), 50 tiểu phẩm, 35 chương trình văn nghệ cổ động,
tuyên truyền 47 lượt xe cổ động… các chương trình biểu diễn đều được
chuẩn bị, luyện tập chu đáo trước khi về lưu diễn tại cơ sở. Trong năm
2017 đội TTLĐ đã tổ chức được gần 200 buổi lưu diễn, phục vụ được trên
3 nghìn lượt người xem
Nói chung, hoạt động quảng cáo trên các phương tiện thực hiện
nghiêm túc quy định của Luật Quảng cáo và các văn bản hướng dẫn, nhất là
quy định về tỷ lệ diện tích, thời lượng quảng cáo; nội dung, hình thức quảng
cáo trên các phương tiện quảng cáo ngoài trời được đảm bảo.
Đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về hoạt
động quảng cáo ngày càng được cải thiện, tăng cường. Bên cạnh đó, đội
ngũ cán bộ chuyên trách của ngành văn hóa đã thu hút được một lực lượng
đông đảo báo cáo viên, tuyên truyền viên và cộng tác viên tham gia.
Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền hoạt động kỷ niệm các ngày
lễ lớn, các hoạt động tuyên truyền nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã
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hội của đất nước và địa phương để lựa chọn vị trí ưu tiên, bao gồm các vị
trí sau: Khu trung tâm hành chính của tỉnh, huyện, thành phố, thị trấn,
xã, phường, một số điểm nút giao thông quan trọng, khu trung tâm văn
hóa, khu vui chơi giải trí, tại các điểm ranh giới tiếp giáp hành chính giữa
tỉnh, huyện, thành phố.

2.2.5. Công tác đ ào tạ o, bồ i dư ỡ ng nhân lự c quả n lý hoạ t
đ ộ ng quả ng cáo
Bộ máy tổ chức là một trong những nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến
quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời. Nguồn
nhân lực trong bộ máy quản lý nhà nước tốt giúp thực thi và hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao, hiệu quả công việc được nâng cao. Bên cạnh đó, năng
lực thái độ, phẩm chất đạo đức của cán bộ là yếu tố quan trọng dẫn đến
hiệu quả và được coi như một yêu cầu tiên quyết nhất trong quản lý nhà
nước về hoạt động quảng cáo. Vì vậy, việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện công
tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực cho hoạt động quảng cáo vô cùng quan
trọng. Hiện nay, người dân có ý kiến khá tốt về năng lực cán bộ làm công
tá quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo. Các tiêu chí bao gồm: tinh
thần trách nhiệm và thái độ làm việc, mức độ giải quyết công việc, thực
hiện tuyên truyền pháp luật về quảng cáo, trách nhiệm xử lý các hành vi vi
phạm, phối hợp với các tổ chức đoàn thể để giải quyết các vấn đề trong
hoạt động quảng cáo.
Bảng 2.2. Nhân lực phụ trách mảng quảng cáo của Sở Văn hóa và
Thể thao tỉnh Ninh Bình
Đơn vị

Số lượng (người)

Trình độ

Phòng quản lý văn hóa

2

Cử nhân

Phòng thanh tra

2

Cử nhân

Bộ phận một của liên thông

2

Cử nhân

Phó giám đốc phụ trách

1

Cử nhân

Tổng

7

-
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(Nguồn: Tác giả thống kê lập bảng số liệu của Sở Văn hóa và Thể thao
tỉnh Ninh Bình, 2017)
Theo số liệu thống kê tại Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình năm
2017, tổng số cán bộ phụ trách về quảng cáo là 7 cán bộ. Trong đó, có một
cán bộ quản lý là phó giám đốc phụ trách chung. Mỗi đơn vị tại phòng Quản
lý Văn hóa phòng Thanh tra và Bộ phận một cửa liên thông có 2 cán bộ.
Nhân lực ngành văn hóa tỉnh Ninh Bình là đội ngũ cán bộ công chức,
viên chức trình độ chuyên môn đại học có tỷ lệ cao và được bố trí đúng
nghề nghiệp chuyên môn. Tuổi đời còn khá trẻ, có 2/3 tổng số cán bộ biên
chế trong độ tuổi từ 30 - 45. Lực lượng cán bộ được phân bổ tương đối
đồng đều tại các cấp, cả về số lượng, chất lượng.
Bên cạnh mặt đạt được, vẫn còn tồn tại một số mặt hạn chế như: Số
cán bộ được đào tạo cơ bản, bồi dưỡng chưa cao mặc dù qua các năm đã
tăng lên đáng kể. Số cán bộ chuyên môn được đào tạo trên đại học chưa đủ
so với nhu cầu phát triển của ngành giai đoạn 2013 - 2017. Quản lý lĩnh
vực văn hóa - xã hội trình cấp xã, phường trình độ còn thấp, chỉ đạt hơn
70% ở trình độ đại học.
Bảng 2.3. Thống kê số liệu trình độ cán bộ văn hóa - xã hội cấp xã
trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2017
Trình độ chuyên môn

Số lượng

Tỷ lệ %

Đại học

235

72,3

Cao đẳng

32

9,8

Trung cấp

48

14,7

Sơ cấp

5

1,5

Chưa đào tạo

15

4,6

Tổng

325

100

(Nguồn: Tác giả thống kê lập bảng số liệu của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình)
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Tỉnh chưa có kế hoạch cụ thể cho việc đào tạo tổng thể cán bộ làm
công tác VH&TT từ tỉnh đến cơ sở vì thế đội ngũ chuyên gia có trình độ cao,
sâu về lĩnh vực Quảng cáo chưa xây dựng được. Các cán bộ làm công tác
quản lý thiếu so với thực tế công việc nhất là cấp xã do đó mỗi khi thay thế,
bổ sung cán bộ rất dễ bị động nhất là cán bộ trẻ. Ở cấp xã, ngành VH&TT
mới chỉ có 01 biên chế trong khi đó thực hiện nhiều nhiệm vụ như thông tin,
thể thao, quảng cáo, phát thanh tuyên truyền, tiền lương, lao động...Khối
lượng công việc nhiều nên việc thực hiện không đầy đủ. Mặc dù được tập
huấn nhưng các lớp tập huấn thường ngắn hạn nên chưa giải quyết được hết
những khó khăn thắc mắc trong việc quản lý. Mặt khác số cán bộ này thường
xuyên phải điều chuyển công việc nhau nên khi triển khai công việc gặp
không ít khó khăn.
Hàng năm, Sở VH&TT mở lớp tập huấn nghiệp vụ quảng cáo. Nội
dung của lớp tập huấn gồm: Triển khai Luật Quảng cáo và các văn bản liên
quan đến công tác quảng cáo; công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực quảng
cáo và kinh doanh dịch vụ quảng cáo; hướng dẫn chi tiết trình tự, thủ tục
thẩm quyền cấp phép nội dung biển hiệu quảng cáo, kinh doanh dịch vụ
quảng cáo; thảo luận hỏi, đáp nêu những khó khăn vướng mắc, đề xuất kiến
nghị về công tác quảng cáo. Mỗi lớp có khoảng từ 100 đến 150 cán bộ của
các Phòng VH,TT, cán bộ các xã. Thời gian mỗi đợt là 3 ngày. Qua lớp tập
huấn nhằm nâng cao năng lực quản lý, thống nhất trong triển khai thực hiện
Luật Quảng cáo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thực trong cộng đồng
dân cư trong việc chấp hành các quy định về thiết kế, lắp đặt biển hiệu, bảng
quảng cáo ngoài trời.
Học viên các lớp tập huấn là những người làm công tác quản lý về
lĩnh vực quảng cáo, các đồng chí là lãnh đạo, cán bộ làm công tác quản lý
nhà nước thuộc các phòng, ban chuyên môn, một số đơn vị sự nghiệp thuộc
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Sở; các đồng chí Lãnh đạo, chuyên viên làm công tác quản lý nhà nước
thuộc Phòng VHTT các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh được đi
tham quan, học tập kinh nghiệm thực tế tại những điểm, các tuyến đường có
hoạt động và quản lý.
Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, chuyên môn là một nhiệm
vụ quan trọng, cần thiết, thường xuyên của quảng cáo. Nó giúp cho những
người làm quảng cáo kịp thời tiếp cận, làm quen cái mới, cái sắp thay đổi,
cải tiến, đồng thời củng cố, bổ sung, nâng cao nhận thức còn thiếu, còn hạn
chế. Thời lượng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác quảng cáo diễn ra trong
thời ngắn, nguồn kinh phí cho hoạt động này còn thấp… không thể truyền tải
hết nội dung cũng như trao đổi tất cả vấn đề về quảng cáo nên chưa đáp ứng
nhu cầu học tập, những vướng mắc trong công tác tuyên truyền, thanh kiểm
tra, thủ tục hành chính…vì thế đây là một vấn đề bức thiết đặt ra cho các
cấp, các ngành lãnh đạo quản lý.
2.2.6. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi
phạm trong hoạt động quảng cáo
Để nghiêm túc thực hiện các quy định của Luật Quảng cáo, Cục Văn
hóa cơ sở (Bộ VH-TT&DL) có văn bản đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trên cả nước triển
khai thực hiện một số giải pháp như: tăng cường chỉ đạo công tác thanh tra,
kiểm tra, xử lý các biển hiệu vi phạm quy định của Luật Quảng cáo theo
thẩm quyền.
Để chấn chỉnh những tồn tại tiêu cực trong lĩnh vực quảng cáo, Sở
Văn hóa và Thể thao Ninh Bình đã phối hợp với các ngành chức năng tăng
cường công tác thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất,
kinh doanh thường xuyên có hoạt động Quảng cáo; xử lý ngiêm các hành
vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Kết quả kiểm tra các cơ sở
hoạt động kinh doanh dịch vụ quảng cáo trên địa bàn. Năm 2013 kiểm tra
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27 cơ sở, năm 2014 kiểm tra 35 cơ sở, năm 2015 kiểm tra 50 cơ sở, năm
2016 kiểm tra 43 cơ sở. Qua kết quả kiểm tra cho thấy bên cạnh những cơ
sở chấp hành tốt Luật Quảng cáo, còn nhiều cơ sở chưa chấp hành các quy
định của pháp luật trong hoạt động quảng cáo.
Xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động quảng cáo: Lập biên bản
kiểm tra hành chính đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ quảng cáo và đã
có kết luận về ưu điểm và hạn chế tồn tại, chỉ rõ trách nhiệm của cơ sở,
nhắc nhở và gia hạn khắc phục đối với các cơ sở không đảm bảo đúng quy
định về giấy tờ liên quan đến hoạt động quảng cáo do cơ quan nhà nước có
thẩm quyền cấp theo quy định
Căn cứ quy định cụ thể của Điều 18 và Điều 34 của Luật Quảng cáo
về biển hiệu của tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, Sở Văn
hóa và Thể thao đã chỉ đạo phòng Quản lý Văn hóa, Thanh tra Sở, phòng
Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố phối hợp với các nghành liên
quan tiến tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra, rà soát biển hiệu của các tổ
chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, nhằm chấn
chỉnh kịp thời và xử lý nghiêm đối với các trường hợp viết, đặt, treo, gắn
biển hiệu không đúng quy định của pháp luật; gây mất mỹ quan đô thị, trật
tự an toàn giao thông và quang cảnh môi trường.
Hoạt động quảng cáo ngoài trời và hệ thống biển hiệu có ảnh hưởng
rất lớn đến việc bảo đảm mỹ quan đô thị, nhất là tại những nút giao thông
quan trọng, những trục đường lớn. Là thành phố trung tâm của tỉnh nên trên
địa bàn thành phố Ninh Bình diễn ra nhiều hoạt động kinh doanh, buôn
bán. Trong đó, hình thức quảng cáo, rao vặt diễn ra phổ biến ở khắp các
tuyến đường, ngõ phố. Năm 2007, thành phố đã tổ chức 2 đợt ra quân tháo
dỡ, xử lý quảng cáo, rao vặt trái phép trên địa bàn. Sau khi có văn bản chỉ
đạo của thành phố, các xã, phường đã tập trung xây dựng kế hoạch, đồng
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loạt ra quân hưởng ứng thực hiện công tác lập lại trật tự trong hoạt động
quảng cáo theo đúng quy định. Tháng 11/2017, Đội kiểm tra liên ngành
814 thành phố và UBND các xã, phường đã đồng loạt ra quân tháo dỡ, xử
lý quảng cáo, rao vặt trái phép trên địa bàn. Đã tổ chức bóc, xóa các loại
hình quảng cáo, rao vặt trên gốc cây, cột điện, nơi công cộng. Kết quả trong
đợt ra quân, Đội kiểm tra 814 thành phố và các xã, phường đã tháo dỡ 25
biển quảng cáo, biển hiệu sai quy định, 2.350 tờ rơi, 30 băng zôn, phướn,
xóa bỏ quảng cáo rao vặt ở 350 cột điện, gốc cây của các tổ chức, cá nhân
có hình thức quảng cáo, rao vặt trái phép. Kết quả sau mỗi đợt ra quân của
thành phố và các xã, phường, hoạt động quảng cáo, rao vặt trái phép đã
được xóa bỏ, góp phần đảm bảo mỹ quan độ thị và trật tự an toàn giao
thông, tạo môi trường sáng-xanh-sạch-đẹp cho thành phố.
Tuy nhiên, theo ngành chức năng của thành phố, sau mỗi đợt ra
quân, tình hình vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo, rao vặt lại tái diễn. Vẫn
còn những cá nhân, tổ chức cố tình vi phạm, thiếu ý thức, trách nhiệm hoặc
cố tình không chấp hành các quy định khi tham gia hoạt động quảng cáo.
Điển hình như có những quảng cáo, rao vặt vừa được xóa bỏ, ngay đêm đã
được dán trồng lên chỗ vừa xóa. Có những nội dung quảng cáo không đúng
theo quy định của pháp luật.
Đồng chí Đinh Văn Sơn, Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin cho
biết thêm:
Với chức năng được giao, phòng Văn hóa- Thông tin đã chủ trì
phối hợp với các phòng chuyên môn thực hiện việc lắp đặt các
bảng quảng cáo rao vặt bằng chất liệu thép hộp mạ kẽm, kích
thước 2,5 mét x 3,65 mét để các tổ chức, cá nhân thực hiện quảng
cáo, rao vặt. Việc lắp đặt các quảng quảng cáo rao vặt được hoàn
thành từ cuối tháng 11/2017 và thông báo rộng rãi để tổ chức, cá
nhân biết. Có thống nhất hướng dẫn các quy định cụ thể trong việc
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thực hiện quảng cáo, rao vặt trên các bảng để các đơn vị thực hiện
[Phụ lục 2, phỏng vấn sâu 2.1.3, tr.128].
Qua bước đầu thực hiện và kiểm tra của ngành chức năng, sau 1 tuần
triển khai lắp đặt bảng quảng cáo, rao vặt tại một số điểm, đã có nhiều tổ
chức, cá nhân đến dán thông tin quảng cáo chiếm tới 60- 70% diện tích
bảng. Kết quả này cho thấy, những nỗ lực của thành phố trong việc xây
dựng nền nếp trong hoạt động quảng cáo, rao vặt đã phát huy tác dụng. Cá
nhân, tổ chức có nhu cầu quảng cáo đã có ý thức chấp hành các quy định
của thành phố về việc quảng cáo, rao vặt.
Phường Đông Thành, là một trong những phường thực hiện thí điểm
việc lắp đặt bảng quảng cáo, rao vặt, vị trí đặt bảng bảng quảng cáo khá
thuận tiện, ở ngay trước cổng UBND phường, trên tuyến đường Đinh Tiên
Hoàng nên ai cũng có thể nhìn và quan sát thấy. Trên bảng, các tờ quảng
cáo, rao vặt đã chiếm gần hết diện tích quảng cáo.
Bảng 2.4. Kết quả xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực quảng cáo trong
5 năm

2013

15

Số tiền phạt
(Tr.đ)
35

2014

7

24

4,8

2015

5

28

5,6

2016

4

30

7,5

2017

2

19

9,5

Tổng

23

136

5,9

Năm

Số vụ xử lý

Số tiền phạt
(Tr.đ/vụ)
5

(Nguồn:Tác giả thống kê lập bảng số liệu của Sở Văn hóa và Thể thao
tỉnh Ninh Bình, 2017)
Theo số liệu thống kê trong báo cáo cuối năm 2017, phòng Văn hoá
và Thông tin đã phạt 136 triệu đồng về vi phạm hoạt động quảng cáo tấm
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nhỏ, tấm lớn, và rao vặt trong đó vi phạm quảng cáo rao vặt. Bên cạnh đó,
Sở VH&TT, phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thành phố cũng đã
yêu cầu tháo gỡ rất gần 50 bảng biển quảng cáo vi phạm quy định. Tỉnh
cũng liên tục tháo dỡ, thông báo cho ngành thông tin truyền thông cắt hơn
2000 số điện thoại ghi trên các băng rôn, quảng cáo rao vặt. 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.
Tỉnh Ninh Bình có trục quốc lộ 1A đi qua nên bảng quảng cáo tấm
lớn là khá nhiều. Trên trục đường Trần Hưng Đạo từ Cầu Gián Khẩu về
thành phố Ninh Bình có không ít quảng cáo tấm lớn và đều được các cơ
quan chức năng thanh kiểm tra về nội dung cũng như hình thức quảng cáo.
Tính đến năm 2017, Phòng Văn hoá và Thông tin đã phối hợp với UBND
các phường tiến hành kiểm tra các biển bảng đặt tại mặt tiền và mặt hông
nhà và đã có 9 trường hợp vi phạm trên địa bàn các phường. Trong đó:
Đông Thành có 4 biển, bảng vi phạm; Vân Giang có 3; và Ninh Khánh có
02 biển, bảng vi phạm Luật Quảng cáo. Ngày 9/12/2017, các lực lượng
chức năng đã tổ chức ra quân cưỡng chế, tháo dỡ biển, bảng quảng cáo vi
phạm. Sau 6 tháng thực hiện các lực lượng chức năng đã đôn đốc, nhắc nhở
325 trường hợp, xử lý 784 trường hợp vi phạm quảng cáo rao vặt.
Khi được phỏng vấn về việc xử phạt đối với các vi phạm về
quảng cáo, ông Đinh Văn Sơn, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin có
chia sẻ:
Trong 6 tháng ra quân, Phòng Văn hóa và Thông tin đã phạt tổng
số tiền lên tới 73 triệu trong đó 03 trường hợp xử lý nặng. Với
những quảng cáo thiếu chuẩn xác, sai sự thật mà không được cơ
quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực
hiện quảng cáo bị phạt tiền từ 15- 20 triệu đồng. Điều 51 của Nghị
định 158 quy định xử phạt hành vi treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo các
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sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu
giao thông và cây xanh nơi công cộng bị phạt từ 1-2 triệu đồng
[Phụ lục 2, phỏng vấn sâu 2.1.3, tr.128].
Một thực trạng đang diễn ra hiện nay, đó là sự né tránh của các đơn vị,
tổ chức, cá nhân khi bị kiểm tra trong việc đặt biển quảng cáo. Khi được hỏi về
những khó khăn trong công tác này, ông Đinh Văn Sơn cho biết thêm:
Một số doanh nghiệp vì mưu sinh vẫn tìm cách phá rào, bất chấp
vi phạm, chịu phạt, chịu xử lý để tồn tại, họ “đi đêm và lách
luật”, đây cũng là lý do vì sao nhiều bảng, biển được dựng lên lúc
đầu mang danh nghĩa phục vụ tuyên truyền nhiệm vụ chính trị
địa phương nhưng sau đó trở thành bảng, biển quảng cáo. Có thể
nói đây là kiểu “lách luật” hợp lý nhất và các DN QC đang áp
dụng hiện nay. [Phụ lục 2, phỏng vấn sâu 2.1.3, tr.128].
Như vậy, cách làm của các doanh nghiệp trên là sai quy định. Ngoài
ra còn nhiều sai phạm khác hết sức đa dạng, từ vi phạm về trật tự xây dựng,
sai phạm về nội dung biển hiệu, sai phạm về kích thước... Quảng cáo không
xin phép hoặc quảng cáo sai với nội dung xin phép; có những biển hiệu chỉ
sử dụng tiếng nước ngoài mà không có chữ tiếng Việt hoặc kích thước chữ
nước ngoài bằng, lớn hơn chữ tiếng Việt; hoạt động quảng cáo rao vặt,
bảng, biển quảng cáo của các cơ sở, nhà hàng, dịch vụ treo mắc lộn xộn lấn
chiếm vỉa hè, lòng đường gây cản trở giao thông, làm xấu cảnh quan đô
thị... Mặc dù đã vào cuộc rất tích cực, nhưng để giải quyết triệt để tình
trạng vi phạm tràn lan trong hoạt động quảng cáo, biển hiệu là vấn đề
không dễ. 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 định chặt chẽ hơn nữa để các doanh nghiệp này không lợi dụng được lỗ
hổng trong Luật để lách luật.
Bên cạnh đó, Thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg 2017 tăng cường quản lý
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nhà nước chấn chỉnh hoạt quảng cáó, các đơn vị có liên quan phối hợp tổ
chức công tác thanh kiểm tra.
Sở Xây dựng kiểm tra, giám sát, đôn đốc và yêu cầu các doanh
nghiệp kinh doanh quảng cáo khẩn trương tự tổ chức tháo dỡ, hoàn trả lại
mặt bằng đối với các biển quảng cáo không phù hợp quy hoạch và tiềm ẩn
nguy cơ mất an toàn cho cộng đồng. Sở Thông tin và Truyền thông phối
hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc
chấp hành pháp luật trong hoạt động quảng cáo trên báo chí, xuất bản
phẩm, hệ thống mạng và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm dịch vụ bưu
chính viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố; kịp thời phát
hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; chỉ đạo các cơ quan báo chí
của thành phố, Cổng thông tin điện tử thành phố kiểm soát chặt chẽ nội
dung quảng cáo trước khi phát sóng, in, phát hành.
Các Sở Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương xác
nhận nội dung quảng cáo, chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật, đối với các sản
phẩm, hàng hóa, dịch vụ quảng cáo thuộc lĩnh vực được phân công quản lý,
đặc biệt đối với các sản phẩm là thuốc, sữa, thực phẩm dinh dưỡng dành
cho trẻ nhỏ, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thuốc bảo vệ thực vật, phân
bón và chế phẩm sinh học dùng trong trồng trọt, chăn nuôi…; đảm bảo nội
dung quảng cáo phù hợp với quy định của pháp luật, văn hóa, thuần phong
mỹ tục của dân tộc.
Các cơ quan chức năng trên địa bàn phối hợp chặt chẽ để quản lý
hiệu quả, đưa hoạt động quảng cáo ngoài trời vào nền nếp, tạo không gian,
kiến trúc cảnh quan đô thị để chấn chỉnh tình trạng hoạt động quảng cáo
tràn lan, gây mất mỹ quan đô thị. Tăng cường quản lý Nhà nước về lĩnh
vực quảng cáo trên địa bàn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng
quy định của pháp luật.
2.3. Công tác xây dựng quy hoạch quảng cáo ngoài trời

68

Nhằm tạo sự thống nhất về thực hiện hoạt động quảng cáo trên địa
bàn tỉnh, bảo vệ lợi ích cho các doanh nghiệp, cá nhân, góp phần nâng cao
hiệu lực của các thiết chế văn hóa; tạo môi trường văn hóa, kinh doanh an
toàn, đúng pháp luật; tạo nên vẻ đẹp cảnh quan đô thị, khu công nghiệp, các
trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh và các địa phương,
các tuyến đường trọng yếu trên địa bàn tỉnh. Việc xây dựng quy hoạch
quảng cáo ngoài trời để thêm một kênh thông tin trực quan 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 công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước và hội nhập khu vực, quốc tế.
Quy hoạch quảng cáo đảm bảo tiêu chí mỹ thuật, tính mỹ quan, tính
đồng bộ, hiệu quả kinh tế; đảm bảo an toàn giao thông, lượng thông tin
quảng cáo, việc cho phép và quản lý được thuận lợi.
Căn cứ Điều 37, 38 của Luật Quảng cáo; Điều 16, 17, 18, 19 của
Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành Luật 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; các văn bản chỉ đạo của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch và hướng dẫn số 3873/HD – BVHTTDL của Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn xây dựng quy hoạch quảng
cáo. Sở Văn hóa và Thể thao đã xây dựng xong Dự thảo đề cương Quy
hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2012 –
2020 trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
Do sự phát triển kinh tế - xã hội, phát triển hạ tầng giao thông trong
quá trình xây dựng Đề cương Quy hoạch đã phát sinh nhiều bất cập đòi hỏi
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cần được điều chỉnh, bổ sung kịp thời như: Đối với các trường hợp lắp đặt
các Pano quảng cáo ngoài trời quy cách thực hiện chưa được thống nhất; vị
trí xây dựng bảng quảng cáo còn chưa phù hợp, chưa đáp ứng được nhu cầu
của doanh nghiệp.
Bên cạnh đó các văn bản pháp quy trong lĩnh vực quảng cáo còn một
số bất cập gây không ít khó khăn khi xây dựng quy hoạch tại địa phương:
Do yêu cầu phải áp dụng quy chuẩn, việc xây dựng Quy hoạch quảng cáo
tại Ninh Bình nói riêng và các tỉnh nói chung sẽ không đáp ứng được yêu
cầu của Luật quảng cáo. Chính vì thế, Đề cương Quy hoạch tuyên truyền
quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh chưa được phê duyệt.
2.4. Đánh giá chung
Trong những năm gần đây công tác quản lý hoạt động quảng cáo
thương mại ngoài trời đã đạt được một số ưu điểm đáng ghi nhận, cụ thể
như sau: UBND tỉnh cũng như Sở VH&TT đã chỉ đạo thực hiện rất tốt các
văn bản quản lý của nhà nước. Cụ thể, phòng Văn hóa và Thông tin đã ban
hành rất nhiều văn bản về lĩnh vực quảng cáo 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 nêu rõ các cấp cần tăng cường công tác quản lý
hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời và 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 hiện nay.
Ông Nguyễn Hữu Học, Trưởng phòng Thanh tra, Sở VH&TT đưa ra
nhận xét:
Thanh tra Sở, phối hợp đội kiểm tra liên ngành thanh kiểm tra
các tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo trên địa bàn tỉnh. Năm
2013 kiểm tra 05 cơ sở, năm 2014 kiểm tra 04 cơ sở, năm 2015
kiểm tra 38 cơ sở, năm 2016 kiểm tra 21 cơ sở, năm 2017 kiểm
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tra 32 cơ sở. Qua kết quả kiểm tra cho thấy bên cạnh những cơ sở
chấp hành tốt Luật Quảng cáo, còn nhiều cơ sở chưa chấp hành
các quy định của pháp luật trong hoạt động quảng cáo như:
Không gửi văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng
quảng cáo, băng rôn, Đoàn người thực hiện quảng cáo đến cơ
quan nhà nước có thẩm quyền nơi thực hiện quảng cáo; Không
có giấy xác nhận nội dung quảng cáo về dịch vụ khám bệnh,
chữa bệnh; Chưa có giấy phép xây dựng đối với bảng quảng cáo
có diện tích một mặt trên 20m2 kết cấu khung kim loại hoặc vật
liệu xây dựng tương tự gắn và công trình xây dựng có sẵn, Bảng
quảng cáo đứng độc lập có diện tích một mặt từ 40 mét vuông
(m2) trở lên; Không thể hiện đầy đủ trên biển hiệu tên cơ sở sản
xuất kinh doanh theo đúng giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh
[Phụ lục 2, phỏng vấn sâu 2.1.2, tr. 128].
Xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động quảng cáo:Lập biên bản
kiểm tra hành chính đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ quảng cáo và đã
có kết luận về ưu điểm và hạn chế tồn tại, chỉ rõ trách nhiệm của cơ sở,
nhắc nhở và gia hạn khắc phục đối với các cơ sở không đảm bảo đúng quy
định về giấy tờ liên quan đến hoạt động quảng cáo do cơ quan nhà nước có
thẩm quyền cấp theo quy định.
Công tác quản lý về lĩnh vực quảng cáo, cần có sự vào cuộc và phối
hợp của nhiều ngành chức năng, cũng theo ông Nguyễn Hữu Học cho biết:
Dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, các cấp, các ngành đã tổ chức
triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp quản lý quảng cáo,
thực hiện chuyên môn hóa theo chức năng, nhiệm vụ. Tỉnh đã
xây dựng các chương trình phối hợp hành động giữa các cơ quan,
ban ngành như Văn hóa và Thể thao, Công an, Xây dựng... Đoàn
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Thanh niên, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và sự phối hợp của cộng
đồng nhân dân... nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thanh
kiểm tra... chủ động nắm tình hình, thường xuyên trao đổi thông
tin giữa các lực lượng. [Phụ lục 3, phỏng vấn sâu 3.1.2, tr. 134].
2.4.1. Thành tựu và nguyên nhân
2.4.1.1. Thành tựu
Bộ máy quản lý nhà nước về QCTMNT hiện nay của tỉnh không
ngừng tăng cường và hoàn thiện. Lực lượng cán bộ chuyên môn phục vụ
công tác quản lý nhà nước về QCTMNT tương đối đạt yêu cầu về quản lý
nhà nước.
Theo ông Đinh Ngọc Khánh, Trưởng phòng Quản lý Văn hóa cho biết:
Công tác quản lý nhà nước về hoạt động QCTMNT được thực
hiện theo đúng chính sách và pháp luật hiện hành. Các văn bản
pháp luật về QCTMNT được ban hành kịp thời và chỉ đạo cụ thể
đến các cấp, các ngành và các doanh nghiệp giúp các doanh
nghiệp hiểu và thực hiện nghiêm túc theo đúng pháp luật. Nhận
thức của toàn xã hội, của các ngành các cấp đối với việc thực hiện
Luật Quảng cáo được nâng cao. Công tác quản lý, thanh kiểm tra
đặc biệt trong thời gian gần đây, đã đạt được những kết quả nhất
định. Hoạt động quảng cáo của tỉnh Ninh Bình đã từng bước đi
vào nề nếp và tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, đạt
tiêu chuẩn về kỹ, mỹ thuật [Phụ lục 2, phỏng vấn sâu 2.1.1;
tr.128].
Sở VH&TT chỉ đạo và hướng dẫn Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung
tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thành phố, các phòng chuyên môn và các
đơn vị thuộc Sở phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn tăng cường
công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Quảng cáo... góp phần
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nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân, đồng
thời hạn chế các vi phạm trong việc triển khai thực hiện. Trong công tác
truyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật đã vận động được
quần chúng nhân dân trên địa bàn hiểu và thực hiện những quy định về
treo, dựng, lắp đặt biển, pa nô... quảng cáo đúng về nội dung và hình thức.
Tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh ba cấp và thường phổ biến
Luật Quảng cáo, các văn bản vào khung giờ 6giờ 30 phút và 18 giờ hàng
ngày để nhân dân dễ nhận biết, hiểu và thực hiện.
Hàng năm, thành phố Ninh Bình tổ chức các hoạt động giao lưu văn
hoá như diễn kịch, ca mới... đề tài xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, không
khói bụi, ô nhiễm môi trường, đảm bảo mỹ quan đô thị và văn minh trong
quảng cáo. UBND thành phố đã chỉ đạo cuộc vận động nhằm vào những
nội dung: Giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, làm việc theo pháp luật; xây
dựng văn minh quảng cáo, văn hoá công cộng. Thành phố đã chỉ đạo các
cấp, các ngành nghiêm chỉnh thực hiện Chỉ thị 17 ngày 19/5/2017của Thủ
tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn
chỉnh hoạt động quảng cáo.
Đưa nội dung phổ biến các quy định của Luật Quảng cáo và các văn
bản quy phạm pháp luật có liên quan trong chương trình làm việc của Hội
nghị tập huấn công tác văn hóa, thể thao cho cán bộ làm công tác văn hóa ở
cấp xã, cấp huyện. Đồng thời, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành
phố tổ chức hội nghị tập huấn thường niên để triển khai Luật Quảng cáo tới
Lãnh đạo UBND, cán bộ văn hóa xã, phường, thị trấn, các tổ chức, doanh
nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân thường xuyên có hoạt động quảng cáo.
Thanh tra, Công an phối hợp Sở VH&TT, Phòng Văn hóa và Thông
tin các huyện thành phố thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, chấn
chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn. Cùng với đó, Sở Văn hóa và Thể
thao đã phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra
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các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh thường xuyên có hoạt động
quảng cáo; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
Việc tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo: Sở Văn hóa và
Thể thao thực hiện tốt quy trình, thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản
phẩm quảng cáo của các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động quảng cáo
theo đúng quy định tại Luật Quảng cáo và một số văn bản quy phạm pháp
luật có liên quan. Năm 2017, ban hành 118 văn bản cho phép quảng cáo,
trong đó 67 văn bản cho phép quảng cáo trên phương tiện băng rôn, 38 văn
bản cho phép quảng cáo trên phương tiện biển, bảng quảng cáo tấm nhỏ, 06
văn bản cho phép quảng cáo trên phương tiện bảng quảng cáo tấm lớn, 06 văn
bản cho phép quảng cáo bằng đề can dán bên hông xe ô tô, 01 văn bản cho
phép quảng cáo đoàn người.
UBND các huyện, thành phố trong tỉnh tăng cường chỉ đạo các đơn vị
chức năng của địa phương và các xã phường, thị trấn thực hiện công tác quản
lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn, tiêu biểu là thành phố Ninh Bình và
thành phố Tam Điệp đã có nhiều biện pháp trong công tác quản lý, vì thế hoạt
động quảng cáo trên địa bàn thành phố Ninh Bình và Tam Điệp đã chuyển
biến tích cực, những biển hiệu, biển cửa hàng dựng lấn chiếm vỉa hè, lòng
đường từng bước đã được giải quyết, mỹ quan đô thị được cải thiện. Các
huyện, thành phố đang từng bước xây dựng quy hoạch vị trí quảng cáo rao vặt trên
địa bàn. Trong đó, thành phố Ninh Bình xây dựng lắp đặt 9 bảng quảng cáo rao
vặt miễn phí trên địa bàn 5 phường.
2.4.1.2. Nguyên nhân
Để đạt được các thành tựu như trên, là do có một số nguyên nhân
như sau:
Sự quan tâm chỉ đạo từ các cấp quản lý: Cấp trung ương và cấp địa
phương đã chỉ đạo sâu sát, cụ thể đến các cấp, các ngành đặc biệt lãnh đạo
tỉnh và lãnh đạo Sở VH&TT đã thực hiện tốt vai trò của nhà quản lý trong
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đó chú trọng tới việc xây dựng đề cương Quy hoạch tuyên truyền Quảng
cáo ngoài trời và cải cách thủ tục hành.
Công tác kết hợp giữa các Sở, ban, ngành được đẩy mạnh và chú
trọng giúp tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về quảng cáo.
Công tác này được triển khai hàng năm với việc chủ động ban hành các văn
bản hướng dẫn, chấn chỉnh các vi phạm.
Sở VH&TT, Phòng Văn hoá và Thông tin đã cử các cán bộ đi tập
huấn để nâng cao trình độ tại một số trung tâm đào tạo chuyên ngành về
quản lý và hoạt động quảng cáo. Cán bộ, chuyên viên trực tiếp phụ trách
các hoạt động quảng cáo được tạo điều kiện tiếp thu kĩ thuật tiên tiến trên
thế giới, bằng hình thức cử đi học, tham gia các khoá học về đồ họa, thiết
kế, 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. Từ đó các
nhân lực phụ trách mảng quảng cáo tâm huyết với công việc, hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao bảo đảm chuyên môn và thời gian.
Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được tỉnh quan
tâm. Nhận thức của toàn xã hội, của các ngành các cấp đối với công tác
thực hiện quảng cáo được nâng cao. Đặc biệt tỉnh chú trọng tuyên truyền
các văn bản quy phạm pháp luật 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. Các
doanh nghiệp hiểu và thực hiện nghiêm túc theo đúng pháp luật.
Xã hội ngày một phát triển tạo ra nhu cầu và động lực phát triển từ
đó đã xây dựng được cơ sở vật chất - kỹ thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội phục
vụ cho hoạt động quảng cáo ngày một văn minh và hiệu quả hơn.
2.4.2. Một số hạn chế và nguyên nhân
2.4.2.1. Một số hạn chế
Tuy nhiên bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được, vẫn còn không
ít khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước hoạt động quảng
cáo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình cụ thể như:
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Hiện nay tình trạng lộn xộn, mất mỹ quan đô thị đối với quảng cáo
trên bảng, biển, pa-nô và các phương tiện quảng cáo ngoài trời đang là một
vấn đề cần quan tâm đối với các cơ quan quản lý.
Tại Điều 29 của Luật Quảng cáo về thành phần hồ sơ thông báo sản
phẩm quảng cáo không quy định việc tổ chức, cá nhân phải chứng minh
quyền sở hữu đối với thương hiệu (logo) và không quy định việc tổ chức,
cá nhân phải có bản cam kết sử dụng hình ảnh người mẫu, hình ảnh của tổ
chức, cá nhân. Điều này cũng được Cục Văn hóa cơ sở quy định trong Văn
bản số 33/VHCS-QC ngày 22/01/2015 về việc hướng dẫn một số nội dung
về công tác QLNN về hoạt động quảng cáo tại các địa phương (nội dung
quy định rõ: Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng
cáo, đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố thu đúng
các giấy tờ theo quy định tại Điều 29 Luật Quảng cáo, tránh việc yêu cầu
thêm các loại giấy tờ khác ngoài quy định như Giấy phép đầu tư của doanh
nghiệp; Giấy chứng nhận nhãn hiệu; Bản cam kết sử dụng hình ảnh của tổ
chức, cá nhân). Vấn đề này trái với quy định “Quảng cáo vi phạm pháp luật
về sở hữu trí tuệ” và “Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của
cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật
cho phép” tại khoản 8, khoản 13, Điều 8: Hành vi cấm trong hoạt động
quảng cáo của Luật Quảng cáo. Chính sự mâu thuẫn này khiến cơ quan
quản lý gặp nhiều khó khăn trong việc xác minh hồ sơ thông báo sản phẩm
quảng cáo của tổ chức, cá nhân.
Tại điểm a, khoản 3, điều 34 của Luật Quảng cáo quy định: đối với
biển hiệu ngang thì chiều cao tối đa là 02 mét (m), chiều dài không vượt
quá chiều ngang mặt tiền nhà. Tuy nhiên, trên thực tế có rất nhiều công
trình có chiều ngang mặt tiền dài trong khi giới hạn chiều cao tối đa chỉ là
02 mét khiến bảng quảng cáo không cân đối gây mất mỹ quan và gây khó
khăn cho tổ chức, cá nhân trong việc thể hiện nội dung trên biển quảng cáo.
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Tình hình hoạt động quảng cáo hiện nay đang đặt ra nhiều vấn đề
bức xúc. Hoạt động quảng cáo còn lộn xộn, tuỳ tiện, sự cạnh tranh còn
thiếu lành mạnh, ảnh hưởng đến lợi ích của người tiêu dùng và lợi ích của
nền kinh tế. Các quy định pháp luật về hoạt động quảng cáo còn một số
điểm chồng chéo và có nhiều kẽ hở gây khó khăn cho các doanh nghiệp
quảng cáo. Cũng theo ông Đinh Ngọc Khánh, Trưởng phòng Quản lý Văn
hóa cho biết:
Tình trạng vi phạm Luật Quảng cáo vẫn diễn ra khá phổ biến,
ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, an toàn giao thông. Do chưa có
quy hoạch quảng cáo trên địa bàn tỉnh nên bảng, biển quảng cáo
thương mại trên tuyến đường 1A qua địa phận Ninh Bình thường
đan xen, có khi chồng lấn vào nhau. Những tấm panô, áp phích
được treo, dán lâu ngày bị rách, bạc màu, không được tháo dỡ
gây mất mỹ quan đô thị. Bảng, biển quảng cáo dày đặc nhất phải
kể đến khu vực phường Vân Giang, phường Đông Thành và
phường Ninh Khánh. Đây là tuyến đường có lượng người lưu
thông lớn, được xem là điểm “đắc địa” để treo biển quảng cáo.
Vì vậy, tại trục đường 1A luôn có tình trạng các loại biển quảng
cáo di động được dựng lên với các kiểu kích thước, đặt nhấp nhô
ở những vị trí khác nhau, làm lấn chiếm vỉa hè an toàn giao
thông” [Phụ lục 2, phỏng vấn sâu 2.1.1; tr.134].
Tại đường Trần Hưng Đạo, thành phố Ninh Bình nhiều biển hiệu còn
vi phạm kích thước. Quan sát trên trục đường 1A địa phân tỉnh Ninh Bình
thì nhiều hộ kinh doanh vẫn vi phạm, khi nhà cao tầng vẫn lắp đặt biển,
bảng quảng cáo che lấp, bịt kín mặt tiền của căn nhà. Theo quy định của
Luật Quảng cáo, bảng quảng cáo đặt tại mặt ngoài các toà nhà cao tầng
phải đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn sinh mạng, thông gió,
lấy sáng mà hầu hết các ngôi nhà trên tuyến đường này đều là kết cấu nhà

77

ống nhưng nhiều cơ sở kinh doanh vẫn thiết kế các bảng hiệu, hộp đèn
quảng cáo che kín từ tầng 1 đến tầng cao nhất của căn nhà, che chắn không
gian thoát hiểm, cứu hỏa. Như vậy việc tận dụng không gian phía trước nhà
để treo bảng quảng cáo gây nguy hiểm, mất an toàn khi có cháy, nổ xảy ra.
Tình trạng lộn xộn, mất mỹ quan đô thị đối với quảng cáo trên bảng,
biển, pa-nô và các phương tiện quảng cáo ngoài trời đang là một vấn đề cần
quan tâm đối với các cơ quan quản lý. Ninh Bình là một trong những địa
phương có hệ thống biển quảng cáo nhiều về số lượng và đa dạng về hình
thức. Trên trục đường 1A đã đặt một số biển quảng cáo tấm lớn, còn hệ
thống biển quảng cáo nhỏ hơn 40m2 thì nhiều vô kể. Tại một số tuyến
đường, vòng xoay, ngã tư lớn trên trục đường 1A, rất nhiều tấm bảng
quảng cáo với đủ màu sắc, kích cỡ lộn xộn, gây mất mỹ quan. Tại ngã ba
Tam Giác (phường Đông Thành), không khó tìm thấy nhiều tấm biển
quảng cáo che kín nhiều tầng lầu, cũng la liệt các biển quảng cáo cao hơn
4m che hết mặt tiền nhà.
Phát triển quảng cáo chưa đồng đều, chưa gắn liền với tình hình phát
triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác quản lý, thực hiện quảng cáo còn
thụ động, chưa tạo được sự thống nhất, đồng bộ, tính chuyên nghiệp hoá
chưa cao. Công tác quản lý các hoạt động tuyên truyền quảng cáo thuộc
lĩnh vực y tế và kinh doanh thuốc thú y, giống cây trồng chưa được quan
tâm. Hiện nay còn tồn tại một số lượng lớn biển bảng quảng cáo đặt tại các
cửa hàng, đại lý nhưng chủ cơ sở không thực hiện việc xin phép quảng cáo.
Công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động quảng cáo đôi khi chưa kịp thời,
nhận thức của một số ngành, địa phương, doanh nghiệp về lĩnh vực quảng
cáo còn nhiều hạn chế.
Việc huy động các tổ chức kinh tế - xã hội, doanh nghiệp tham gia
hoạt động quảng cáo còn hạn chế. Việc đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động
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quảng cáo mới chỉ diễn ra ở những thời điểm có các sự kiện lớn, chưa
thường xuyên, liên tục.
Đội ngũ cán bộ làm công tác quảng cáo còn thiếu về số lượng, tính
chuyên nghiệp chưa cao. Đặc biệt là trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác ở
cấp xã còn thấp, chuyên môn chưa đáp ứng được công việc nên khi giải
quyết công việc rất thụ động, chưa chủ động tham mưu những biện pháp
thực hiện cho cấp trên.
2.4.2.2. Nguyên nhân
Tính hiệu lực và hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước về quảng
cáo chưa cao, các chủ thể quảng cáo khi tham gia vào hoạt động này chưa
hiểu hết các quyền và nghĩa vụ của mình theo pháp luật, hay biết nhưng cố
tình làm sai, từ đó dẫn đến rất nhiều hành vi vi phạm pháp luật của đối
tượng quản lý và đối tượng chịu sự quản lý. Bên cạnh đó hệ thống pháp
luật về quảng cáo còn thiếu những cơ chế đảm bảo thực thi, thiếu tính kiên
quyết và bắt buộc phải thực thi. Các quy định pháp luật còn có nhiều bất
cập, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn của hoạt động quảng cáo đang
diễn ra rất sôi động trong đời sống kinh tế, xã hội.
Về phía quản lý, các văn bản hiện hành còn có những điểm chung
chung. Thiếu những hướng dẫn chi tiết, cụ thể khiến cơ quan quản lý cũng
như các nhà quảng cáo khó xác định chuẩn mực. Do Luật Quảng cáo chưa
điều chỉnh, 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. Tại một số
địa phương 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 còn yếu
vì thế có tình trạng một số văn bản cấp dưới không đồng nhất với văn bản
cấp trên; Tại một số địa phương ban hành các văn bản gây khó khăn, phiền
hà cho tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo. Chưa có quy hoạch

79

tuyên truyền quảng cáo ngoài trời. Việc thẩm định, cấp phép phụ thuộc vào
trình độ, cảm tính của người xét duyệt.
Do lực lượng cán bộ thanh tra chuyên ngành của tỉnh và các địa
phương còn thiếu. Sự phối hợp, triển khai tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử
lý vi phạm về hoạt động quảng cáo chưa được tiến hành thường xuyên. 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. Bên cạnh đó, kinh phí hỗ trợ
cho các hoạt động quản lý cũng còn hạn hẹp. Các thiết bị, cơ sở vật chất
cần thiết phục vụ cho hoạt động thanh tra, kiểm tra và tháo dỡ quảng cáo
còn thiếu nên chưa đáp ứng yêu cầu phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm
trong hoạt động quảng cáo.
Một nguyên nhân khác cần đề cập đến là các mẫu quảng cáo sáng
tạo ở Việt Nam hiện nay là do các hãng nước ngoài thực hiện. Điều này
có mặt tích cực, đặc biệt là về kỹ thuật thể hiện, song dễ bị ảnh hưởng
bởi những yếu tố văn hóa nước ngoài, dẫn đến nhiều nội dung, hình ảnh,
ngôn từ xa lạ thậm chí phản cảm. Về phía Việt Nam, do ít vốn, thiếu nhân
lực, kỹ thuật hạn chế, chưa nhận thức đầy đủ các yếu tố văn hóa quảng cáo
nên chưa tạo được nhiều tác phẩm quảng cáo hay mà chỉ có những sản
phẩm “mì ăn liền”, thiếu tính nghệ thuật, thậm chí thiếu tính xác thực, cố
tình so sánh làm ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp, sản phẩm khác hoặc
quảng cáo không phép, gây mất mỹ quan đô thị.
Đã đến lúc cần có những quy định cụ thể hơn, khoa học hơn, cần
thực hiện nghiêm túc Luật Quảng cáo, xây dựng quy hoạch tuyên truyền
quảng cáo ngoài trời kịp thời và đồng bộ, phản ánh, đáp ứng nhu cầu xã
hội, đảm bảo hài hòa các lợi ích nhà nước, nhà quảng cáo, nhà tiêu dùng.
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Như vậy, để quản lý tốt đối với hoạt động quảng cáo thương mại
ngoài trời, các nhà hoạch định chính sách và các bên liên quan cần nắm
được một số chú ý sau:
Nắm vững luật pháp, các văn bản chính sách bao gồm Luật quảng
cáo, các Nghị định, Quyết định, Thông tư liên quan đến QCTMNT;
Hiện nay xã hội rất phát triển, các phương tiện QCTMNT cũng thay
đổi rất tiên tiến và phong phú đa dạng. Vì thế, các nhà quản lý cần nắm
được các loại hình và công nghệ được ưa chuộng hiện nay. Các nhà quản lý
cũng cần tham khảo chính sách quản lý quảng cáo từ các nước phát triển
mạnh về hoạt động quảng cáo như: Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn
Quốc,... để rút ra các bài học kinh nghiệm cho Việt Nam:
Các văn bản chính sách cũng cần chỉnh sửa để phù hợp hơn với tình
hình thực tế, khi thế giới và Việt Nam đang chạy theo công nghệ Internet
và các loại hình quảng cáo mới như Grab, Uber.
Các nhà hoạch định chính sách và các bên liên quan cần chung tay,
phối hợp với nhau để cùng đưa ra các phương án quản lý và thực thi một
cách khả thi và hợp lý, hiệu quả.
Tiểu kết
Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt QCTMNT trên địa bàn tỉnh
Ninh Bình trong những năm qua đã đạt được những kết quả đáng kể, góp
phần quan trọng nâng cao hình ảnh, vị thế của trung tâm chính trị, kinh tế,
văn hóa, xã hội của tỉnh nhà. Sự phát triển của hoạt động quảng cáo trở
thành yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giữ ổn định
chính trị, nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân. Bên cạnh đó, Sở Văn
hóa và Thể thao tỉnh và các cơ quan chức năng phải có những giải pháp
mang tính đồng bộ và phối hợp chặt chẽ với các phòng văn hóa và thông
tin trên địa bàn tỉnh để có thể tiến hành thanh tra kiểm tra các hoạt động
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quảng cáo thương mại ngoài trời. Từ đó, các hoạt động QCTMNT hoạt
động hiệu quả hơn, nề nếp hơn. Muốn quản lý hoạt động quảng cáo đạt kết
quả, các cấp quản lý (chủ thể quản lý) cần biết rõ vị trí xã hội, tâm lý, lịch
sử, nhu cầu văn hóa tinh thần và hoàn cảnh, điều kiện môi trường sống của
các đối tượng thụ hưởng văn hóa. Những hạn chế của hoạt động quảng cáo
đòi hỏi công tác quản lý nhà nước phải tiếp tục được đổi mới và hoàn thiện.
Hoạt động quản lý giúp các hoạt động quảng cáo đi vào nề nếp, phục vụ tốt
nhiệm vụ kinh tế chính trị xã hội của tỉnh, góp phần giảm thiểu tai nạn giao
thông, đảm bảo mỹ quan đô thị.
Quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo không phải chỉ là cấp giấy
phép, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm. Thực chất đó là quá trình tác
động, điều chỉnh bằng pháp luật đối với mọi hoạt động quảng cáo trong đời
sống xã hội, thúc đẩy sự nghiệp văn hóa không ngừng lớn mạnh, môi
trường văn hóa lành mạnh, phát triển phù hợp với định hướng của Đảng,
Pháp luật của Nhà nước.
Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về hoạt động
quảng cáo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có nhiều chuyển biến tích cực.
Hiệu quả quản lý các hoạt động quảng cáo đã góp phần cho sự ổn định
chính trị, tư tưởng, phát triển kinh tế của tỉnh Ninh Bình nói riêng và
Việt Nam nói chung.
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Chương 3
M ỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ
NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI
NGOÀI TRỜI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH
3.1. Xu hướng phát triển quảng cáo thương mại ngoài trời
3.1.1. Xu hướng quảng cáo thương mại ngoài trời tại Việt Nam
Hiện nay, bối cảnh và tình hình thế giới cũng như trong nước đã có
nhiều thay đổi, sự hội nhập mang tính toàn cầu và phát triển mạnh mẽ của
công nghệ thông tin, đã và đang tác động trực tiếp đến quá trình phát triển
của ngành quảng cáo. Nhận diện những thách thức và xu thế phát triển của
quảng cáo thương mại ngoài trời của Việt Nam sẽ giúp chúng ta định hình
được hướng đi phù hợp trong thời kỳ mới.
Năm 2018 cũng là một năm chuyển dịch mạnh mẽ của thị trường
quảng cáo từ truyền thống sang công nghệ số 4.0. Quảng cáo online phát
triển mạnh, thúc đẩy quảng cáo ngoài trời cũng phải “online” hóa, vừa để
bắt kịp thời đại, lại vừa bám đuổi theo hành vi và thói quen đón nhận thông
tin từ quảng cáo của người tiêu dùng.
Các nội dung trên quảng cáo ngoài trời có xu hướng kích thích người
dùng online và tìm hiểu về sản phẩm, dịch vụ hay thương hiệu. Một ví dụ
điển hình cho xu hướng online hóa quảng cáo ngoài trời là chiến dịch
“Share a Coke” của Coca Cola. Bằng cách sử dụng quảng cáo ngoài trời kĩ
thuật số tại quảng trường thời đại (Mỹ) kết hợp dữ liệu tìm kiếm Google và
di động để tạo nên chiến dịch kích thích cộng đồng hành động.
Quảng cáo ngoài trời sáng tạo và giàu cảm xúc. Quảng cáo ngày nay
không chỉ còn là việc mang thông điệp và hình ảnh bê lên biển để người
dùng bất chợt nhìn thấy. Mà yếu tố sáng tạo được đề cao hơn bao giờ hết
trong năm 2018. Yếu tố ấn tượng, cô đọng, dễ nhớ là giải pháp duy nhất
cho tình trạng bão hòa thông tin hiện nay. Người tiêu dùng luôn có khuynh
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hướng bỏ qua những hình ảnh, câu chữ bình thường bởi có quá nhiều
những biển quảng cáo bình bình như vậy. Tuy nhiên hãy chú ý mức độ
chấp nhận quảng cáo của khách hàng. Các ý tưởng quá sốc có thể gây tai
hại cho nhãn hiệu. Quảng cáo cũng phải gắn kết được các thông tin phù
hợp với hình ảnh, tính cách riêng có của nhãn hiệu.
Xu hướng người tiêu dùng tương tác trực tiếp với quảng cáo ngoài trời:
Một quảng cáo có ý nghĩa khi nó tác động đến nhận thức của người
tiêu dùng, và tạo ra được những thay đổi trong hành động. Với quảng cáo
ngoài trời có thể tương tác được với khách hàng sẽ là điều vô cùng tuyệt
vời. Khách hàng có thể trải nghiệm mọi cung bậc cảm xúc với sản phẩm
của bạn, có thể cầm nắm, sử dụng thử, thậm chí có thể thích thú và nở nụ
cười vì quảng cáo của bạn quá thú vị và thu hút họ. Hãng Socola Pergale sử
dụng Billboard có thể tạo ra Socola và đặt ở ngoài trời. Người chơi sẽ nhảy
lên nhấn vào nút đỏ của Billboard và Socola sẽ rơi ra từ khe ở dưới. Có rất
nhiều người tỏ ra vô cùng thích thú bởi sự sáng tạo và tính độc đáo của
Billboard Socola này.
Hiện nay, có nhiều tổ chức đang có xu hướng lựa chọn phương thức
ngoài trời để triển khai những chiến dịch truyền thông đến cộng đồng, bởi
Outdoor dễ gây được sự chú ý, thu hút sự quan tâm và hưởng ứng nhiệt
tình của mọi người. Nó có thể bắt sóng cảm xúc của nhiều người cùng một
lúc để tác động mạnh đến suy nghĩ của họ. Quảng cáo ngoài trời ngày nay
không đơn thuần chỉ để quảng cáo sản phẩm nhằm mục đích tăng doanh
thu cho doanh nghiệp nữa, mà đôi khi giá trị của nó lớn lao hơn rất nhiều
trong việc thay đổi nhận thức của cả cộng đồng.
Tổ chức từ thiện về động vật hoang dã quốc tế Born Free Foundation
thực hiện một chiến dịch truyền thông để kỷ niệm ngày Thế giới cá voi sát
thủ (hay còn gọi là cá hổ kình). Có nhiều màn hình kỹ thuật số ngoài trời
với hình dáng bể cá đặt tại nhiều thành phố khác nhau tại Anh, bên trên là
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hình ảnh chuyển động của những chú cá voi sát thủ. Mục đích là để nâng
cao nhận thức của cộng đồng về việc có nhiều cá voi sát thủ đang bị người
ta săn bắt, giam giữ. Mọi người ủng hộ bằng cách quyên góp cho Born
Free, và cứ mỗi 5 bảng anh sẽ khiến một chú cá voi sát thủ đang bị giam
cầm nhảy ra khỏi màn hình và bơi qua các địa điểm gần đó để tự do, và cứ
như thế, với mỗi sự trốn thoát của một chú cá tại địa điểm này thì ở địa
điểm khác chú đang bị giam giữ, để kêu gọi mọi người chung tay đóng góp.
Wifi sẽ hỗ trợ đắc lực trong tương tác giữa bảng quảng cáo kĩ thuật
số với người tiêu dùng. Chi phí sẽ giảm đáng kể trong thời gian tới để đáp
ứng nhu cầu và quảng cáo trên các bảng LED kĩ thuật số sẽ giúp tương tác
nhanh tốt hơn với người tiêu dùng.
Với việc tích hợp được kĩ thuật số, quảng cáo ngoài trời sẽ được tích
hợp để nhắm được đối tượng mục tiêu bao gồm dữ liệu di động, hành vi
duyệt web trực tuyến hay mua bán trực tuyến. Các nhà Marketing có thể
nhắm được đối tượng mục tiêu đang di chuyển. Khi được tích hợp kĩ thuật
số, quảng cáo ngoài trời tối ưu hóa cách mọi người phản ứng với quảng
cáo. Đồng thời tích hợp được công nghệ và tính sáng tạo.
Hiện nay, bảng quảng cáo ngoài trời ngày càng được doanh nghiệp
quan tâm và nhu cầu với loại hình quảng cáo này cũng được tăng dần qua
những năm. Và theo đó, doanh số của quảng cáo ngoài trời cũng tăng theo,
chiếm gần 20% doanh số chung của ngành quảng cáo.
Hình thức quảng cáo ngoài trời là hình thức quảng cáo có chi phí
hợp lý và tính ổn định cao, độ biến động về giá không chênh lệch cao so
với những loại hình quảng cáo khác. Bởi thế, thay vì đầu tư quá nhiều chi
phí cho những hình thức quảng cáo như TVC quảng cáo, quảng cáo trên
truyền hình không đánh giá được lượng người tiếp cận thì doanh nghiệp có
thể sử dụng hình thức quảng cáo ngoài trời để giúp nhiều người nhận diện
được thương hiệu hơn. Quảng cáo ngoài trời là hình thức quảng cáo ngày
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càng phổ biến bỏi chúng ta đã tìm hiểu về xu hướng và tiềm năng quảng
cáo ngoài trời. Tuy nhiên, hình thức quảng cáo này đòi hỏi nhiều công sức
trong việc lên ý tưởng thiết kế và thiết kế sao cho bảng quảng cáo đạt được
hiệu quả cao nhất.
Nhờ công nghệ mà hiện đại hóa, có sức lan tỏa nhanh, mạnh, sâu
trên phạm vi toàn cầu mà các hoạt động quảng cáo phát triển. Giao thoa
văn hóa nói chung, quảng cáo nói riêng trở nên mạnh mẽ hơn, tạo điều kiện
để tiếp thụ tinh hoa văn hóa nhân loại và truyền bá văn hóa nước ta ra thế
giới. Việc sáng tạo trong lĩnh vực quảng cáo có chất lượng hơn, phong phú,
đa dạng hơn do trình độ nhận thức của cộng đồng ngày một cao hơn.
Trên cở sở pháp lý và thực tiễn của công tác quản lý nhà nước về
lĩnh vực quảng cáo ở Việt Nam đang đặt ra một số vấn đề bức xúc trong
thời kỳ phát triển CNH, HĐH, hội nhập và phát triển có tính toàn cầu. Do
vậy, cần có công cụ quản lý mới đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực quản
lý nhà nước ngày càng hiệu lực và hiệu quả hơn.
3.1.2. Xu hướng quảng cáo thương mại ngoài trời tại Ninh Bình
Nhìn chung, tình hình và xu hướng sẽ tạo ra cả những thời cơ và
thách thức đan xen đối với sự phát triển của đất nước trong những năm tới.
Cũng vì vậy, trên bình diện văn hóa, sự phát triển mạnh lên, phong phú, đa
dạng, hiện đại hơn là xu hướng tất yếu. Có thể xảy ra những khả năng trong
xu thế vận động và phát triển hoạt động QCTM trong thời gian tới.
Về ưu điểm của một số loại hình QCTMNT.
Ưu điểm biển quảng cáo tầm thấp ở góc nhìn gần gũi, vừa tầm mắt
của khách hàng, người xem có thể đứng ngay sát cạnh và đọc chi tiết thông
tin. Tuy nhiên lại dễ bị che chắn bởi các phương tiện giao thông qua lại trên
phố. Người tham gia giao thông trên phố chỉ có thể nhìn thấy các biển tầm
thấp trong tối đa 3.5 giây và khoảng cách nhìn thấy là từ 40 - 5 mét.
Với quảng cáo tầm thấp thì rẻ hơn, thời gian thực hiện ngắn hơn, dễ
dàng thi công hơn. Là sự lựa chọn tối ưu cho nhiều doanh nghiệp, đặc biệt
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là những doanh nghiệp vừa và nhỏ, không có nhiều kinh phí cho chiến dịch
quảng cáo. Khi lựa chọn quảng cáo ngoài trời, doanh nghiệp luôn hướng
đến việc xây dựng nhận thức thương hiệu với người tiêu dùng. Biển quảng
cáo tầm thấp thích hợp với những sản phẩm tiêu dùng gần gũi hàng ngày
như các loại thực phẩm ăn nhanh, hóa mỹ phẩm, phim ảnh…Quảng cáo
tầm thấp thường đặt trên vỉa hè hoặc dải phân cách của những tuyến đường
đông người đi lại (nhà chờ xe buýt, biển hộp đèn) với mục đích tiếp cận với
đông đảo và đa dạng số lượng khách hàng tiềm năng nhìn thấy.
Chính vì vậy mà biển quảng cáo tầm thấp thường chỉ xuất hiện nhiều
ở các tuyến đường trung tâm thành phố. Do phải nằm một chỗ bất động nên
hầu như đối tượng người xem rất hạn chế, đa số là những người thường
xuyên đi lại trên tuyến đường đó hoặc đến nơi đó. Các doanh nghiệp khi
chọn loại hình quảng cáo này đa phần đều phải phân bố những bảng quảng
cáo của mình đều các khu vực trong thành phố, tỉnh thành mới có thể đem
lại kết quả như mong muốn.
Bên cạnh xu thế phát triển của các bảng, biển, pa nô… quảng cáo thì
sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động quảng cáo trên địa
bàn tỉnh Ninh Bình là một yêu cầu khách quan phù hợp với tình hình chung
của cả nước nhằm góp phần đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp
tổ chức quản lý sản xuất, phân phối có tính thương mại. Đồng thời tạo nền
tảng cho việc thu hút đầu tư của nhà nước và các nguồn lực khác từng bước
đáp ứng ngày càng cao nhu ngày càng cao của nhân dân. Tăng cường tập
trung đầu tư xây dựng các đơn vị quảng cáo, cải thiện môi trường, phát
hiện bồi dưỡng, đào tạo phát triển những người có tài năng trong lĩnh vực
quảng cáo. Trong quá trình nghiên cứu, điều chỉnh các đối tượng tham gia
trong các hoạt động quảng cáo tạo hành lang có tính pháp lý để áp dụng
quản lý các sản phẩm, dịch vụ cũng như tạo cơ hội điều kiện thuận lợi thu
hút đầu tư và mở rộng quan hệ giao lưu phát triển ngày càng sâu rộng.
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Các hoạt động quảng cáo nhờ công nghệ mà hiện đại hóa, có sức lan
tỏa nhanh, mạnh, sâu trên phạm vi toàn cầu, không chỉ ở vùng thành thị mà
còn tỏa về được vùng núi cao, nông thôn hẻo lánh. Trên đường đổi mới,
các điều kiện kinh tế - xã hội phát triển tạo thuận lợi cho quảng cáo phát
triển. Nhu cầu về quảng cáo của các doanh nghiệp tiếp tục được nâng cao,
tạo động lực cho phát triển quảng cáo. Trình độ nhận thức, văn hóa của
nhân dân ngày một cao hơn, giúp cho mặt bằng văn hóa được nâng lên, tạo
điều kiện cho việc sáng tạo trong quảng cáo có chất lượng hơn, phong phú,
đa dạng hơn.
Thông qua nghiên cứu xu thế đáp ứng đầy đủ cho quá trình phát triển
hội nhập trong và ngoài tỉnh nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm và
dịch vụ có liên quan đến các hoạt quảng cáo trong sự cạnh tranh ngày càng
tăng của thị trường. Việc tiến hành nghiên cứu cũng từng bước cụ thể hóa
chiến lược phát triển sự nghiệp đúng theo yêu cầu lãnh đạo và chỉ đạo của
Đảng và nhà nước ta trong thời kỳ mới.
3.2. Các giải pháp nâng cáo hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt
động quảng cáo thương mại ngoài trời ở tỉnh Ninh Bình
3.2.1. Xây dựng quy hoạch quảng cáo thương mại ngoài trời
Sau khi quy hoạch được UBND tỉnh duyệt, Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch căn cứ quy định của pháp luật thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt
động quảng cáo. Để giải quyết vấn đề có tính lâu dài, tỉnh đang xây dựng
Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn đến năm 2020, định hướng
đến năm 2050. Chỉ khi các giải pháp được triển khai đồng bộ, hoạt động
quảng cáo ngoài trời mới có thể đi vào nền nếp, góp phần cải thiện mỹ
quan đô thị. Quy hoạch phải phù hợp với các quy định của pháp luật về
quảng cáo, xây dựng, giao thông và các quy định khác của pháp luật có liên
quan và phù hợp với quy hoạch tổng thể đô thị của địa phương; vị trí quy
hoạch phải đảm bảo mỹ quan đô thị, an toàn giao thông và trật tự an toàn
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xã hội. Các công trình quảng cáo phải được thiết kế và xây dựng an toàn,
đảm bảo tính thẩm mỹ; sử dụng chất liệu bền vững; kiểu dáng, kích thước
phù hợp. Ưu tiên kế thừa các vị trí quy hoạch quảng cáo phù hợp đã có
trước. Bố trí quy hoạch tập trung thành từng khu vực, từng điểm tại các đô
thị, hai bên quốc lộ, tỉnh lộ, khu kinh tế, khu công nghiệp, sân bay, nhà ga,
bến xe; tại trung tâm văn hóa, nhà văn hóa, trung tâm thương mại, công
viên, sân vận động, khu vui chơi giải trí; các điểm tiếp giáp giữa tỉnh Ninh
Bình với các tỉnh, thành khác…
Về công tác tuyên truyền, cần tuyên truyền Luật quảng cáo và các
Văn bản pháp luật có liên quan. Công khai Quy hoạch tuyên truyền quảng
cáo ngoài trời đã được UBND tỉnh phê duyệt.
Về đào tạo nâng cao nguồn nhân lực, Sở Văn hóa và Thể thao cần tổ
chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn chính sách của Đảng, Nhà nước, kiến
thức pháp luật, nghiệp vụ quảng cáo cho cán bộ quản lý, doanh nghiệp
quảng cáo.
Về cơ chế huy động vốn, đối với tuyên truyền trực quan, quảng cáo
không có mục đích sinh lời: Xác định nhu cầu vốn đầu tư, phân cấp nguồn
vốn: Nhà nước, doanh nghiệp. Đối với quảng cáo thương mại: Tăng cường
nguồn vốn tài trợ và cho phép các tổ chức cá nhân góp vốn đầu tư cho mục
đích phát triển quảng cáo.
Về xác định về đất cho tuyên truyền quảng cáo, cần có cơ chế ưu đãi
như thời hạn thuê đất từ 03 năm đến 50 năm để thu hút các nhà đầu tư xây
dựng phương tiện quảng cáo hiện đại lâu dài.
Xây dựng thí điểm các bảng tuyên truyền quảng cáo tấm lớn ở các vị
trí tiếp giáp với các tỉnh. Các loại hình quảng cáo tấm lớn bố trí chủ yếu
ngoài phạm vi nội thành, nội thị. Tùy địa hình và nhu cầu thực tế tại tỉnh,
các huyện,thành phố để bố trí phù hợp các loại hình và phương tiện quảng
cáo tại các khu vực như công viên, các tuyến đường, trụ đèn chiếu sáng với
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số lượng, kiểu dáng phù hợp cảnh quan đô thị. Một số vị trí ở trung tâm có
thể kết hợp quảng cáo thương mại với tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ
chính trị.
Đối với Ninh Bình nơi có nhiều di tích lịch sử, văn hóa, danh lam
thắng cảnh, kiến trúc cảnh quan đô thị, khoảng cách và diện tích các biển
quảng cáo phải được xem xét kỹ, tránh mật độ cao và diện tích bề mặt quá
lớn; các khu vực tiếp giáp với di tích và danh lam thắng cảnh phải thực
hiện đúng quy định của Luật Di sản Văn hóa.
Bảo đảm tính công khai, minh bạch, bình đẳng và tính khả thi đối với
các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động quảng cáo nhằm tạo điều kiện thuận
lợi cho hoạt động quảng cáo phát triển. Thực hiện đúng quy trình thuê
đất, cấp phép xây dựng công trình quảng cáo và trình tự thông báo sản
phẩm quảng cáo.
Các vị trí nằm trong khu vực quy hoạch định hướng đến năm 2030
nếu có nhu cầu hợp lý và phù hợp với thực tiễn phát triển chung của tỉnh sẽ
được xem xét, giải quyết trong giai đoạn từ 2015 đến 2020.
3.2.2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật
Để quản lý hoạt động quảng cáo hiệu quả, nhà quản lý cần áp dụng
nhiều biện pháp phối hợp, linh hoạt, mềm dẻo để đạt mục tiêu quản lý. Một
trong những giải pháp tối ưu để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành,
nhân dân về hoạt động quảng cáo đó là công tác tuyên truyền.
Công tác tuyên truyền, vận động giáo dục nâng cao nhận thức có thể
không phải biện pháp tức thời mang lại hiệu quả ngay nhưng nó dần dần
tạo sự chuyển biến tích cực, đồng đều trên diện rộng. Việc giáo dục, tuyên
truyền nâng cao nhận thức cần áp dụng cho cả các chủ thể, đối tượng của
quản lý cũng như toàn xã hội.
Đối với các tổ chức, cá nhân, đơn vị tham gia hoạt động quảng cáo,
cần đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật liên quan đến lĩnh vực quảng cáo.
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Đây là đối tượng trực tiếp hoặc gián tiếp thực hiện hành vi vi phạm một
cách vô tình hoặc cố ý vì mục tiêu lợi nhuận, vì vậy, họ chính là đối tượng
cần tập trung tuyên truyền, nhắc nhở thường xuyên.
Đối với nhân dân, một mặt cần đẩy mạnh tuyên truyền kiến thức
pháp luật, mặt khác cần tổ chức thêm nhiều hình thức giải trí, giao lưu văn
nghệ bổ ích khác để thu hút và thông qua đó lồng ghép nội dung giáo dục,
tuyên truyền truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.
Một trong những nguyên nhân của tình trạng vi phạm trong hoạt
động QCTMNT 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, 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. Như vậy, thành phố Ninh Bình 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 cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên
truyền, phổ biến tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân, các tầng lớp nhân dân
về Luật Quảng cáo, đồng thời, các cơ quan, đơn vị tập trung tuyên
truyền, phổ biến về việc thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt
động quảng cáo trên địa bàn tỉnh.
Bên cạnh đó, các cấp, các ngành của tỉnh cũng đã thường xuyên đổi
mới phương pháp, hình thức tuyên truyền, PBGDPL, không chỉ dừng lại ở
những hình thức truyền thống như: tuyên truyền miệng, tổ chức hội nghị, tổ
chức hội thi, tuyên truyền trên sóng phát thanh - truyền hình, hệ thống
loa truyền thanh ở cơ sở, in tờ rơi, tờ gấp… mà cần được đa dạng hóa
bằng nhiều hình thức như với hình ảnh trực quan, sinh động, nội dung
cô đọng, xúc tích giúp người dân dễ hiểu, dễ nhớ; thông qua hình thức
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sân khấu hóa; nội dung tuyên truyền thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm,
gần gũi với người dân hơn.
Các cơ quan chức năng chủ động nắm bắt tình hình, phản ánh dư
luận xã hội trên địa bàn, nhất là những khó khăn vướng mắc, những vấn đề
phát sinh trong quá trình thực hiện Luật Quảng cáo. Các cơ quan báo, đài
của tỉnh tăng thời lượng tin, bài tuyên truyền về kết quả triển khai ở các
cấp, phát hiện và cổ vũ những đơn vị làm tốt; đồng thời, phê phán các tổ
chức, cá nhân vi phạm hoặc tái vi phạm về quảng cáo trên địa bàn tỉnh. 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, gương người tốt việc tốt trong việc tham gia quản lý hoạt động quảng
cáo thương mại ngoài trời đồng thời phê phán các tổ chức, cá nhân thực
hiện quảng cáo sai quy định. Bên cạch đó, tuyên truyền Luật Quảng cáo,
những văn bản luật có liên quan của thành phố 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 trên địa bàn.
3.2.3. Bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý
Sau quy hoạch thì công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý
là một khâu tiếp theo rất quan trọng quyết định đến việc nâng cao chất
lượng đội ngũ đội ngũ cán bộ quản lý. Trong bối cảnh hiện nay để góp
phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cần phải đổi mới công tác đào tạo
bồi dưỡng theo những yêu cầu.
Thứ nhất: Xác định rõ nội dung đào tạo với các đối tượng cán bộ,
trên địa bàn. Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng là đội ngũ cán bộ quản lý Nhà
nước, gồm hai loại, công chức mới tuyển dụng là những người mới tuyển
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dụng, đã được đào tạo chính quy tại các trường đại học, cao đẳng cần trang
bị các kiến thức cơ sở về công chức Nhà nước, quản lý kinh tế, chế độ
chính sách, nghiệp vụ quản lý, về quản lý hành chính… phục vụ cho công
tác quản lý. Công chức hiện có cần nắm rõ năng lực chuyên môn theo các
chức năng quản lý ngành, lĩnh vực, xác định cơ cấu hợp lý cho từng loại
công chức, làm căn cứ lập kế hoạch và xây dựng chương trình bồi dưỡng
chuyên sâu phù hợp; Đào tạo bồi dưỡng các kiến thức theo yêu cầu tiêu
chuẩn ngạch công chức Nhà nước quy định; Đào tạo kiến thức quản lý
hành chính Nhà nước cho tất cả cán bộ theo tiêu chuẩn ngạch công chức.
Nội dung và mức độ bồi dưỡng do Nhà nước quy định đối với từng ngạch
công chức; Đào tạo đại học để trang bị những kiến thức lý luận chuyên
môn nghiệp vụ cơ bản cho cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn
nghiệp vụ của ngạch chức danh từ chuyên viên và tương đương trở lên.
Hình thức đào tạo đại học chỉ áp dụng đối với các công chức còn nợ tiêu
chuẩn nghiệp vụ chức danh, các công chức có khả năng và vị trí công việc
đòi hỏi ngạch chuyên viên và tương đương trở lên, các công chức đã có
trình độ đại học nhưng công việc đòi hỏi phải được đào tạo thêm một
chuyên ngành khác để phục vụ cho công tác; Đào tạo, bồi dưỡng lý luận
chính trị, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý và năng lực lãnh đạo, điều
hành cho cán bộ lãnh đạo. Kiến thức lý luận chính trị là một trong những
kiến thức mà Đảng và Nhà nước đòi hỏi ở mỗi cán bộ lãnh đạo chủ chốt
đang làm việc trong bộ máy chính quyền cấp xã. Nội dung, chương trình
bồi dưỡng lý luận chính trị cũng như bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý
và năng lực lãnh đạo, điều hành phụ thuộc vào yêu cầu đối với từng chức
vụ lãnh đạo; Bồi dưỡng lý luận chính trị: Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND,
UBND cấp xã, cán bộ quy hoạch các chức danh lãnh đạo có trình độ trung
cấp, cao cấp; Cán bộ lãnh đạo, cần bồi dưỡng kiến thức năng lực quản lý,
điều hành trong toàn tỉnh.
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Thứ hai: Tăng cường công tác bồi dưỡng ngắn hạn cập nhật và nâng
cao trình độ cán bộ, công chức quản lý Nhà nước về quảng cáo. Để đạt
được mục tiêu nêu trên, công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý cần phải đổi
mới cả về nội dung và hình thức. Nội dung bồi dưỡng chủ yếu là: các kiến
thức nghiệp vụ chuyên sâu, kỹ năng quản lý kinh tế theo từng chức năng,
nhiệm vụ; đạo đức, phong cách và văn hoá ứng xử. Riêng đối với đội ngũ
cán bộ lãnh đạo cần bồi dưỡng nâng cao năng lực đánh giá, phân tích, tổng
hợp, chỉ đạo và điều hành quản lý.
Bồi dưỡng nghiệp vụ: Mỗi công chức thực hiện chức năng quản lý
nào, ở vị trí công việc gì cũng đều phải được bồi dưỡng nghiệp vụ theo
nhiều nội dung và ở mức độ khác nhau. Tuỳ thuộc yêu cầu của từng chức
năng quản lý, vào mỗi loại cán bộ về trình độ, thâm niên và kinh nghiệm
công tác mà nội dung và hình thức bồi dưỡng được xây dựng phù hợp.
Bồi dưỡng tiền công vụ (bồi dưỡng cơ sở): cho tất cả công chức mới
tuyển dụng phù hợp với ngạch tuyển dụng. Nội dung bồi dưỡng chủ yếu là:
các qui định, tiêu chuẩn, yêu cầu đối với công chức, yêu cầu tư cách đạo
đức, tác phong cán bộ, công chức, qui định thái độ, trách nhiệm phục vụ
nhân dân, các kiến thức căn bản về kinh tế - tài chính, về hệ thống chính
sách…mà mỗi công chức trước khi được bổ nhiệm vào ngạch công chức
cần phải có.
Bồi dưỡng cơ bản: cho các cán bộ quản lý đã hoàn thành khoá bồi
dưỡng cơ sở, đã được phân công một công việc cụ thể. Nội dung bồi dưỡng
chủ yếu là: những kiến thức cần thiết để công chức thực hiện được nhiệm
vụ chuyên môn của mình. Nội dung chủ yếu là: chính sách, quy trình, biện
pháp nghiệp vụ quản lý từng lĩnh vực quảng cáo.
Bồi dưỡng chuyên sâu: cho các công chức làm việc ở một vị trí công
việc cụ thể, đã có một thời gian công tác nhất định, cần trang bị kiến
thức sâu hơn, các kỹ năng và kinh nghiệm xử lý các tình huống thực tế
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nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả công tác của công chức. Mỗi loại
công chức được bồ dưỡng chuyên sâu với nội dung phù hợp với công
việc đang đảm nhận.
Bồi dưỡng nâng cao: chủ yếu dành cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ quy
hoạch, cán bộ trẻ, có khả năng phát triển, nhằm nâng cao trình độ hiểu biết,
tăng cường khả năng phân tích, tổng hợp, tạo ra đội ngũ cán bộ có tính
chuyên nghiệp cao, làm nòng cốt cho các chương trình cải cách Nhà nước.
Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ: Trình độ ngoại ngữ là một trong
những tiêu chuẩn chức danh của công chức. Mỗi công chức ở các ngạch:
cán sự, chuyên viên, đều phải được đào tạo ngoại ngữ ít nhất ở trình độ A
hoặc B tuỳ từng ngạch, tạo điều kiện cho cán bộ tiếp cận và nắm bắt các
thông tin và kiến thức quản lý tiên tiến nhất trên thế giới. Xuất phát từ yêu
cầu về tiêu chuẩn chức danh các ngạch công chức, từ trình độ ngoại ngữ
hiện có của công chức và nhu cầu về đào tạo ngoại ngữ đáp ứng các điều
kiện, tiêu chuẩn thi nâng ngạch.
Đào tạo bồi dưỡng tin học: Phải đảm bảo cho tất cả các công chức
hành chính Nhà nước biết sử dụng máy tính vào công tác của mình. Trước
mắt đào tạo tin học văn phòng, quản lý và khai thác mạng Internet, mạng
Lan cho cán bộ, công chức.
Tập huấn nghiệp vụ: Là công việc được tiến hành thường xuyên, và
đặc biệt là khi có sự thay đổi về Luật, Pháp lệnh, chế độ, chính sách và
nghiệp vụ quản lý kinh tế, nhằm bổ sung kiến thức chuyên môn mới cho
cán bộ chuyên viên cho công tác quản lý về lĩnh vực quảng cáo. Khi có
thay đổi trong chế độ, chính sách thì 100% công chức phải được tập huấn.
Các hình thức bồi dưỡng khác như đào tạo cho cán bộ trong diện quy
hoạch trước khi được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo: Số cán bộ này cần được
đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực lãnh đạo. Bồi
dưỡng cho công chức trước khi thi tuyển vào cơ quan, trước khi dự thi nâng
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ngạch. Cán bộ lãnh đạo và cán bộ thuộc diện quy hoạch, ngoài việc bồi
dưỡng nghiệp vụ, cần đào tạo kiến thức về pháp luật, lý luận chính trị và
khoa học quản lý Nhà nước nhằm nâng cao năng lực chỉ đạo và điều hành.
Cùng với việc nâng cao chất lượng, số lượng, công tác trẻ hóa đội ngũ cũng
là vấn đề cần quan tâm. Bổ sung đội ngũ cán bộ trẻ, có chuyên môn phù
hợp, năng động, nhạy bén bắt kịp xu thế hội nhập quốc tế là điều rát cần
thiết góp phần giúp công tác quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn một
tỉnh như tỉnh Ninh Bình đạt hiệu quả cao hơn. Không những thế, nó còn
đảm bảo tính kế thừa, tạo lực lượng nòng cốt, thay thế phù hợp với yêu cầu
ngày càng cao của công việc, góp phần quan trọng vào việc xây dựng và
phát triển lĩnh vực quảng cáo nói riêng và mọi mặt đời sống xã hội nói
chung trên địa bàn tỉnh Ninh Bình bền vững, ổn định.
3.2.4. Tăng cường công tác thanh - kiểm tra
Tác động của một số yếu tố tiêu cực từ toàn cầu hóa có khả năng cổ
súy cho lối sống thực dụng, làm tha hóa nhân cách, rối loạn một số giá trị
xã hội, đặt không ít hoạt động quảng cáo và không ít quan hệ xã hội trước
nguy cơ bị lợi dụng vì mục tiêu chống phá Đảng, Nhà nước, gây mất ổn
định chính trị, xã hội. Vì sự phát triển trước những thách thức của toàn cầu
hóa và mặt trái của kinh tế thị trường. Để phát huy được vai trò này trong
tình hình phát triển xã hội hiện nay, rất cần tăng cường sự kiểm tra, giám
sát các hoạt động quảng cáo.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và sở, ban, ngành có
liên quan tăng cường công tác quản lý, thanh kiểm tra và chấn chỉnh kích
thước, hình thức và việc sử dụng tiếng nước ngoài trên bảng quảng cáo,
biển hiệu của các tổ chức, cá nhân.
Bên cạnh đó, Sở Văn hóa và Thể thao cần kết hợp với các bên liên
quan rà soát, chấn chỉnh kích thước, hình thức, vị trí của biển hiệu, đặc biệt
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việc thể hiện chữ nước ngoài trên biển hiệu; xử lý kịp thời biển hiệu chỉ sử
dụng tiếng nước ngoài mà không có tiếng Việt. Kiểm soát chặt chẽ các nội
dung quảng cáo khi tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên
bảng quảng cáo, băng rôn, đặc biệt lưu ý đến nội dung, cách thức thể hiện
tiếng nước ngoài. Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và
xử lý vi phạm về quảng cáo và việc sử dụng tiếng nước ngoài trên biển
hiệu, bảng quảng cáo tại địa bàn.
UBND thành phố Ninh Bình 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, 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. Đồng thời cần có các chế tài xử phạt với mức tiền phạt đủ mạnh, đủ
sức răn đe đối với những vi phạm trong hoạt động QCTMNT; 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.
Các đơn vị liên quan cần tập trung đánh giá toàn bộ hoạt động công
tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo về quảng cáo thương
mại ngoài trời giai đoạn 2012 - 2017 và đề ra giải pháp triển khai nhiệm vụ
năm 2018 - 2020. Trong đó, trọng tâm là tổng kết, đánh giá việc tuân thủ
pháp luật và những tồn tại, bất cập trong quy định pháp luật hiện hành đối
với các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ qua hoạt động thanh tra, kiểm tra
và giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2017 nhằm đưa ra các giải pháp khắc
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phục những tồn tại, hạn chế và thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra về
quảng cáo thống nhất, hạn chế chồng chéo và đảm bảo tính nghiêm minh
của pháp luật, góp phần tạo ra một bước đột phá quan trọng trong hoạt
động thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực quảng cáo.
Xây dựng kế hoạch cụ thể về thanh tra, kiểm tra ngắn, dài hạn không
chỉ đối với các bảng biển quảng cáo tầm thấp mà các pa no tấm lớn cũng
được kiểm tra một cách thường xuyên trong việc chấp hành và thực hiện
theo Luật Quảng cáo.
Đối với công tác thi đua khen thưởng và xử lý vi phạm phải được
làm thường xuyên, định kỳ theo từng quý, 6 tháng, một năm hoặc theo vụ
việc. Qua đó có thể tuyên truyền, động viên, khích lệ hoặc dăn đe một cách
kịp thời đối với những tổ chức, cá nhân vi phạm Luật Quảng cáo.
Để giải quyết vấn đề có tính lâu dài, tỉnh đang xây dựng Quy hoạch
quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố đến năm 2020, định hướng đến
năm 2050. Quy hoạch này đã được Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến, công
bố công khai để lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân trước khi trình HĐND tỉnh.
Chỉ khi các giải pháp được triển khai đồng bộ, hoạt động QCTMNT mới có
thể đi vào nền nếp, góp phần cải thiện mỹ quan đô thị.
Kết hợp với công tác kiểm tra, thanh tra thường xuyên với nâng cao
công tác thông tin nhân dân, đẩy mạnh vai trò giám sát của ban giá sát cộng
đồng và vận động quần chúng phát giác, tố cáo sai phạm. Xử lý nghiêm
những vụ việc tham nhũng, nhận hối lộ để bao che, xử nhẹ sai phạm hoặc
lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhũng nhiễu nhân dân.
3.2.5. Cơ chế, chính sách, quy trình thẩm định cấp phép
Để hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời đi vào khuôn khổ cần
có những cơ chế, chính sách phù hợp. Trước tiên sự phối hợp giữa các
ngành chức năng cần đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất.
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Nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị, trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực
quảng cáo của tỉnh Ninh Bình, sự phối hợp của các sở, ban, ngành như văn
hóa, y tế, thương mại, môi trường... phải đồng bộ và chặt chẽ. Phối hợp xây
dựng chương trình công tác sát thực tế, khoa học, hợp lý bám sát các nhiệm
vụ trọng tâm và bao quát được lĩnh vực quảng cáo thương mại ngoài trời để
tránh tình trạng xảy ra sự trùng lặp công việc với nhau; cần có sự chủ động
trong duy trì quan hệ công tác thường xuyên nên trao đổi, cung cấp thông
tin thuận lợi, kịp thời và đầy đủ, chính xác, phục vụ tốt hoạt động quản lý
ngành văn hóa nói chung và quảng cáo nói riêng. Các sở, ban, ngành tích
cực phối hợp trong tham mưu, đề xuất chủ trương, chính sách, giải pháp và
công việc cụ thể phục vụ phát triển ngành, lĩnh vực quảng cáo. Cùng tham
gia giải quyết những vấn đề bức xúc, phát sinh, đặc biệt là trong tổ chức
thực hiện các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh như xây dựng quy
hoạch quảng cáo ngoài trời, cải cách hành chính... Song song đó, các cơ
quan chuyên môn cấp tỉnh cũng phối hợp thực hiện khá đồng bộ công tác
tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Mặt khác, các sở, ban,
ngành tỉnh chủ động, tích cực trong công tác phối hợp xây dựng văn bản
quảng cáo, nhất là văn bản quy phạm pháp luật.
Bên cạnh đó, quy trình thẩm định cấp phép phải đảm bảo chất lượng,
thời gian, đơn giản hóa thủ tục, tránh rườm rà, tốn nhiều nhân lực trong các
khâu quản lý.
Thủ tục hành chính không được kéo dài, từ khi nhận được hồ sơ
thông bào sản phẩm quảng cáo hợp lệ, cơ quan chức năng tiếp nhận hồ sơ
và cấp giấy phép trong thời gian 7 ngày, cần chuyển xuống 5 ngày để đảm
bảo thời gian cho các tổ chức cá nhân thực hiện quảng cáo. Quy trình nhận
hồ sơ cần tiến hành nhanh gọn và cần áp dụng khoa học công nghệ vào các
quá trình cấp phép quảng cáo. Nhiều thủ tục hành chính cần được quy định
một cách rõ ràng. Mặt khác, công tác xử lý hồ sơ không được vi phạm quy
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định về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính. Trong đó, phổ biến là chậm
ban hành văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo tới tổ chức cá nhân. Nếu
hồ sơ xin giấy phép quảng cáo ngoài trời của doanh nghiệp được phê duyệt,
trong 30 ngày, doanh nghiệp cần thực hiện quảng cáo. Sau 30 ngày kể từ
ngày giấy phép có hiệu lực, nếu không thực hiện quảng cáo ngoài trời thì
giấy phép này sẽ không còn hiệu lực.
Có thể nói, quy trình thẩm định cấp phép thuận lợi hay khó khăn phụ thuộc
phần lớn vào công tác thủ tục hành chính. Trong khi đó, hiệu quả của việc
triển khai các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quảng cáo lại phụ thuộc
chủ yếu vào chất lượng của quy định về thủ tục hành chính, năng lực, trình
độ của đội ngũ công chức trực tiếp thực hiện. Do đó, để hướng tới mục tiêu
rút ngắn thời gian, công tác xây dựng đội ngũ công chức cần bảo đảm về số
lượng và chất lượng cần được tiếp tục quan tâm và đẩy mạnh.
3.2.6. Nâng cao nhận thức đối với cán bộ và nhân dân
Để nâng cao nhận thức đối với các cán bộ và quần chúng nhân dân,
các Sở, Phòng, Ban...quản lý về lĩnh vực quảng cáo cần tổ chức tuyên
truyền, nỗ lực đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền đến cán bộ bằng nhiều hình
thức: thông qua các cuộc họp định kỳ, giao ban, họp tổ dân phố, sinh hoạt
đoàn thể; từ đó, từng bước làm thay đổi nhận thức và hành vi trong quảng
cáo. Để cuộc vận động ngày càng sâu sát thực tế, cần Thành lập Ban Chỉ
đạo Cuộc vận động tiếp tục tăng cường các hoạt động phối hợp các đơn vị
có liên quan tăng cường phối hợp tuyên truyền Ban Chỉ đạo Cuộc vận động
cần tiếp tục phát huy tốt vai trò trong tổ chức tuyên truyền để Cuộc vận
động ngày càng đi vào chiều sâu và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.
Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến nhân dân để
nhân dân hiểu đúng thế nào là quảng cáo, quảng cáo mang ý nghĩa tích cực,
phù hợp thuần phong mỹ tục, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Công tác
tuyên truyền, PBGDPL đối với nhân dân giữ vị trí, vai trò hết sức quan
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trọng để đưa pháp luật vào thực tiễn đời sống xã hội là cầu nối giữa hoạt
động xây dựng pháp luật và thực thi pháp luật để đưa các chính sách, pháp
luật của Nhà nước đến với nhân dân. Hiện nay, nhiều cá nhân, tổ chức vẫn
cố tình vi phạm hoạt động quảng cáo. Do đó, việc tổ chức tốt công tác
tuyên truyền, phổ biến Luật Quảng cáo cho các phường, xã, nhân dân rất
cần thiết. Hoạt động tuyên truyền, PBGDPL cần phải thực hiện thường
xuyên, liên tục, thực hiện càng nhiều nội dung, phong phú về hình thức,
không chỉ bằng lời nói mà bằng hình ảnh minh họa, khi nào hoạt động
tuyên truyền đến với đối tượng được tuyên truyền biến thành hành động
trong thực tế thì hoạt động tuyên truyền, PBGDPL mới thực sự có hiệu quả.
Cần tăng thêm kinh phí cho hoạt động truyên truyền, phổ biến Luật
Quảng cáo. Vì để tuyên truyền pháp luật đến người dân hiệu quả thì ngoài
việc giành thời gian nghiên cứu về các văn bản pháp luật, tuyên truyền viên
còn phải nghiên cứu vận dụng hình thức tuyên truyền cho phù hợp với đối
tượng.
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
dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quảng cáo. Ngoài ra,
cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau quảng cáo,
kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là các hành vi lợi
dụng quảng cáo để trục lợi, kích động bạo lực, vi phạm thuần phong mỹ tục
và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
3.2.7. Những kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn quản lý nhà nước về hoạt
động quảng cáo thương mại ngoài trời trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Từ thực tiễn quản lý rút ra bài học đối với tỉnh Ninh Bình về việc
xây dựng chính sách văn hóa nói chung và lĩnh vực quảng cáo nói riêng:
Nhà nước luôn giữ vai trò chủ đạo trong việc xây dựng và phát triển
quảng cáo; và cần phân biệt các chính sách ở các mức độ khác nhau phải
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được thực hiện khác nhau. Chính sách của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch cần được xác định như chính sách của đơn vị quản lý trung mô, không
quá bao quát như quản lý vĩ mô (Đảng hay Quốc hội) và không quá cụ thể
như các chính sách của các đơn vị quản lý vi mô. Cụ thể như sau:
Một là: Chúng ta cần đưa hoạt động quảng cáo đi vào chiều sâu,
khuyến khích thành lập các công ty, tập đoàn lớn, các cơ quan trọng điểm
cho hoạt động quảng cáo. Phải lựa chọn những lĩnh vực thế mạnh trong
quảng cáo, đầu tư nhiều làm nổi bật nét đặc sắc của tỉnh trước làn sóng du
nhập ồ ạt của văn hóa thế giới, nhất là sau khi gia nhập Tổ chức Thương
mại thế giới (WTO).
Hai là: Tăng cường chính sách bảo hộ và chính sách xã hội hóa hoạt
động quảng cáo. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực phát
triển sự nghiệp văn hóa theo hướng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã
hội bền vững, tổ chức ít nhất một chương trình giao lưu hoặc sự kiện về
lĩnh vực văn hóa cấp khu vực.
Ba là: Xây dựng, hoàn thiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn. Trên cơ
sở nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật như Luật, Nghị định, Thông
tư về lĩnh vực quảng cáo, chúng ta nhận thấy việc xây dựng và hoàn thiện
các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tạo điều kiện để QLQC được đồng bộ và
hiệu quả hơn. Một số biện pháp cần được thực hiện là:
Cần có quy định cụ thể hơn đối với những địa phương thực hiện
không đúng tiến độ quy hoạch.
Luật Quảng cáo: Cần điều chỉnh một số quy định đối với chiều dài
chiều rộng biển quảng cáo được treo gắn trên tường nhà sao cho cân xứng,
thẩm mỹ hơn. Quy định các tổ chức cá nhân được cấp văn bản quảng cáo
đối với doanh nghiệp công ty trên mảnh đất thuộc quyền sở hữu của đơn vị
đó nên điều chỉnh sao cho một số cơ sở không lợi dụng vào kẽ hở đó để
lách luật.
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Nghiên cứu xây dựng và thực hiện Đề cương Quy hoạch tuyên
truyền quảng cáo ngoài trời để đưa hoạt động quảng cáo thương mại ngoài
trời vào một quy hoạch tổng thể 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 ngày một văn minh, hiện đại hơn.
Bốn là: Nâng cao công tác đào tạo nhân lực, quản lý. Chính sách thi
tuyển công chức quản lý. Thực tế Việt Nam đã có một số trường đào tạo
liên quan đến lĩnh vực quảng cáo như Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Đại học
Mỹ thuật Công nghiệp, Đại học Văn hóa ở Hà Nội, một vài khoa thiết kế
đồ họa, thiết kế đồ họa vi tính các trường đại học với số tuyển sinh hằng
năm không cao, nên không thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu nhân lực quản lý và
hoạt động quảng cáo trong cả nước.
Năm là: Đổi mới, nâng cao số lượng và chất lượng các pano, bảng,
biển, áp phích, băng rôn... nhằm phục vụ công tác tuyên truyền các chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân
dân trong tỉnh, đặc biệt là nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.
Sáu là: Hệ thống quản lý và điều hành chính sách quảng cáo cần
được tổ chức. Việc xây dựng và ban hành các chính sách quảng cáo từ tỉnh
đến địa phương; vai trò của chính quyền địa phương chưa được chú ý, phát
huy. Chính sách, quản lý quảng cáo cần nghiên cứu phân cấp cho các sở,
ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng, ban hành các văn bản
chỉ đạo, hướng dẫn trong phạm vi được phân cấp.
Bên cạnh việc thực hiện đường lối, chủ trương của tỉnh về phát triển
văn hóa, công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo còn chú trọng
thực hiện tốt các văn bản quy phạm pháp luật cụ thể như: Luật Quảng cáo,
Thông tư, Nghi định về lĩnh vực quảng cáo và các văn bản khác có liên
quan. Tuy nhiên Luật Quảng cáo số 16 của Quốc hội điều chỉnh hoạt động
quảng cáo chủ yếu chỉ quy định ở các nguyên tắc chung về trình tự, thủ tục,
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cách thức tiến hành hoạt động quảng cáo. Hoạt động quảng cáo thương mại
là một hoạt động có tính chất đặc thù riêng và tiềm ẩn nguy cơ cạnh tranh
không lành mạnh rất cao, do đó cần có những quy định cụ thể, chuyên biệt
đối với hoạt động này.
Tiểu kết
Quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình về hoạt động
QCTMNT còn có những hạn chế và cần đưa ra những giải pháp khắc phục.
Các giải pháp cần triển khai một cách đồng bộ và có định hướng. Công tác
quản lý bên cạnh những mặt đã đạt được, thì vẫn còn nhiều vấn đề cần giải
quyết. Nhất là quá trình phát triển kinh tế đòi hỏi phải gắn với phát huy các
giá trị văn hóa, không phải lúc nào cũng tương đồng với nhau. Đây là vấn
đề lớn đã và đang được Đảng và Nhà nước quan tâm, đặt ra trong việc cân
bằng giữa hai yếu tố văn hóa và phát triển. Như ở chương 2, luận văn nêu
rõ về thực trạng quản lý quảng cáo ở tỉnh ninh Bình thì sang chương 3, luận
văn đã đưa ra những định hướng chung trong công tác quản lý quảng cáo
và từ đó đề xuất các nhóm giải pháp phù hợp đối với hoạt động QCTMNT
trong nền kinh tế thị trường.
Từ những vấn đề đặt ra trong công tác chỉ đạo, điều hành quản lý nhà
nước về văn hóa nói chung, lĩnh vực quảng cáo nói riêng, các giải pháp cần
được đặt ra và kiên quyết thực hiện để đáp ứng yêu cầu của công tác này
trong giai đoạn hiện nay. Thông qua những giải pháp được trình bày trong
luận văn, tác giả mong muốn công tác quản lý quảng cáo ngày càng đạt
hiệu quả cao, góp phần tích cực vào công tác gìn giữ và phát huy hơn nữa
giá trị văn hóa của tỉnh Ninh Bình nói riêng, của cả nước nói chung
Hệ thống các giải pháp để nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý
nhà nước về hoạt động quảng cáo cần thực hiện thống nhất, đồng bộ thì
mới phát huy được hiệu quả trong thực tiễn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Các giải pháp này cũng có thể được xem xét và vận dụng cho các tỉnh khác
của nước ta.
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KẾT LUẬN
Trong những năm qua, hoạt động QCTMNT có sự phát triển, tăng
trưởng nhanh và đạt nhiều kết quả. Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Bình đã có
nhiều chính sách, chủ trương nhằm phát triển hoạt động quảng cáo góp
phần vào công cuộc xây dựng nền văn hóa Ninh Bình trở thành nền tảng
tinh thần, mục tiêu, động lực thúc đẩy, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh
Ninh Bình.
Quản lý hoạt động QCTMNT thực hiện đúng theo sự chỉ chỉ đạo của
các cấp. Mặc dù công tác quản lý nhà nước hoạt động QCTMNT trên địa
bàn tỉnh Ninh Bình trong những năm qua, tuy có đạt được nhiều thành tựu,
nhưng bên cạnh đó vẫn còn nhiều hạn chế làm cho hoạt động quảng cáo
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, quảng cáo phát
triển nhỏ lẻ, tự phát,… Vì vậy, tăng cường công tác quản lý hoạt động
QCTMNT trên địa bàn tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn hiện nay là một việc
cần thiết và cấp bách.
Quản lý nhà nước về hoạt động QCTMNT 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 tỉnh Ninh Bình. Đồng thời, góp phần tích cực thúc đẩy
hoạt động quảng cáo trở thành một ngành kinh tế mạnh, có vị trí xứng đáng
trong thời kì đất nước đổi mới. Trên cơ sở nghiên cứu, cập nhật những kiến
thức lý luận và thực tiễn đối với công tác quản lý nhà nước về hoạt động
QCTMNT trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Luận văn đã nghiên cứu về cơ sở lý
luận, đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước.
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Luận văn đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý nhà nước về
QCTMNT. Qua cơ sở lý luận về quản lý nhà nước và hoạt động quảng cáo
cho chúng ta thấy: Quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo là một lĩnh
chuyên ngành được triển khai dựa trên cơ sở đường lối, chính sách phát
triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt QCTMNT trên địa bàn tỉnh
Ninh Bình trong những năm qua đã đạt được những kết quả đáng kể, góp
phần quan trọng nâng cao hình ảnh, vị thế của trung tâm chính trị, kinh tế,
văn hóa, xã hội của tỉnh nhà. Sự phát triển của hoạt động quảng cáo trở
thành yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giữ ổn định
chính trị, nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân. Tuy vậy, những hạn chế
của hoạt động quảng cáo đòi hỏi công tác quản lý nhà nước phải tiếp tục
được đổi mới và hoàn thiện. Hoạt động quản lý giúp các hoạt động quảng
cáo đi vào nề nếp, phục vụ tốt nhiệm vụ kinh tế chính trị xã hội của tỉnh,
góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, đảm bảo mỹ quan đô thị. Bên cạnh
đó, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh và các cơ quan chức năng phải có những
giải pháp mang tính đồng bộ và phối hợp chặt chẽ với các Phòng Văn hóa
và Thông tin trên địa bàn tỉnh để có thể tiến hành thanh tra kiểm tra các
hoạt động QCTMNT. Từ đó, các hoạt động QC hoạt động hiệu quả hơn, nề
nếp hơn.
Quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình về hoạt động
QCTMNT còn có những hạn chế và cần đưa ra những giải pháp khắc phục.
Các giải pháp cần triển khai một cách đồng bộ và có định hướng.
Tuy nhiên, do thời gian, trình độ và khả năng có hạn, vì vậy sẽ không
tránh khỏi những hạn chế, khuyết thiếu. Tác giả luận văn mong muốn với
hi vọng góp thêm một số ý kiến nhằm tăng cường hoàn thiện công tác quản
lý nhà nước về hoạt động quảng cáo. Tuy nhiên, đây là những biện pháp cụ
thể và chưa toàn diện, cần thêm những ý kiến quý giá của các thầy, các cô
và đồng nghiệp để nâng cao hơn tính khả thi của đề tài.
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Phụ lục 2
NỘI DUNG PHỎNG VẤN SÂU
(Nguồn: Tác giả thực hiện)
3.1. Danh sách những người được phỏng vấn
(Thời gian thực hiện: Tháng 9/2017)
Stt

Người được

Chức vụ

Đơn vị công tác

Trưởng phòng Quản

Sở Văn hóa và Thể

lý Văn hoá, Sở Văn

thao, tỉnh Ninh Bình

phỏng vấn
2.1.1 Đinh Ngọc Khánh

hóa và Thể thao Ninh
Bình
2.1.2 Nguyễn Hữu Học Trưởng Phòng Thanh

2.1.3

2.1.4

2.1.5

Đinh Văn Sơn

Trần Duy Tuấn
Phạm Thị Loan

Sở Văn hóa và Thể

tra Sở VH&TT

thao, tỉnh Ninh Bình

Trưởng phòng Văn

Phòng Văn hóa và

hóa và Thông tin

Thông tin thành phố

thành phố Ninh Bình

Ninh Bình

Phó Giám đốc

Sở Công Thương

Sở Công Thương

tỉnh Ninh Bình

Người dân

Phường Đông Thành,
thành phố Ninh Bình,
tỉnh Ninh Bình

2.1.6 Nguyễn Thiên Hà

Giám đốc Công ty

Phường Bắc Sơn,

TNHH Quảng cáo

thành phố Tam Điệp,

Thiên Hà

tỉnh Ninh Bình
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2.2. Nội dung phỏng vấn sâu
2.2.1. Nội dung phỏng vấn sâu 1
Người hỏi: Bà Hoàng Thị Huyền
Người được hỏi: Ông Đinh Ngọc Khánh - Trưởng phòng Quản lý Văn
hóa, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình
Thời gian thực hiện: Tháng 9 năm 2017
Nội dung hỏi:
HTH: Chào chú ạ! Thưa chú, cháu đang muốn tìm hiểu về công tác
quản lý quảng cáo tỉnh Ninh Bình, rất mong chú có thể chia sẻ một số nội
dung thông tin về lĩnh vực quảng cáo được không ạ.
ĐNK: Chú đồng ý!
HTH: Thưa chú, chú là Trưởng phòng Quản lý Văn hóa, chú công tác
trong lĩnh vực văn hóa được bao nhiêu năm rồi ạ?
ĐNK: Chú công tác trong lĩnh vực văn hóa hơn 20 năm nay rồi.
HTH: Hiện nay, số lượng cán bộ chuyên môn về quản lý quảng cáo ở
Sở mình là bao nhiêu người ạ?
ĐNK: 7 người cháu à.
HTH: Xin chú cho biết những kết quả đạt được trong công tác quản lý
quảng cáo và những tồn tại bất cập như thê nào, thưa chú?
ĐNK: Về ưu điểm:
Công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo thương mại ngoài
trời được thực hiện theo đúng chính sách và pháp luật hiện hành. Các văn
bản pháp luật về quảng cáo thương mại ngoài trời được ban hành kịp thời
và chỉ đạo cụ thể đến các cấp, các ngành và các doanh nghiệp giúp các
doanh nghiệp hiểu và thực hiện nghiêm túc theo đúng pháp luật. Nhận thức
của toàn xã hội, của các ngành các cấp đối với việc thực hiện Luật Quảng
cáo được nâng cao.Công tác quản lý, thanh kiểm tra đặc biệt trong thời gian
gần đây, đã đạt được những kết quả nhất định.Hoạt động quảng cáo của
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tỉnh Ninh Bình đã từng bước đi vào nề nếp và tuân thủ chặt chẽ các quy
định của pháp luật, đạt tiêu chuẩn về kỹ, mỹ thuật.
Trong công tác truyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp
luật đã vận động được quần chúng nhân dân trên địa bàn hiểu và thực hiện
những quy định về treo, dựng, lắp đặt biển, pa nô...quảng cáo đúng về nội
dung và hình thức.
Công tác kết hợp giữa các Sở, ban, ngành được đẩy mạnh và chú trọng
giúp tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về quảng cáo. Công tác
này được triển khai hàng năm với việc chủ động ban hành các văn bản
hướng dẫn, chấn chỉnh các vi phạm.
Về mặt hạn chế:
Đội ngũ cán bộ làm công tác quảng cáo còn thiếu về số lượng, đặc biệt
cấp xã. Trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác ở cấp xã còn thấp, chuyên
môn yếu nên khi giải quyết công việc rất lúng túng, thụ động trong công
việc.
Ý thức chấp hành các quy định pháp luật về Luật Quảng cáo chưa tốt,
chưa thường xuyên.
Tình hình hoạt động quảng cáo hiện nay đang đặt ra nhiều vấn đề bức
xúc. Hoạt động quảng cáo còn lộn xộn, tuỳ tiện, sự cạnh tranh còn thiếu
lành mạnh, ảnh hưởng đến lợi ích của người tiêu dùng và lợi ích của nền
kinh tế.
Tình trạng vi phạm Luật Quảng cáo vẫn diễn ra khá phổ biến, ảnh
hưởng đến mỹ quan đô thị, an toàn giao thông. Do chưa có quy hoạch
quảng cáo trên địa bàn tỉnh nên bảng, biển quảng cáo thương mại trên
tuyến đường 1A qua địa phận Ninh Bình thường đan xen, có khi chồng lấn
vào nhau. Những tấm panô, áp phích được treo, dán lâu ngày bị rách, bạc
màu, không được tháo dỡ gây mất mỹ quan đô thị. Bảng, biển quảng cáo
dày đặc nhất phải kể đến khu vực phường Vân Giang, phường Đông Thành
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và phường Ninh Khánh. Đây là tuyến đường có lượng người lưu thông lớn,
được xem là điểm “đắc địa” để treo biển quảng cáo. Vì vậy, tại trục đường
1A luôn có tình trạng các loại biển quảng cáo di động được dựng lên với
các kiểu kích thước, đặt nhấp nhô ở những vị trí khác nhau, làm lấn chiếm
vỉa hè an toàn giao thông.
Các biển quảng cáo một số không đúng theo quy chuẩn, vẫn còn
những tờ rao vặt được gắn trên các cột điện, trong từng ngõ, khu dân cư;
một số băng rôn, rao vặt còn được treo trên dây điện, trên cành cây.Quảng
cáo không xin phép hoặc quảng cáo sai với nội dung xin phép.
Phát triển quảng cáo chưa đồng đều, chưa gắn liền với tình hình phát
triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác quản lý, thực hiện quảng cáo còn
thụ động, chưa tạo được sự thống nhất, đồng bộ, tính chuyên nghiệp hoá
chưa cao.
HTH: Nguyên nhân của những hạn chế đó là gì ạ?
ĐNK: Nguyên nhân của những bất cập đó là:
Hệ thống pháp luật về quảng cáo còn thiếu những cơ chế đảm bảo thực
thi, thiếu tính kiên quyết và bắt buộc phải thực thi.
Về phía quản lý thì các văn bản hiện hành còn có những điểm chung
chung. Thiếu những hướng dẫn chi tiết, cụ thể khiến cơ quan quản lý cũng
như các nhà quảng cáo khó xác định chuẩn mực. Do Luật Quảng cáo chưa
điều chỉnh, 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.
Một nguyên nhân nữa là lực lượng cán bộ thanh tra chuyên ngành của
tỉnh và các địa phương còn thiếu. Sự phối hợp, triển khai tổ chức thanh tra,
kiểm tra và xử lý vi phạm về hoạt động quảng cáo chưa được tiến hành
thường xuyên.
Bên cạnh đó, kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động quản lý cũng còn hạn
hẹp. Các thiết bị, cơ sở vật chất cần thiết phục vụ cho hoạt động thanh tra,
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kiểm tra và tháo dỡ quảng cáo còn thiếu nên chưa đáp ứng yêu cầu phát
hiện và xử lý kịp thời các vi phạm trong hoạt động quảng cáo.
HTH: Xin trân trọng cảm ơn chú! Thông qua cuộc trò chuyện này,
cháu có cái nhìn khái quát về thực trạng công tác quản lý quảng cáo ở tỉnh
Ninh Bình, những kết quả và hạn chế, rút ra những kinh nghiệm thực tế cho
bản thân trong quá trình công tác. Chúc chú luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục
cống hiến cho sự nghiệp văn hóa của tỉnh nhà.
2.2.2. Nội dung phỏng vấn sâu 2
Người hỏi: Bà Hoàng Thị Huyền
Người được hỏi: Ông Nguyễn Hữu Học - Trưởng phòng Thanh tra Sở
Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình
Thời gian thực hiện: Tháng 9 năm 2017
Nội dung hỏi:
HTH: Chào chú ạ! Thưa chú, cháu đang muốn tìm hiểu về công tác
quản lý quảng cáo tỉnh Ninh Bình, rất mong chú có thể chia sẻ một số nội
dung thông tin về lĩnh vực quảng cáo được không ạ.
NHH: Chú đồng ý!
HTH: Hiện nay, số lượng cán bộ chuyên môn về quản lý quảng cáo ở
phòng Thanh tra mình là bao nhiêu người ạ?
NHH: 2 người cháu à.
HTH: Xin chú cho biết những kết quả đạt được trong công tác thanh
kiểm tra hoạt động quảng cáo ạ?
NHH: Từ năm 2013 đến năm 2017, Thanh tra Sở, phối hợp đội kiểm
tra liên ngành thanh kiểm tra các tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo trên
địa bàn tỉnh. Năm 2013 kiểm tra 05 cơ sở, năm 2014 kiểm tra 04 cơ sở,
năm 2015 kiểm tra 38 cơ sở, năm 2016 kiểm tra 21 cơ sở, năm 2017 kiểm
tra 32 cơ sở. Qua kết quả kiểm tra cho thấy bên cạnh những cơ sở chấp
hành tốt Luật Quảng cáo, còn nhiều cơ sở chưa chấp hành các quy định của
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pháp luật trong hoạt động quảng cáo như: Không gửi văn bản thông báo
sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn, Đoàn người thực hiện
quảng cáo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi thực hiện quảng cáo;
Không có giấy xác nhận nội dung quảng cáo về dịch vụ khám bệnh, chữa
bệnh; Chưa có giấy phép xây dựng đối với bảng quảng cáo có diện tích một
mặt trên 20m2 kết cấu khung kim loại hoặc vật liệu xây dựng tương tự gắn
và công trình xây dựng có sẵn, Bảng quảng cáo đứng độc lập có diện tích
một mặt từ 40 mét vuông (m2) trở lên; Không thể hiện đầy đủ trên biển
hiệu tên cơ sở sản xuất kinh doanh theo đúng giấy chứng nhận Đăng ký
kinh doanh
HTH: Hiện nay, công tác quản lý về lĩnh vực quảng cáo còn một số
bất cập. Vậy sự vào cuộc của các ngành chức năng như thế nào để công tác
này đạt hiệu quả hơn nữa ạ?
NHH: Dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, các cấp, các ngành đã tổ chức
triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp quản lý quảng cáo, thực hiện
chuyên môn hóa theo chức năng, nhiệm vụ. Tỉnh đã xây dựng các chương
trình phối hợp hành động giữa các cơ quan, ban ngành như Văn hóa và Thể
thao, Công an, Xây dựng... Đoàn Thanh niên, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và
sự phối hợp của cộng đồng nhân dân... nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả
công tác thanh kiểm tra... chủ động nắm tình hình, thường xuyên trao đổi
thông tin giữa các lực lượng.
HTH: Xin trân trọng cảm ơn chú! Chúc chú luôn dồi dào sức khỏe,
tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp văn hóa của tỉnh nhà.
2.2.3. Nội dung phỏng vấn sâu 3
Người hỏi: Bà Hoàng Thị Huyền
Người được hỏi: Ông Đinh Văn Sơn - Trưởng phòng Văn hóa và
Thông tin thành phố Ninh Bình
Thời gian thực hiện: Tháng 9 năm 2017
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Nội dung hỏi:
HTH: Chào anh ạ! Em đang muốn tìm hiểu về công tác quản lý quảng
cáo tỉnh Ninh Bình, mong anh có thể chia sẻ một số thông tin về lĩnh vực
quảng cáo được không ạ.
ĐVS: Đồng ý!
HTH: Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực
quảng cáo rất quan trọng. Vậy công tác này được triển khai như thế nào,
thưa anh?
ĐVS: Sau khi Luật Quảng cáo có hiệu lực thi hành và thực hiện các văn
bản chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao thì Phòng Văn hóa và Thông tin;
thành phố Ninh Bình tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung
của Luật Quảng cáo và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Công
tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực quảng cáo đã được
các cấp chính quyền triển khai sâu rộng bằng các hình thức nội dung phong
phú đảm bảo đúng các quy định của Nhà nước, góp phần giáo dục nhân dân
chấp hành mọi nội quy, quy định, ý thức giữ gìn môi trường, an ninh trật tự
công cộng.
HTH: Trong các hình thức quảng cáo thì hình thức quảng cáo nào là
khó quản lý nhất thưa anh?
ĐVS: Quảng cáo rao vặt là hình thức khó quản lý nhất. Trong những
năm gần đây, quảng cáo rao xuất hiện mọi nơi làm ảnh hưởng trật tự mỹ
quan đô thị. Do sự thiếu ý thức của một số tổ chức, cá nhân có nhu cầu
quảng cáo rao vặt đã tác động trực tiếp đến hình ảnh phản cảm về văn hóa,
vệ sinh, môi trường, cảnh quan thiên nhiên. Từ tuyển nhân viên, bán nhà
đất, lắp đặt Internet đến khoan cắt bê tông, hút hầm cầu, hỗ trợ tài chính,
cho vay không thế chấp...đều quảng cáo dưới hình thức rao vặt.
HTH: Xin anh cho biết Phòng Văn hóa và Thông tin đã triển khai hoạt
động nào để đưa quảng cáo rao vặt đi vào nề nếp?
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ĐVS: Với chức năng được giao, phòng Văn hóa- Thông tin đã chủ trì
phối hợp với các phòng chuyên môn thực hiện nhiều biện pháp trong đó có
việc lắp đặt các bảng quảng cáo rao vặt bằng chất liệu thép hộp mạ kẽm,
kích thước 2,5 mét x 3,65 mét để các tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo,
rao vặt. Việc lắp đặt các quảng quảng cáo rao vặt được hoàn thành từ cuối
tháng 11/2017 và thông báo rộng rãi để tổ chức, cá nhân biết. Có thống nhất
hướng dẫn các quy định cụ thể trong việc thực hiện quảng cáo, rao vặt trên
các bảng để các đơn vị thực hiện.
HTH: Phòng Văn hóa và Thông tin đã phối hợp với các đơn vị có liên
quan tổ chức ra quân xử lý các trường hợp vi phạm như thế nào, xin anh
cho biết thêm ạ.
ĐVS: Phòng Văn hoá và Thông tin đã phối hợp với UBND các
phường tiến hành kiểm tra các biển bảng đặt tại mặt tiền và mặt hông nhà
các phường Đông Thành, Vân Giang có và Ninh Khánh. Trong tháng
12/2017 các lực lượng chức năng đã tổ chức ra quân cưỡng chế, tháo dỡ
biển, bảng quảng cáo vi phạm. Sau 6 tháng thực hiện các lực lượng chức
năng đã đôn đốc, nhắc nhở và xử lý nhiều trường hợp vi phạm quảng cáo.
Trong 6 tháng ra quân, Phòng Văn hóa và Thông tin đã phạt tổng số
tiền lên tới 73 triệu trong đó 03 trường hợp xử lý nặng. Với những quảng
cáo thiếu chuẩn xác, sai sự thật mà không được cơ quan nhà nước có thẩm
quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo bị phạt tiền từ 1520 triệu đồng. Điều 51 của Nghị định 158 quy định xử phạt hành vi treo,
đặt, dán, vẽ quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên cột điện, trụ
điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng bị phạt từ 1-2 triệu
đồng.
HTH: Trong quá trình quản lý về lĩnh vực quảng cáo, có khó khăn gì
trong công tác quản lý ạ?
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ĐVS: Quản lý về lĩnh vực quảng cáo quả thực gặp nhiều khó khăn.
Trong công tác xử lý các trường hợp vi phạm thì có một số doanh nghiệp
chịu phạt, chịu xử lý để tồn tại, họ “đi đêm và lách luật”, đây cũng là lý do
vì sao nhiều bảng, biển được dựng lên lúc đầu mang danh nghĩa phục vụ
tuyên truyền nhiệm vụ chính trị địa phương nhưng sau đó trở thành bảng,
biển quảng cáo. Có thể nói đây là kiểu “lách luật” hợp lý nhất và các DN
QC đang áp dụng hiện nay.
HTH: Xin trân trọng cảm ơn anh! Chúc anh luôn dồi dào sức khỏe.
2.2.4. Nội dung phỏng vấn sâu 4
Người hỏi: Bà Hoàng Thị Huyền
Người được hỏi: Ông Trần Duy Tuấn - Phó Giám đốc Sở Công
Thương Ninh Bình
Thời gian thực hiện: Tháng 9 năm 2017
Nội dung hỏi:
HTH: Xin anh cho biết, hiện nay ngành Thương mại, văn bản quy
phạm pháp luật nào cao nhất liên quan đến lĩnh vực quảng cáo?
TDT: Văn bản quy phạm pháp luật cao nhất hiện nay là Luật Thương
mại số 36/2005/QH11 đuợc Quốc hội thông qua ngày 14/06/2005 và có
hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006 gồm 9 chương và 324 điều áp dụng
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 có liên quan tới
thương mại.
HTH: Xin anh cho biết Luật Thương mại ra đời có những điểm gì
đáng mới đáng lưu ý?
TDT:

Luật Thương mại 2005 được áp dụng đối với thương nhân, tổ

chức, cá nhân khác có các hoạt động liên quan đến thương mại. Riêng đối
với cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không
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phải đăng ký kinh doanh thì căn cứ vào những nguyên tắc của Luật này,
Luật Thương mại 2005 đã mở rộng đối tượng áp dụng, không chỉ bao gồm
thương nhân hoạt động thương mại như cũ mà còn áp dụng cho cả tổ chức,
cá nhân khác hoạt động có liên quan đến thương mại. Luật Thương mại
2005 có điểm khác biệt với Luật Thương mại 1997 ở chỗ đối tượng thương
nhân đã được mở rộng khái niệm để bao trùm toàn bộ những chủ thể có
hoạt động thương mại.
Luật Thương mại 2005 thừa nhận và thể chế những nguyên tắc như:
nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật của thương nhân trong hoạt động
thương mại; tự do, tự nguyện thoả thuận trong hoạt động thương mại; áp
dụng thói quen trong hoạt động thương mại được thiết lập giữa các bên;
bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng; thừa nhận giá trị pháp lý
của thông điệp dữ liệu trong hoạt động thương mại… đã giúp xác định rõ
cơ chế quản lý hoạt động thương mại cũng như giúp các tổ chức, cá nhân
tham gia vào hoạt động thương mại biết rõ nguồn quyền và nghĩa vụ của
mình.
HTH: Vâng, đó là lợi ích đối với các tổ chức, cá nhân, anh có thể nói
rõ hơn về lĩnh vưc hoạt động quảng cáo thương mại trong Luật Thương mại
ạ?
TDT: Nhiều nội dung mới được đưa vào như: bổ sung các hình thức
khuyến mãi, làm rõ các thông tin phải thông báo công khai trong hoạt động
khuyến mại; bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm quảng cáo
thương mại; ghi nhận thêm hoạt động dịch vụ cũng được giới thiệu và bổ
sung hình thức trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ qua Internet; trách
nhiệm của các bên trong hoạt động hội chợ, triển lãm…
HTH: Vâng xin cảm ơn anh. Chúc anh luôn luôn công tác tốt và dồi
dào sức khỏe.
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2.2.5. Nội dung phỏng vấn sâu 5
Người hỏi: Bà Hoàng Thị Huyền
Người được hỏi: Bà Phạm Thị Loan - Người dân, phường Đông
Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Thời gian thực hiện: Tháng 10 năm 2017
Nội dung hỏi:
HTH: Chị có thể cho em hỏi về một số nhận định của chị liên quan
đến lĩnh vực quảng cáo được không ạ.
PTL: Đồng ý
HTH: Hiện nay, chị có nhận xét gì về các hình thức quảng cáo trên địa
bàn chị sinh sống?
PTL: Tôi nhận thấy, trong thời gian gần đây, ngoài những đơn vị thực
hiện tốt việc quảng cáo, đảm bảo mỹ quan đô thị thì một số cá nhân, tổ
chức thực hiện chưa tốt, quảng cáo còn tràn lan, sử dụng nhiều hình thức
quảng cáo cùng một chỗ. Ở đâu cũng thấy quảng cáo, trên hè phố, trên bức
tường, nhà chờ xe buýt...
HTH: Vậy theo chị, hình thức quảng cáo nào nổi cộm trong thời gian
gần đây?
PTL: Theo tôi, đó là hình thức quảng cáo rao vặt. Rao vặt từ đường
phố đến công viên, bệnh viện, trường học, khu vực cơ quan hành chính, cây
xanh, trụ điện, tường rào… đã biến thành địa điểm quảng cáo làm ảnh
hưởng trật tự mỹ quan đô thị đến các biển báo chỉ đường, tường nhà, cơ
quan, bệnh viện, trường học... vẫn tồn tại các hình thức, màu sắc quảng cáo
dán giấy mực đen, xanh, đỏ với những kích thước dán chồng chéo lên nhau
đủ thể loại. Từ tuyển nhân viên, bán nhà đất, lắp đặt Internet đến khoan cắt
bê tông, hút hầm cầu, hỗ trợ tài chính, cho vay không thế chấp...
Điển hình là đoạn đường Trần Hưng Đạo, từ ngã ba Tam Giác đến
ngã tư cầu Lim nhiều cột điện đều được trưng dụng làm nơi dán các mẩu
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quảng cáo, rao vặt về tuyển dụng, cho thuê, vay vốn...Nhiều cửa hàng, quán
ăn dùng chính cột điện, cây xanh làm nơi treo biển hiệu lớn vừa cản tầm
nhìn vừa mất mỹ quan đô thị.
HTH: Theo chị nguyên nhân do đâu mà các hình thức quảng cáo tràn
lan mọi nơi như thế.
PTL: Theo tôi, đó là do sự thiếu ý thức của một số tổ chức, cá nhân
có nhu cầu quảng cáo đã tác động trực tiếp đến hình ảnh phản cảm về văn
hóa, vệ sinh, môi trường, cảnh quan thiên nhiên. Ngoài ta sự vào cuộc của
các nhà quản lý chưa sát thật sát sao, việc tuyên truyền đến nhân dân đôi
khi chưa đúng thời điểm nên chất lượng hiệu quả không được cao.
HTH: Vâng, xin cảm ơn chị. Chúc chị dồi dào sức khỏe.
2.2.6. Nội dung phỏng vấn sâu 6
Người hỏi: Bà Hoàng Thị Huyền
Người được hỏi: Ông Nguyễn Thiên Hà - Giám đốc Công ty TNHH
Quảng cáo Thiên Hà, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
Thời gian thực hiện: Tháng 10 năm 2017
Nội dung hỏi:
HTH: Xin anh có thể cho tôi hỏi một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực
quảng cáo được không ạ.
NTH: Đồng ý
HTH: Công ty anh đang làm về quảng cáo, xin anh cho biết, quảng cáo
thương mại ngoài trời hiện nay ở tỉnh Ninh Bình phát triển như thế nào a.
NTH: Loại hình quảng cáo nay hiện nay rất phát triển và phát triển với
tốc độ nhanh, quảng cáo tầm cao, tầm thấp đều có những ưu điểm nhất định
mặc dù vậy đây là những hình thức đang được ưa chuộng tại Ninh Bình
HTH: Hiện nay, người dân hay sử dụng quảng cáo tầm thấp.Vậy anh
có thể chia sẻ thêm về một số ưu và nhược điểm của các loại hình quảng
cáo đó được không ạ?
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NTH: Về ưu điểm của một số loại hình quảng cáo tầm thấp
Ưu điểm biển quảng cáo tầm thấp thì ở góc nhìn gần gũi, vừa tầm
mắt của khách hàng, người xem có thể đứng ngay sát cạnh và đọc chi tiết
thông tin. Tuy nhiên lại dễ bị che chắn bởi các phương tiện giao thông qua
lại trên phố.
Với quảng cáo tầm thấp thì rẻ hơn, thời gian thực hiện ngắn hơn, dễ
dàng thi công hơn. Là sự lựa chọn tối ưu cho nhiều doanh nghiệp, đặc biệt
là những doanh nghiệp vừa và nhỏ, không có nhiều kinh phí cho chiến dịch
quảng cáo. Khi lựa chọn quảng cáo ngoài trời, doanh nghiệp luôn hướng
đến việc xây dựng nhận thức thương hiệu với người tiêu dùng. Biển quảng
cáo tầm thấp thích hợp với những sản phẩm tiêu dùng gần gũi hàng ngày
như các loại thực phẩm ăn nhanh, hóa mỹ phẩm, phim ảnh…Quảng cáo
tầm thấp thường đặt trên vỉa hè hoặc dải phân cách của những tuyến đường
đông người đi lại (nhà chờ xe buýt, biển hộp đèn) với mục đích tiếp cận với
đông đảo và đa dạng số lượng khách hàng tiềm năng nhìn thấy.
Chính vì vậy mà biển quảng cáo tầm thấp thường chỉ xuất hiện nhiều
ở các tuyến đường trung tâm thành phố. Do phải nằm một chỗ bất động nên
hầu như đối tượng người xem rất hạn chế, đa số là những người thường
xuyên đi lại trên tuyến đường đó hoặc đến nơi đó. Các doanh nghiệp khi
chọn loại hình quảng cáo này đa phần đều phải phân bố những bảng quảng
cáo của mình đều các khu vực trong thành phố, tỉnh thành mới có thể đem
lại kết quả như mong muốn.
HTH: Theo anh, với cách nhìn của nhà doanh nghiệp, anh có đánh
giá gì về hoạt động quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh?
NTH: Bên cạnh xu thế phát triển của các bảng, biển, pa nô quảng cáo
thì sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động quảng cáo trên
địa bàn tỉnh Ninh Bình là một yêu cầu khách quan phù hợp với tình hình
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chung nhằm góp phần đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp tổ
chức quản lý sản xuất, phân phối có tính thương mại. Đồng thời tạo nền
tảng cho việc thu hút đầu tư của nhà nước và các nguồn lực khác từng bước
đáp ứng ngày càng cao nhu ngày càng cao của nhân dân. Tăng cường tập
trung đầu tư xây dựng các đơn vị quảng cáo, cải thiện môi trường, phát
hiện bồi dưỡng, đào tạo phát triển những người có tài năng trong lĩnh vực
quảng cáo. Trong quá trình nghiên cứu, điều chỉnh các đối tượng tham gia
trong các hoạt động quảng cáo tạo hành lang có tính pháp lý để áp dụng
quản lý các sản phẩm, dịch vụ cũng như tạo cơ hội điều kiện thuận lợi thu
hút đầu tư và mở rộng quan hệ giao lưu phát triển ngày càng sâu rộng.
HTH: Trong thời kỳ hội nhập, anh có nhận xét gì về hoạt động quảng
cáo ở địa phương?
Các hoạt động quảng cáo nhờ công nghệ mà hiện đại hóa, có sức lan
tỏa nhanh, mạnh, sâu trên phạm vi toàn cầu, không chỉ ở vùng thành thị mà
còn tỏa về được vùng núi cao, nông thôn hẻo lánh. Trong thời kỳ hội nhập,
các điều kiện kinh tế - xã hội phát triển tạo thuận lợi cho quảng cáo phát
triển. Nhu cầu về quảng cáo của các doanh nghiệp tiếp tục được nâng cao,
tạo động lực cho phát triển quảng cáo. Trình độ nhận thức, văn hóa của
nhân dân ngày một cao hơn, giúp cho mặt bằng văn hóa được nâng lên, tạo
điều kiện cho việc sáng tạo trong quảng cáo có chất lượng hơn, phong phú,
đa dạng hơn.
HTH: Vâng xin cảm ơn anh. Chúc Công ty luôn phát triển đi lên a.
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Phụ lục 3
Một số hình ảnh minh họa về hoạt động quảng cáo thương mại ngoài
trời trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

3.1. Quảng cáo Pano tấm lớn gần Cầu Gián Khẩu
(Ảnh do tác giả chụp ngày 26/11/17)

3.2. Quảng cáo thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư
(Ảnh do tác giả chụp ngày 02/4/18)
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3.3. Quảng cáo thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư
(Ảnh do tác giả chụp ngày 07/5/18)

3.4. Quảng cáo tại Cổng chào thành phố Ninh Bình
(Ảnh do tác giả chụp ngày 07/5/18)
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3.5. Quảng cáo tại Ngã 4 Hoa Đô, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình
(Ảnh do tác giả chụp ngày 07/4/18)

3.6. Quảng cáo tại địa phận phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình
(Ảnh do tác giả chụp ngày 07/4/18)
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3.7. Quảng cáo tại Ngã 3 Tam Giác, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình
(Ảnh do tác giả chụp ngày 07/4/18)

3.8. Quảng cáo Pano tấm lớn tại ngã 3 Gián Khẩu
(Ảnh do tác giả chụp ngày 07/4/18)
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3.9. Hội nghị tập huấn cán bộ,công chức, viên chức ngành quảng cáo
(Ảnh do tác giả chụp ngày 17/3/2014)

3.10. Công tác tuyên truyền thực hiện Luật Quảng cáo
(Ảnh do tác giả chụp ngày 5/7/2017)
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3.11. Lễ ra quân trong công tác tuyên truyền thực hiện Luật Quảng cáo
(Ảnh do tác giả chụp ngày 5/7/2017)

3.12. Lễ ra quân trong công tác thanh-kiểm tra thực hiện Luật Quảng cáo
(Ảnh do tác giả chụp ngày 13/3/2013)

