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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong những năm gần đây, kinh tế - xã hội của thị xã Phú Thọ phát
triển mạnh, đặc biệt là hoạt động thương mại quốc tế diễn ra ngày càng sôi
động trong đó có hoạt động quảng cáo. Đặc biệt, từ khi tuyến đường cao tốc
nối giữa Hà Nội với Lào Cai qua thị xã Phú Thọ hoàn thành, thị xã Phú Thọ
có nhiều cơ hội để giao lưu và phát triển kinh tế - văn hóa năng động của khu
vực. Theo xu thế đó, hoạt động quảng cáo ngoài trời phát triển mạnh, đặc
biệt là tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo tấm lớn.
Các phương thức và phương tiện quảng cáo rất đa dạng. Đến nay đã
có khá nhiều công trình nghiên cứu về quảng cáo, nhưng chưa có công trình
nghiên cứu nào đi sâu tìm hiểu về quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời
trên địa bàn thị xã Phú Thọ. Nghiên cứu đề tài này, tác giả muốn có một cái
nhìn sâu sắc hơn về phương tiện và phương thức quảng cáo ngoài trời trên
bình diện quản lý nhà nước, từ đó thấy được ưu điểm và hạn chế của việc sử
dụng quảng cáo ngoài trời ở Việt Nam nói chung và trên địa bàn thị xã Phú
Thọ, tỉnh Phú Thọ nói riêng.
Những năm gần đây, hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan phục
vụ nhiệm vụ nhiệm vụ chính trị và quảng cáo ngoài trời đã góp phần tích cực
trong việc phát triển chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội của thị xã. Quảng
cáo thương mại đã góp phần thúc đẩy lưu thông, tiêu thụ hàng hóa dịch vụ
trên thị trường, gián tiếp thúc đẩy hoạt sản xuất kinh doanh, nâng cao tính
cạnh tranh và tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho nền kinh tế của thị xã,
góp phần không nhỏ vào sự phát triển của nền kinh tế thị trường tạo điều
kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài thị xã
tuyên truyền, quảng bá sản phẩm tới các tầng lớp nhân dân.
Bên cạnh những đóng góp đáng được ghi nhận thì hoạt động quảng
cáo ngoài trời trên địa bàn thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ cũng đã phát sinh
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nhiều hiện tượng khá phức tạp cần phải kịp thời quản lý, điều chỉnh. Mặt
khác, 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 của cơ quan chức năng; thực
hiện không đúng theo nội dung giấy phép được cấp, gây khó khăn không ít
cho công tác quản lý.
Xuất phát từ những lý do cấp thiết trên tôi chọn đề tài: Quản lý quảng
cáo ngoài trời trên địa bàn thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ làm đề tài tốt
nghiệp cao học chuyên ngành Quản lý văn hóa. Nghiên cứu đề tài này, tôi
mong góp thêm một cách nhìn toàn diện từ cơ sở lý luận, thực tiễn trong
công tác quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời, nhằm góp phần phát triển
ngành công nghiệp sáng tạo này đúng hướng, mang lại những lợi ích thiết
thực về kinh tế - xã hội cho thị xã Phú Thọ.
2. Lịch sử nghiên cứu
Quảng cáo đã xuất hiện trên thế giới từ rất lâu. Ở châu Âu, quảng cáo
chính thức có mặt ở Đức và Anh vào thế kỉ XVII. Và ngày nay, quảng cáo
đã thực sự trở thành một ngành công nghiệp phát triển trên thế giới.
Ở Việt Nam, mục quảng cáo xuất hiện trên một số tờ báo từ cuối thế
kỉ XIX. Lúc đó quảng cáo chỉ là các lời rao vặt, thông báo. Sang thế kỉ XX,
các báo đã đăng tải rất nhiều quảng cáo, bởi hàng hóa và dịch vụ lúc này đã
phong phú hơn.
Trong giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ xâm
lược, trong nền kinh tế nặng về tính bao cấp, kém tính thị trường quảng cáo
trên báo chí cách mạng ở miền Bắc hầu như không có. Nhưng trên báo chí
và các phương tiện khác trong vùng Pháp và Mĩ - Ngụy chiếm đóng, quảng
cáo vẫn xuất hiện và phát triển.
Đầu những năm 90 của thế kỉ trước, Việt Nam bắt đầu công cuộc đổi
mới, quảng cáo đã thực sự xuất hiện và khẳng định được vị trí của nó. Năm
1993, chuyên mục quảng cáo đã có trên một số tờ báo. Đến nay, quảng cáo
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đã phát triển nhanh và mạnh mẽ trên tất cả các phương tiện truyền thông như
báo chí, đài phát thanh, truyền hình và ngoài trời…
Tại Việt Nam, kể từ khi trở thành một phần cuộc sống của người dân,
quảng cáo không chỉ nhận được sự chú ý đặc biệt của doanh nghiệp, người
tiêu dùng, quảng cáo còn trờ thành đề tài thu hút sự quan tâm của nhiều nhà
nghiên cứu. Các nghiên cứu về quảng cáo đã có khá nhiều nhưng chủ yêu
viết về kỹ nghệ quảng cáo, ngôn ngữ quảng cáo, văn hóa quảng cáo, vai trò
của quảng cáo... và các giáo trình ngành Marketing của các trường kinh tế,
chủ yếu nhấn mạnh khía cạnh thực hành của quảng cáo, coi quảng cáo như
một công cụ hữu hiệu của marketing.
Bên cạnh đó, còn có các luận văn, luận án khoa học của các học viên
chuyên ngành Kinh tế, Luật, Ngôn ngữ, Văn hóa ở các Viện nghiên cứu,
trường Đại học, như: Bùi Văn Danh (2005), Nghiên cứu ảnh hướng của thị
hiếu người tiêu dùng trong việc lựa chọn phương thức quảng cảo ở Việt Nam,
Luận án Tiến sĩ Kinh tế, thực hiện nghiên cứu, phân tích thị hiếu của người
tiêu dùng Việt Nam và sự tác động tới quyết định lựa chọn phương thức
quảng cáo phù hợp. Tác giả Đỗ Quang Minh với Luận án Tiến sĩ Văn hóa
học Giá trị văn hóa của quảng cáo ở Việt Nam hiện nay (năm 2012) phân
tích giá trị văn hóa của quảng cáo ở nước ta dựa vào hệ thống những chuẩn
mực xã hội trong giai đoạn hiện nay. Đây là nguồn tài liệu tham khảo giúp
tác giả có nhận thức tổng quan về các giá trị của quảng cáo, sự cần thiết của
công tác quản lý đối với hoạt động quảng cáo.
Ngoài ra, một số luận văn nghiên cứu về hoạt động quảng cáo như:
Luận văn Thạc sĩ Văn hoá học Yếu tố thẩm mỹ trong quảng cáo sản phẩm
hàng hoá trên truyền hình trung ương (năm 2003) của tác giả Phạm Thị Mỹ
Hà, Luận văn Thạc sĩ 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, Luận văn Thạc sĩ Quản lý hoạt động quảng cáo thuơng mại ngoài trời trên
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địa bàn quận Hà Đông, Hà Nội của tác giả Lê Thị Kim Oanh (2017), Luận văn
Thạc sĩ Quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng
Ninh của tác giả Nguyễn Thị Mai (2016) Ngoài góc độ kinh tế, kinh doanh
và doanh nghiệp, dưới góc nhìn văn hóa, những nghiên cứu trên đánh giá
khá sâu sắc những tác động của quảng cáo đối với xã hội, đặc biệt là về lối
sống, văn hóa thẩm mỹ. Theo các nghiên cứu trên, văn hóa quảng cáo và xây
dựng văn hóa quảng cáo là một phần không thể thiếu của nền kinh tế thị
trường, của xã hội hiện đại, của văn hóa doanh nghiệp, nhưng việc định
hướng nâng cao giá trị văn hóa, giá trị thẩm mỹ đối với hoạt động quảng cáo
của Việt Nam hiện nay đang là vấn đề cấp bách cần được quan tâm hơn.
Tuy nhiên, cho đến nay chưa có công trình nào đề cập đến vấn đề
quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thị xã Phú Thọ một cách
đầy đủ, toàn diện. Chính vì vậy, luận văn này sẽ tập trung đi sâu vào nghiên cứu
cụ thể hơn về quảng cáo ngoài trời và công tác quản lý hoạt động quảng cáo
ngoài trời, chỉ ra những thuận lợi và khó khăn của hoạt động quảng cáo này để
từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động quảng cáo ngoài
trời trên địa bàn thị xã Phú Thọ.
Quản lý nhà nước về lĩnh vực quảng cáo cũng đang tiếp cận đến sự
phát triển mạnh của thị trường quảng cáo, hệ thống pháp lý trong lĩnh vực
quảng cáo dần được hoàn thiện hơn. Nghị định 194/NĐ-CP ngày 31 tháng
12 năm 1994 đã tạo tiền đề cho việc xây dựng Pháp lệnh quảng cáo được ban
hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2002 là cơ sở pháp lý hết sức thiết
thực và hữu hiệu cho công tác quản lý quảng cáo ở Việt Nam nói chung và
thị xã Phú Thọ nói riêng. Nghị định số 24/2003/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện
Pháp lệnh quảng cáo; Thông tư số 43/2003/TT-VHTT ngày 16/7/2003 của
Bộ Văn hóa – Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP
đã góp phần tạo nền tảng, hệ thống pháp lý ban đầu nhằm ổn định tình hình
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hoạt động quảng cáo đã có diễn biến phức tạp hơn khi kinh tế thị trường phát
triển nhanh.
Hiện nay, quản lý nhà nước đang dùng Luật Quảng cáo có hiệu lực thi
hành từ ngày 01/01/2013 làm văn bản pháp quy thực thi quản lý nhà nước về
hoạt động quảng cáo. Theo đó Pháp lệnh Quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH10
ngày 16/11/2001 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.
Trong nội dung đề tài luận văn này, tôi tìm hiểu một số vấn đề còn bỏ ngỏ
trong công tác quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời tại thị xã Phú Thọ.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Khảo sát và đánh giá thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động
quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thị xã Phú Thọ. Từ đó đề xuất các giải pháp
nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động quản lý quảng cáo
ngoài trời ở phạm vi toàn thị xã Phú Thọ.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Nghiên cứu những vấn đề chung về quản lý nhà nước đối với hoạt
động quảng cáo và quảng cáo ngoài trời, các văn bản pháp lý của thị xã, tỉnh
Phú Thọ về quản lý quảng cáo ngoài trời.
- Khảo tả, phân tích thực trạng quá trình triển khai thực hiện quản lý nhà
nước đối với hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thị xã Phú Thọ.
- Đánh giá những kết quả đạt được, mặt hạn chế và về quản lý quảng
cáo ngoài trời tại thị xã Phú Thọ.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Đề tài tập trung nghiên cứu hoạt động quản lý nhà nước đối với quảng
cáo ngoài trời (chủ yếu ở các phương tiện như: Bảng quảng cáo điện tử,
quảng cáo Led, băng rôn, áp phích, các biển quảng cáo bên đường, quảng
cáo trên các phương tiện giao thông, quảng cáo tấm lớn...).
4.2. Phạm vi nghiên cứu
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Toàn bộ hoạt động quản lý nhà nước đối với quảng cáo ngoài trời được
trên địa bàn thị xã Phú Thọ từ năm 2010 đến năm 2017 (năm 2010 thị xã Phú
Thọ được công nhận là Đô thị loại III và xây dựng đề án trở thành Thành
phố Phú Thọ vào năm 2018).
5. Phương pháp nghiên cứu
Đề tài chủ yếu sử dụng các phương pháp sau:
- Phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu: Phương pháp này cho phép
thu thập, phân tích và tổng hợp các tài liệu liên quan đến vấn đề quản lý hoạt
động quảng cáo 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 thống kê - phân loại: Phương pháp này nhằm thống kê,
phân loại các yếu tố trong quảng cáo ngoài trời để phục vụ cho luận văn. Sự
thống kê, phân loại này giúp có được những số liệu chính xác, làm tăng tính
thuyết phục của luận văn.
6. Những đóng góp của luận văn
6.1. Về mặt lý luận
Luận văn góp phần làm rõ cơ sở lý luận về công tác quản lý nhà nước
đối với hoạt động quảng cáo và quảng cáo ngoài trời.
6.2. Về mặt thực tiễn
Luận văn góp phần làm rõ vai trò quản lý nhà nước với hoạt động quảng
cáo ngài trời trên địa bàn thị xã Phú Thọ từ năm 2010 đến năm 2017.
Những đánh giá, nhận xét của luận văn có thể giúp ít nhiều cho những
người làm quảng cáo, cũng như những cán bộ quản lý văn hóa và dịch vụ
thương mại có liên quan đến quảng cáo, đồng thời giúp cho việc định hướng
chỉ đạo hoạt động quảng cáo ngoài trời sao cho hiệu quả hơn, phù hợp hơn
với văn hóa của người Việt.
7. Bố cục của luận văn
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Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, luận văn
gồm 3 chương:
Chương 1: Khái quát chung về quản lý hoạt động quảng cáo ngoài
trời và tổng quan về địa bàn nghiên cứu.
Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời tại thị
xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.
Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động
quảng cáo ngoài trời ở thị xã Phú Thọ những năm tới.
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Chương 1
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUẢN LÝ HOẠT ÐỘNG QUẢNG CÁO
NGOÀI TRỜI VÀ TỔNG QUAN VỀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU
1.1. Những khái niệm
1.1.1. Quản lý
Quản lý là hoạt động tất yếu khách quan của mọi quá trình hoạt động
xã hội. Trong hoạt động quản lý, phải có chủ thể quản lý và ít nhất một đối
tượng quản lý, gián tiếp hay trực tiếp nhận sự tác động của chủ thể quản lý.
Hoạt động quản lý là một quá trình bao gồm nhiều hành động khác nhau, có
tính liên tục để đạt được kết quả mà chủ thể đặt ra mục tiêu cần hướng tới.
Để tồn tại và phát triển, quản lý cần thiết đối với mọi phạm vi hoạt động của
xã hội.
Có nhiều cách tiếp cận nghiên cứu về hoạt động quản lý, chúng ta có
thể hiểu khái niệm về hoạt động quản lý như sau: “Quản lý là sự tác động
liên tục có tổ chức, có hướng đích của chủ thể quản lý đến đối tượng và khách
thể quản lý nhằm sử dụng có hiệu quả nhất các nguồn lực, các thời cơ của tổ
chức để đạt mục tiêu đặt ra trong điều kiện môi trường luôn biến động” [21,
tr.15].
Muốn "tác động liên tục, có tổ chức, có chủ đích", người làm quản lý
phải thực hiện hoạt động quản lý gồm 4 khâu quan trọng là: Lập kế hoạch, tổ
chức, bố trí nhân lực cho phù hợp với thực tiễn; kiểm tra, kiểm soát, đánh giá
việc thực hiện kế hoạch. Hoạt động quản lý được thể hiện trong 5 thành tố
sau: Chủ thể quản lý, khách thể quản lý, mục đích quản lý, công cụ quản lý,
cách thức quản lý [35, tr.15].
1.1.2. Quản lý nhà nước
Theo Giáo trình quản lý hành chính nhà nước được hiểu theo hai nghĩa:
- Nghĩa rộng: “Quản lý nhà nước là toàn bộ hoạt động của bộ máy
nhà nước, từ hoạt động lập pháp, hoạt động hành pháp, đến hoạt động tư
pháp” [23, tr.407].
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- Nghĩa hẹp: “Quản lý nhà nước chỉ bao gồm hoạt động hành pháp”
[23, tr.407].
Căn cứ vào các thành tố cơ bản cấu thành hoạt động quản lý, chúng ta
có thể đưa ra định nghĩa quản lý nhà nước đối với xã hội:
Quản lý nhà nước đối với xã hội là sự tác động liên tục, có tổ chức,
có chủ đích của nhà nước bằng hệ thống luật pháp và bộ máy của
mình nhằm điều chỉnh các hoạt động của mọi cơ quan, tổ chức, cá
nhân trong xã hội, hành vi của công dân, với mục đích duy trì và
phát triển xã hội, bảo toàn và củng cố quyền lực nhà nước [23,
tr.17].
Trong lĩnh vực xã hội loài người quản lý ở phạm vi vĩ mô được chia
thành hệ thống quản lý và hệ thống bị quản lý, ở phạm vi vi mô quản lý được
chia thành chủ thể quản lý và đối tượng quản lý. Như vậy, quản lý là sự tác
động có mục đích của chủ thể quản lý đến đối tượng quản lý một lần hoặc
nhiều lần, gián tiếp hay trực tiếp là tùy thuộc theo từng lĩnh vực phạm vi, vấn
đề hay cơ chế quản lý đặt ra. Quản lý nhà nước chính là quản lý hành chính
pháp chế, căn cứ vào hiến pháp nhà nước, cơ quan lập pháp tối cao đưa ra
các điều luật, pháp chế, quy định, giao cho hệ thống các cơ quan hành pháp
từ Trung ương đến địa phương thực hiện, thông qua các văn bản, thể chế,
nghị định, chế tài, điều lệ các văn bản, điều lệ tiêu chuẩn, chế độ. Hệ thống
các cơ quan hành pháp có nhiệm vụ xây dựng cơ cấu tổ chức, xác lập mối
quan hệ giữa chủ thể quản lý và đối tượng quản lý, tổ chức chỉ đạo đưa ra
các quyết định, các Chỉ thị, mệnh lệnh, điều chỉnh hoạt động đúng hướng,
uốn nắn sai lệch. Như vậy quản lý nhà nước chính là quản lý pháp quyền dựa
trên cơ sở pháp lý của hiến pháp và pháp luật ban hành theo từng hệ thống,
phân cấp quản lý theo từng phạm vi lĩnh vực trên cả nước và từng địa
phương.
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Văn hóa nói chung đối với sự phát triển của xã hội đặc biệt là trong xu
thế toàn cầu hóa hiện nay đặt ra vấn đề cần phải quản lý sự phát triển văn
hóa theo định hướng của đảng và nhà nước đã đề ra. Nhà nước quản lý sự
nghiệp văn hóa cho phù hợp yêu cầu tình hình mới. Quản lý văn hóa là một
công việc khó khăn, phức tạp và vô cùng nhạy bén. Nghị quyết Hội nghị lần
thứ năm của Ban Chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VIII chỉ rõ:
"Củng cố, hoàn thiện các thể chế văn hóa, đảm bảo tăng cường vai trò lãnh
đạo của Đảng, sự quản lý có hiệu quả của nhà nước, vai trò làm chủ của nhân
dân và lực lượng những người hoạt động văn hóa, tạo nhiều sản phẩm và sinh
hoạt văn hóa phong phú, đa dạng theo định hướng xã hội chủ nghĩa". Quản lý
nhà nước về văn hóa đảm bảo cho văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí phát
triển theo đúng hướng chính trị, tư tưởng của đảng, vừa đảm bảo quyền tự do
dân chủ cá nhân trong sáng tạo, hưởng thụ văn hóa.
1.1.3. Quảng cáo
Trong Từ điển Tiếng Việt do Nxb Thanh niên năm 1988 có nêu:
“Quảng cáo là trình bày, giới thiệu rộng rãi cho nhiều người biết, nhằm tranh
thủ được nhiều khách hàng”.
Luật Quảng cáo của Nhà nước ban hành chính thức ngày 21 tháng 06
năm 2012 và có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2013, theo đó quảng cáo
được hiểu là: “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 lời; sản phẩm,
dịch vụ không có mục đích sinh lời; 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” [6, tr.1].
Trên thê giới có nhiều quan niệm, định nghĩa khác nhau về quảng cáo.
Khái niệm chung từ “quảng cáo” có nguồn gổc tiếng Latin là “Advertere” có
nghĩa là “hướng ý nghĩ về”. Theo cách hiểu truyền thống, quảng cáo là việc
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truyền đạt thông tin từ một người đến nhiều người. Với nghĩa đó, quảng cáo
xuất hiện từ rất lâu và có mặt trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
Quảng cáo có lịch sử phát triển lâu đời, phạm vi ứng dụng rộng nên
khái niệm quảng cáo có rất nhiều nhưng được phân chia theo nghĩa rộng và
nghĩa hẹp với những đặc điếm khác nhau:
Theo nghĩa hẹp, quảng cáo là quảng cáo kinh doanh hay quảng cáo
thương mại. Theo nghĩa này, quảng cáo được định nghĩa theo nhiều cách
khác nhau:
Theo Từ điển Oxford Advanced Leamer’s Dictionary (Oxford
ưniversiiy Press), quảng cáo là hoạt động để “Làm cho cái gì đó được biết
đến rộng rãi và công khai; Ca ngợi cái gì đó một cách công khai nhằm khuyến
khích mọi người mua hoặc sử dụng nó; Cho biết rằng minh đang cần gì (mua,
bán, thuê...)” [48, tr.46].
Trong Từ điển Bách khoa Việt Nam (tập 3), quảng cáo là “Tuyên
truyền, giới thiệu hàng hóa, dich vụ hay hãng kinh doanh những hàng hóa,
dịch vụ đó, nhằm tạo sự hấp dẫn và kích thích người mua để đẩy mạnh việc
bán hàng hóa và thực hiện dich vụ” [24, tr.523].
Theo nghĩa rộng, quảng cáo được hiểu là sự thông tin truyền cảm hoặc
thuyết phục gây ảnh hưởng tiêu cực hoặc tích cực tới người khác nhằm
hướng đến một số hành động. Đặc điểm chủ yếu của loại quảng cáo này là
đối tượng, nội dung quảng cáo đều rộng, gồm cả quảng cáo kinh doanh,
thương mại nhằm mục đích thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ và quảng cáo
phi kinh doanh, thương mại nhằm tác động vào nhận thức của công chúng
về các vấn đề chính trị, xã hội...
Có thể thấy, quan niệm về quảng cáo rất đa dạng, nó phụ thuộc vào
trình độ phát triển của mỗi quốc gia, lĩnh vực, ngành nghề mà người ta muốn
hướng tới, mức độ sử dụng các phương tiện thông tin trong truyền bá quảng
cáo. Mục đích của quảng cáo là thu lợi nhuận, tuy nhiên nội dung, hình thức
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thể hiện trên các sản phẩm quảng cáo lại mang tính chất của thông tin, văn
hóa nhằm biểu đạt nội dung của quảng cáo đến người tiêu dùng. Đây là
những đặc trưng rất cơ bản của quảng cáo, như là một ngành kinh tế xã hội,
một hoạt động văn hóa sâu sắc.
1.1.4. Quảng cáo ngoài trời
Quảng cáo ngoài trời là hình thức quảng cáo lâu đời, cổ xưa nhất và
có những đặc điểm khác với những phương tiện quảng cáo khác. Với sự phát
triển đa dạng, phong phú của các hình thức sử dụng cho quảng cáo ngoài trời
như: quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn, biển hiệu, hộp đèn, màn hình
chuyên quảng cáo và phương tiện giao thông; quảng cáo trong chương trình
văn hóa, thể thao, hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm, tổ chức sự kiện, đoàn
người thực hiện quảng cáo, vật thể quảng cáo.
Ngày nay, với điều kiện phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật,
“quảng cáo ngoài trời” được biết đến với thuật ngữ tiếng Anh là “out of
home” - tất cả các loại hình quảng cáo tác động đến người tiêu dùng khi họ
bước ra bên ngoài ngôi nhà họ đang sống, tham gia vào không gian công
cộng. Như vậy, không gian để thực hiện quảng cáo ngoài trời rất rộng vì
nhiều loại hình quảng cáo dù là trong nhà nhưng vẫn được xếp vào ngoài trời
như: quảng cáo trong thang máy, trong siêu thị, sảnh của các tòa nhà...
Các loại hình quảng cáo ngoài trời xuất hiện rất đa dạng. Tùy theo
tính chất sản phẩm, dịch vụ cần quảng cáo, khách hàng chọn lựa hình thức
quảng cáo trong các loại hình cơ bản: “billboard” là quảng cáo tầm cao, thích
hợp cho quảng cáo nguyên vật liệu, hàng hóa công nghiệp, xây dựng, bưu
chính viễn thông hoặc các sản phẩm tiêu dùng lâu năm như tivi, tủ lạnh, xe
hơi… Trong khi đó, loại hình “street furniture” quảng cáo ở tầm thấp như
nhà chờ xe buýt, ki ốt, các loại banner trên đường, thích hợp với những sản
phẩm tiêu dùng gần gũi như nước giải khát, đồ ăn nhanh, mỹ phẩm… Ngoài
ra còn loại hình quảng cáo di động (transit) trên các phương tiện vận tải và
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các hình thức quảng cáo dưới dạng trưng bày hình ảnh, truyền tải thông điệp
ở những khu vực thương mại dịch vụ đông người, thể hiện qua các poster,
brochure, leaflet… được gọi chung là POSM (points of sale materials).
Ngoài những hình thức quảng cáo truyền thống như bảng vẽ, hộp đèn,
bảng chiếu điện tử… nhiều công ty quảng cáo đang khai thác những những
loại hình quảng cáo công nghệ cao như màn hình LED, màn hình cảm ứng
tương tác (với người tiêu dùng), kỹ thuật chiếu 3D vào không gian
(holovision)…
Quảng cáo ngoài trời có những đặc điểm khác với những phương tiện
quảng cáo khác. Đây không phải là phương tiện truyền phát các thông điệp.
Quảng cáo ngoài trời không mang lại được thông tin cho người nhận mà
chính người nhận đến với quảng cáo, mặc dù họ xem xét khi đang tiến hành
các hoạt động khác. Người tiếp nhận quảng cáo hầu như không phải nỗ lực
gì khi tiếp nhận quảng cáo ngoài trời [35, tr.46].
1.1.5. Quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo ngoài trời
Theo Luật Quảng cáo thì quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng
cáo là rất rộng bao gồm cả việc xây dựng quy phạm pháp luật, thực hiện
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển, đào tạo nguồn nhân
lực, ứng dụng khoa học công nghệ, kiểm tra, khen thưởng [6, tr.2].
Quản lý nhà nước là nói chung cho mọi quốc gia, nó mang nhiều yếu
tố tác động. Lĩnh vực văn hóa - thông tin cũng là đối tượng đặc biệt trong
quản lý nhà nước. Trong đó, hoạt động quảng cáo là một trong những nội
dung của quản lý nhà nước về văn hóa - thông tin. Hiện nay, hoạt động quảng
cáo nói chung trên lãnh thổ Việt Nam được điều chỉnh bởi Luật Quảng cáo
số 16/2012/QH13 được Quốc hội ban hành tại kỳ họp thứ 13, ngày 21/6/2012
và có hiệu lực từ ngày 01/01/2013. Luật Quảng cáo quy định chính sách của
nhà nước đối với hoạt động quảng cáo nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo; tạo điều kiện,
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khuyến khích để các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, ứng dụng khoa học và
công nghệ để phát triển và nâng cao chất lượng quảng cáo; phát triển nguồn
nhân lực quảng cáo, ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho lực lượng
quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo; mở rộng hợp tác quốc tế về quảng
cáo.
Để tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo đồng thời
tạo điêu kiện thuận lợi cho hoạt động này phát triển đúng hướng, trước hết
cần khẳng định vai trò và chức năng quản lý nhà nước về hoạt động này.
Xuất phát từ đặc trưng của hoạt động quảng cáo mà trách nhiệm, phạm vi,
phương thức tác động của nhà nước đối với quảng cáo có đặc điểm riêng
biệt. Vì vậy, cần nhận thức rõ về vị trí, vai trò của hoạt động quảng cáo đối
với đời sống kinh tế - xã hội và sự tác động của nền kinh tế thị trường đối
với quảng cáo để nhằm từng bước tăng cường và nâng cao hiệu lực quản lý
nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động quảng cáo phát triển đúng
hướng. Nhằm phù hợp với phạm vi nghiên cứu của đề tài, tác giả sử dụng
khái niệm quản lý nhà nước về quảng cáo là: Sự tác động có tổ chức và điều
chỉnh bằng quyền lực của cơ quan quản lý nhà nước về quảng cáo đối với
hành vi hoạt động quảng cáo của con người, duy trì và phát triển các mối
quan hệ về hoạt động quảng cáo và trật tự pháp luật về quảng cáo, để thực
hiện những chức năng và nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước về quảng
cáo trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tồ quốc Việt Nam XHCN.
1.2. Vai trò quản lý của nhà nước đối với hoạt động quảng cáo ngoài trời
Quảng cáo ngoài trời được coi là một ngành dịch vụ thúc đẩy sự phát
triển của đất nuớc nhưng cũng đòi hỏi đảm bảo thuần phong mỹ tục và giữ
gìn bản sắc văn hoá theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị TW 5 khoá VIII “tiên
tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Quảng cáo ngoài trời không chỉ đơn thuần là
hoạt động kinh tế mà nó còn mang ý nghĩa văn hóa - xã hội tác động trực
tiếp đến sinh hoạt đời sống của người dân. Do đó, việc quản lý hoạt động
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này sẽ tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước, tạo điều kiện cho các tổ
chức, cá nhân tham gia vào hoạt động quảng cáo ngoài trời phát triển trong
khuôn khổ của pháp luật.
Hiện nay, Đảng và nhà nước đã đưa ra rất nhiều chính sách, biện pháp
nhằm đưa hoạt động quảng cáo nói chung và hoạt động quảng cáo ngoài trời
nói riêng trở thành một ngành công nghiệp; đồng thời, quy hoạch, định
hướng quảng cáo sao cho để vừa đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp vừa
đem lại nét đẹp văn hoá riêng, phù hợp với thuần phong mỹ tục và thị hiếu
của đất nước. Quảng cáo ngoài trời gắn liền với vấn đề tự do tư tưởng, tự do
ngôn luận, tự do quảng cáo, nó luôn vận động, phát triển phong phú và đa
dạng. Chính vì vậy, quản lý nhà nước về quảng cáo ngoài trời nhằm đảm bảo
tự do quảng cáo và tự do ngôn luận trên quảng cáo ngoài trời định hướng
trong khuôn khổ của pháp luật. Đây là cơ sở để các cán bộ phụ trách quảng
cáo dễ dàng quản lý, nắm bắt rõ tình hình hoạt động và phát triển của ngành
dịch vụ này.
1.2.1. Ban hành, chỉ đạo thực hiện quảng cáo ngoài trời
Quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo ngoài trời đang tiếp cận
ngày một gần hơn đến sự phát triển mạnh mẽ của thị trường quảng cáo, hệ
thống pháp lý trong lĩnh vực quảng cáo dần được hoàn thiện hơn. Luật Quảng
cáo ra đời vào năm 2012 và chính thức có hiệu lực vào ngày 1/1/2013 chính
là cơ sở pháp lý tạo điều kiện cho công tác quản lý hoạt động quảng cáo
ngoài trời dễ dàng và thuận lợi hơn, là tiền đề cho hoạt động quảng cáo phát
triển, hướng tới những công nghệ tiên tiến, hiện đại, bắt kịp với xu thế chung
của toàn thế giới.
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 ngoài trời:
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- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong hoạt
động quảng cáo.
- 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.
Luật Quảng cáo là văn bản quy phạm pháp luật cao nhất được ban
hành vào thời điểm thích hợp và cần thiết nhằm nâng cao hiệu lực quản lý
nhà nước về hoạt động quảng cáo ngoài trời trong thời điểm hiện nay, đồng
thời giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, của tổ chức,
cá nhân trong hoạt động quảng cáo ngoài trời, góp phần thúc đẩy phát triển
kinh tế - xã hội. Luật Quảng cáo đã thực sự đi vào đời sống bằng sự tích cực
của các cơ quan chức năng và sự đồng thuận chấp hành nghiêm chỉnh những
quy định của nhà nước đối với các cá nhân, tổ chức kinh doanh hoạt động
quảng cáo.
Hoạt động quảng cáo ngoài trời phải tuân thủ theo một số quy định
nghiêm ngặt mà nhà nước đã đặt ra nếu nó muốn tiếp tục tồn tại, phát triển
và truyền đạt thông tin đến khách hàng. Hay nói cách khác, quảng cáo ngoài
trời muốn phát triển theo hướng bền vững (có nghĩa là tiếp thu các công nghệ
đổi mới, các giá trị giao thoa của quảng cáo nước ngoài nhưng vẫn giữ trong
mình những yếu tố về truyền thống, về thuần phong mỹ tục của dân tộc) thì
hoạt động này buộc phải tuân thủ ngặt nghèo các quy định của pháp luật.
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Những quy định này chi phối các hình thức quảng cáo ngoài trời dựa
vào kích thước, mục đích, nội dung và vị trí mà từng hình thức quảng cáo
được lựa chọn. Ví dụ như với bảng, biển quảng cáo có diện tích từ 20m2 trở
lên yêu cầu phải có giấy phép xây dựng kết cấu quảng cáo và giấy phép về
nội dung quảng cáo mới được lắp đặt và sử dụng; trong khi đó, biển quảng
cáo có diện tích dưới 20m2 chỉ cần xin giấy phép về nội dung quảng cáo.
1.2.2. Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ người thực hiện và quản lý quảng cáo
Bên cạnh yếu tố thương mại, hệ thống các phương tiện quảng cáo
ngoài trời còn đóng một vai trò quan trọng trong tổng thể cảnh quan đô thị
hiện đại, đồng thời hệ thống này cũng sẽ mang lại một hiệu quả to lớn khi sử
dụng vào việc tuyên truyền cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị. Lợi ích về
kinh tế của hệ thống quảng cáo ngoài trời mang lại là rất to lớn, tuy nhiên đi
kèm với nó là những tồn tại, hạn chế như là việc lắp dựng không theo quy
hoạch chung của địa phương, chưa tuân thủ qui chuẩn về kết cấu, hình thức,
kích thước, chưa đảm bảo độ an toàn và đạt chuẩn thẩm mỹ. Tất cả đã gây
tác động tiêu cực đến mỹ quan đô thị và khó khăn trong công tác quản lý nhà
nước ở lĩnh vực này. Nhờ có các quy định của nhà nước mà hoạt động quảng
cáo ngoài trời phát triển rầm rộ theo hướng CNH, HĐH nhưng vẫn luôn giữ
trong mình thuần phong mỹ tục, bản sắc truyền thống của dân tộc, làm phong
phú thêm cho đời sống tinh thần của đất nước. Vì vậy, công tác đào tạo, bồi
dưỡng nguồn nhân lực cho người thực hiện và người quản lý quảng cáo là
hết sức quan trọng.
Tại điều 3, Luật Quảng cáo năm 2012 có nêu “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”. Do đó, cần chú trọng tổ chức các lớp bồi
dưỡng, tập huấn chương trình, kiến thức pháp luật, nghiệp vụ tuyên truyền
cổ động trực quan, quảng cáo cho cán bộ làm công tác quản lý và doanh
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nghiệp quảng cáo. Cử cán bộ đi tập huấn tập trung ở một số trung tâm đào
tạo chuyên ngành về quản lý, tuyên truyền, quảng cáo.
1.2.3. Kiểm tra, xử lý các vi phạm về hoạt động quảng cáo
Cùng với việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý
hoạt động quảng cáo thì công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm về quảng cáo
là hết sức quan trọng, chính vì vậy Chính phủ đã ban hành Nghị định số
158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và quảng cáo. Nghị định
158/2013/NĐ-CP thay thế cho Nghị định 75/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010
và song hành với Nghị định 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 hướng dẫn
chi tiết thi hành Luật Quảng cáo. Đây là chế tài cụ thể để cơ quan quản lý
nhà nước áp dụng và cụ thể hóa từng khung hình phạt đối với từng hoạt động
vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo. Hàng năm đều có các đợt kiểm tra chuyên
ngành, liên ngành kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất nhằm chấn chỉnh hoạt động
quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, mất vệ sinh môi trường và xử
lý các trường hợp quảng cáo trái với quy định của pháp luật.
1.3. Các văn bản của nhà nước về quảng cáo
Nhận thấy sự phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng của hoạt động quảng
cáo và tầm quan trọng của quảng cáo đối với nền kinh tế thời kỳ hội nhập,
Đảng và nhà nước ta không ngừng đưa ra những chủ trương nhằm đưa quảng
cáo phát triển thành một ngành công nghiệp, đồng thời định hướng cho các
địa phương trong việc lập quy hoạch quảng cáo ngoài trời nhằm mang lại lợi
nhuận về kinh tế, cùng đó để làm tốt công tác quản lý nhà nước mang lại nét
đẹp văn hóa truyền thống, phù hợp với thị hiếu thẩm mỹ của người dân Việt
Nam.
Các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước từng bước được cụ
thể hóa thông qua Luật quảng cáo và hệ thống các văn bản hướng dẫn, các
văn bản pháp lý liên quan. Có thể kể đến các văn bản sau đây:
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Luật Quảng cáo đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa
Việt Nam Khoá XIII thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2012.
Luật Thương mại số 36/2005/QH11 được thông qua ngày 14/6/2005
và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006.
Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo.
Nghị đinh 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của CP ban hành quy
chê hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng (trong đó
có quy đinh về việc viết, đặt biển hiệu).
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;
Thông tư số 19/2013/TT-BXD ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ
Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện quảng cáo
ngoài trời.
Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện
một số điều của Luật quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14
tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của
Luật quảng cáo.
Hướng dẫn số 3873/HD-BVHTTDL ngày 11/11/2008 của Bộ Văn
hoá, Thể thao và Du lịch về quy hoạch Quảng cáo ngoài trời trên địa bàn các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Nhà nước quản lý hoạt động quảng cáo bằng các hệ thống văn bản
quy phạm pháp luật như: Hiến pháp, Luật, Nghị định, Thông tư…, cùng
với đó là tổ chức bộ máy phân cấp quyền quản lý nhà nước từ Trung ương
đến địa phương; tổ chức đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan quản
lý.
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Hiện nay, quản lý nhà nước đang dùng Luật Quảng cáo có hiệu lực thi
hành từ ngày 01/01/2013 làm văn bản pháp quy thực thi quản lý nhà nước về
hoạt động quảng cáo. Theo đó Pháp lệnh quảng cáo số 39/2001/PLUBTVQH10 ngày 16/11/2011 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật Quảng
cáo có hiệu lực thi hành. Luật Quảng cáo có những điểm mới so với Pháp
lệnh quảng cáo như:
Điều chỉnh diện tích quảng cáo trên báo chí, cụ thể với báo in: Tách
ấn phẩm báo và ấn phẩm tạp chí. Quy định diện tích quảng cáo không vượt
quá 15% đối với báo in (tăng 5% so với Pháp lệnh), 20% tổng diện tích ấn
phẩm tạp chí (Pháp lệnh không quy định riêng cho tạp chí).
Bên cạnh đó, chương III của Luật Quảng cáo 2013 cũng đưa ra các
quy định về viêt, 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.
Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ ban hành
quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng. Nghị
định đã tạo hành lang pháp lý cho các cơ quan quản lý và các cá nhân tổ chức
tham gia hoạt động quảng cáo nắm bắt được phạm vi và đối tượng áp dụng
cho việc viết, đặt biển hiệu.
Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều luật của Luật Quảng cáo. Nghị định ra đời
khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh hoạt động quảng cáo
ở Việt Nam, tạo công ăn việc làm cho người dân và là nguồn thu lớn cho
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ngân sách nhà nước. Đồng thời, các cơ quan nhà nước phải chịu trách nhiệm
về quyền hạn và nhiệm vụ từ cấp cơ sở đến trung ương, từ đó nâng cao ý
thức đạo đức của cán bộ quản lý ở các cấp.
Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và
quảng cáo. Nghị định 158/2013/NĐ-CP thay thế cho Nghị định 75/2010/NĐCP ngày 12/7/2010 và song hành với Nghị định 181/2013/NĐ-CP ngày
14/11/2013 hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Quảng cáo. Đây là chế tài cụ thể
để cơ quan quản lý nhà nước áp dụng và cụ thể hóa từng khung hình phạt đối
với từng hoạt động vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo.
Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ sửa đổi,
bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013.
Một số điểm trong Nghị định này đã cụ thể hóa từng khung hình phạt với
mức xử phạt cao hơn đối với các vi phạm trong hoạt động làm ảnh hưởng
đến mỹ quan, trật tự giao thông và xã hội.
Quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thị xã Phú Thọ được đánh giá là có
tiềm năng, đặc biệt từ khi tuyến đường Cao tốc Nội Bài – Lào Cai, đường
mòn Hồ Chí Minh đi vào khai thác sử dụng, đó là cơ hội để hoạt động quảng
cáo ngoài trời trên địa bàn thị xã phát triển. Tuy nhiện do tỉnh Phú Thọ chưa
ban hành được quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
nói chung, vì vậy các quy định cụ thể như kích thước, vị trí, chất liệu, hình
thức… nên hiện nay các hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn còn
mang tính tự phát, xâm phạm mỹ quan đô thị; chưa kết hợp được giữa quảng
cáo và tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, nhiều biển bảng quảng cáo chưa
xứng tầm ở những vị trí then chốt vì vậy làm giảm hiệu quả giữa hoạt động
quảng cáo gắn liền với tuyên truyền cổ động của địa phương.
1.4. Tổng quan về thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
1.4.1. Đặc điểm tình hình kinh tế, xã hội và văn hóa của thị xã Phú Thọ
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Điều kiện tự nhiên: Nằm ở phía tây miền đất Tổ Hùng Vương, nơi con
người tụ cư từ buổi bình minh của lịch sử dân tộc. Do những tác động của
lịch sử và thời đại, từ một làng thuần nông, tĩnh tại vào những năm đầu thế
kỷ XX, Phú Thọ trở thành thị xã Tỉnh lỵ, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn
hoá của tỉnh trong gần 6 thập kỷ, và hiện nay đang là trung tâm văn hoá giáo
dục của tỉnh, trung tâm kinh tế vùng phía Tây, Tây Bắc. Thị xã Phú Thọ với
các tên gọi truyền thống là làng Phú An, vốn là một làng Việt Cổ có lịch sử
hàng nghìn năm. Cái tên làng Mè lưu truyền trong dân gian xuất phát từ tên
của một dòng họ: họ Mè (Ma) [38, tr.21] .
Thị xã Phú Thọ có vị trí trung tâm của tỉnh Phú Thọ, nằm ở vùng tiếp
giáp giữa miền núi và đồng bằng Bắc Bộ. Phía Bắc giáp huyện Thanh Ba,
Phù Ninh; Đông giáp huyện Phù Ninh, Lâm Thao; Tây giáp huyện Thanh
Ba; phía Nam giáp sông Hồng và huyện Tam Nông. Thị xã cách thành phố
Việt Trì 30 Km, là nơi hợp lưu của ba con sông lớn: sông Hồng, sông Đà và
sông Lô. Thị xã Phú Thọ có 10 xã, phường: xã Phú Hộ, xã Hà Lộc, xã Văn
Lung, xã Hà Thạch, xã Thanh Minh, phường Hùng Vương, phường Phong
Châu, phường Âu Cơ, phường Trường Thịnh, phường Thanh Vinh. Theo
thống kê năm 2014, thị xã Phú Thọ có diện tích tự nhiên 64,6 km2. Với vai
trò là một trung tâm kinh tế, văn hóa - xã hội lớn thứ 2 của tỉnh, đô thị Phú
Thọ hiện nay và trong tương lai sẽ trở thành đô thị có nền kinh tế phát triển,
có dịch vụ hạ tầng tốt, có nhiều điều kiện thu hút đầu tư. Chất lượng sống đô
thị và nông thôn nâng cao, từ đây thu hút được lượng lớn lực lượng lao động
về làm việc và sinh sống. Thuộc vùng khí hậu trung du Bắc Bộ, khí hậu thị
xã Phú Thọ có nhiều đặc điểm gần với vùng đồng bằng Bắc Bộ, mùa mưa từ
tháng 4 đến tháng 10; mùa khô từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau [38, tr.22].
Về dân cư lao động: Thị xã Phú Thọ có 10 đơn vị hành chính cấp xã,
phường gồm: 5 phường (Âu cơ, Hùng Vương, Phong Châu, Trường Thịnh
và Thanh Vinh), 5 xã (Hà Lộc, Hà Thạch, Văn Lung, Thanh Minh và Phú
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Hộ). Diện tích khu vực nội thị 5,94 km², chiếm 9,2% diện tích toàn thị xã.
Dân số trung bình năm 2012 có 85.924 người, trong đó dân số thường trú
69.426 người; dân số đô thị có 42.682 người (thường trú 24.241 người). Mật
độ dân số bình quân toàn thị xã 1.320 người/km²; mật độ dân số đô thị 7.188
người/km² [42, tr.2].
Thị xã Phú Thọ được xác định là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học
công nghệ, giáo dục đào tạo, y tế… phía Tây - Tây Bắc của tỉnh. Trên địa
bàn thị xã hiện có 07 cơ sở giáo dục chuyên nghiệp, dạy nghề (01 trường Đại
học, 04 trường cao đẳng, 01 trường trung cấp và 01 trường nghề), 03 bệnh
viện thuộc cấp tỉnh; 16 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp; các cơ quan
nghiên cứu tài nguyên, các cơ quan nghiên cứu khoa học, các xí nghiệp quốc
phòng, các kho tàng quốc gia tập trung ở quanh khu vực; cùng với việc các
tuyến giao thông trọng điểm quốc gia, các tuyến giao thông đối ngoại kết nối
thị xã với các đô thị, các huyện trong khu vực hoàn thành đi vào sử dụng và
Khu công nghiệp Phú Hà đi vào hoạt động sẽ tạo điều kiện cho thị xã phát
triển [42, tr.1].
Về tăng trưởng kinh tế: Trên địa bàn Thị xã hiện có 17 doanh nghiệp nhỏ
và vừa, trên 700 hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp; có 39 khách sạn, nhà
nghỉ, 10 chợ, trung tâm thương mại, 02 bệnh viện chuyên khoa cấp tỉnh,
01 bệnh viện đa khoa cấp huyện; 01 trường Đại học Hùng Vương, 04
trường Cao đẳng, 01 trường Trung cấp và 01 cơ sở đào tạo nghề; có 01
viện nghiên cứu khoa học. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế năm 2017
(giá 2010) đạt 3.836 tỷ đồng, tăng 64,1% so năm 2012; trong đó: Nông
lâm nghiệp 394 tỷ đồng, tăng 19,3%; Công nghiệp - xây dựng 2.037 tỷ
đồng, tăng 47,2%; Thương mại - dịch vụ 1.522 tỷ đồng, tăng 2,33 lần so với
năm 2012 [42, tr.3].
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- Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2015 - 2017 đạt trên 10%/năm.
Tổng giá trị tăng thêm năm 2017 (giá 2010) đạt 984 tỷ đồng, tăng 12,1% so
năm 2016; trong đó: Nông lâm nghiệp 200 tỷ đồng, tăng 5,9%; công nghiệp
- xây dựng 394 tỷ đồng, tăng 3,9%; thương mại - dịch vụ 390 tỷ đồng, tăng
28,2% so năm 2016 [42, tr.3].
Cơ cấu kinh tế năm 2017: Công nghiệp - xây dựng 41,5%, Dịch vụ
38,9%, Nông lâm nghiệp 19,6% (cơ cấu tương ứng năm 2010 là 27,1%,
48,3% và 24,6%) [42, tr.3].
Về thương mại, dịch vụ: Trên địa bàn Thị xã hiện có 17 doanh nghiệp
nhỏ và vừa, trên 700 hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp; có 41 khách sạn, nhà
nghỉ, 10 chợ, trung tâm thương mại, 02 bệnh viện chuyên khoa cấp tỉnh, 01
bệnh viện đa khoa cấp huyện; 01 trường Đại học Hùng Vương, 04 trường
Cao đẳng, 01 trường Trung cấp và 01 cơ sở đào tạo nghề; có 01 viện nghiên
cứu khoa học. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế năm 2015 (giá 2010) đạt
3.836 tỷ đồng, tăng 64,1% so năm 2012; trong đó: Nông lâm nghiệp 394 tỷ
đồng, tăng 19,3%; Công nghiệp - xây dựng 2.037 tỷ đồng, tăng 47,2%;
Thương mại - dịch vụ 1.522 tỷ đồng, tăng 2,33 lần so với năm 2012 [42,
tr.4].
Về văn hóa - xã hội: Đi đôi với tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang
thiết bị trường học, thị xã đã chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.
Chất lượng giáo dục đại trà, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi, học
sinh năng khiếu được nâng lên. Công tác quản lý nhà nước về giáo dục trên
địa bàn được tăng cường. Công tác xã hội hóa giáo dục được nhiều tổ chức,
cá nhân, địa phương tham gia tích cực, công tác khuyến học, khuyến tài có
nhiều chuyển biến. Triển khai hiệu quả mô hình gia đình học tập, cộng đồng
học tập, xã hội học tập.
Các hoạt động văn hóa văn nghệ, sáng tác tác phẩm nghệ thuật được
đẩy mạnh góp phần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cũng như phục
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vụ các hoạt động chính trị của địa phương. Phong trào toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa được đẩy mạnh, phong trào thể dục thể thao quần
chúng phát triển rộng khắp, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham
gia.
Các thiết chế văn hóa, thể thao được nâng cấp, đầu tư xây dựng mới
như: Trung tâm văn hóa, thể thao và du lịch thị xã, Nhà Văn hóa thị xã,
Quảng trường thị xã; xây dựng mới 03 nhà văn hóa khu dân cư, đạt tỷ lệ
100% điểm sinh hoạt văn hóa khu dân cư có nhà văn hóa. Một số di tích lịch
sử văn hóa đã được trùng tu, tôn tạo; một số lễ hội truyền thống được bảo
tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các địa phương. Hoạt động tôn
giáo, tín ngưỡng trên địa bàn được quản lý và tạo điều kiện phát triển theo
đúng quy định của pháp luật [42, tr.5].
Các cơ sở y tế phục vụ khám chữa bệnh đã được tăng cường đầu tư cơ
sở vật chất, trang thiết bị y tế; từng bước nâng cao chất lượng khám chữa
bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động y tế;
làm tốt công tác quản lý hành nghề y dược tư nhân, quản lý vệ sinh an toàn
thực phẩm, phòng chống dịch bệnh.
Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động đã
được các ngành, đoàn thể tích cực phối hợp thực hiện. Công tác chăm sóc các
đối tượng chính sách, người có công với cách mạng được thực hiện tốt.
1.4.2. Tình hình chung về hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thị
xã Phú Thọ hiện nay
Thị xã Phú Thọ tuy là một đô thị trực thuộc một tỉnh trung du Phú
Thọ, nhưng cùng với sự phát triển năng động của kinh tế - xã hội, hoạt động
quảng cáo ngoài trời bao gồm cả tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị và
quảng cáo thương mại đã hình thành và phát triển, đa dạng về hình thức. Thị
xã Phú Thọ không phải là trung tâm Tỉnh lỵ của tỉnh nhưng các hoạt động
tuyên truyền, quảng cáo cũng như các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh
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vực quảng cáo, thông tin truyền thông rất đa dạng. Các bảng, biển tuyên
truyền nhiệm vụ chính trị, quảng cáo tương đối đa dạng về kiểu dáng và số
lượng. Đã đầu tư xây dựng và phát huy hiệu quả hệ thống bảng cổ động trực
quan tiêu biểu tại các khu vực giáp danh với các huyện, các ngã tư, khu vực
Thị ủy, vườn hoa Nguyễn Khuyến, khu công nghiệp...và một số điểm danh
giới hành chính trên các trục đường quốc lộ. Hàng năm thị xã tuyên truyền
khoảng 1000 lượt băng rôn, 500 lượt pano; các tổ chức đoàn thể tuyên truyền
khoảng 300 lượt băng rôn; các doanh nghiệp, cá nhân tham gia hoạt động
quảng cáo thương mại: khoảng 1000 lượt băng rôn, 350 lượt biển, bảng diện
tích từ 1m² đến 30m², 12 lượt pano diện tích từ 18m2 đến 40m2. Các xã,
phường trung bình có từ 1 đến 2 bảng tuyên truyền cổ động trực quan phục
vụ nhiệm vụ chính trị tại trung tâm, diện tích dưới 20m2, trong đó khu vực
xã Phú Hộ có 02 cụm lớn diện tích trên từ 40m2 đến 80m2 nằm trên trục Quốc
lộ 2. Các xã, phường còn lại còn nhiều hạn chế trong việc đầu tư xây dựng
và phát huy hiệu quả hệ thống bảng cổ động trực quan, thậm chí việc bố trí
các bảng biển cổ động không hợp lý về vị trí, hình thức như [34, tr.2].
Hoạt động tuyên truyền, quảng cáo được thực hiện với nhiều hình thức
đa dạng, phong phú, trong đó chủ yếu tập trung vào một số hình thức chính
như: bảng tấm lớn, biển ốp bên hông tường nhà, mặt tiền nhà, biển hộp đèn,
panô nhỏ treo tại cửa hàng và băng rôn.
Các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực
quảng cáo trên địa bàn thị xã Phú Thọ không ngừng tăng về số lượng cũng
như năng lực thực hiện các công trình tuyên truyền, quảng cáo hiện đại, có
quy mô lớn. Toàn thị xã hiện nay có gần 10 doanh nghiệp, cơ sơ hàng năm
thực hiện treo khoảng 1.000 lượt băng rôn thương mại và khoảng 20 bảng
quảng cáo tấm lớn giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và hàng trăm lượt bảng tấm
nhỏ phục vụ kinh doanh tại các hộ gia đình [34, tr.4].
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Hoạt động tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời đã phát huy được hiệu
quả, phục vụ cho công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế
- xã hội của thị xã và các xã, phường. Tuyên truyền, quảng cáo đã thể hiện
vai trò là kênh thông tin quan trọng, truyền tải một cách kịp thời, sinh động,
hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cũng
như sản phẩm của doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đến với các tầng lớp
nhân dân trong thị xã.
Hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thị xã Phú Thọ chủ yếu
do các tổ chức, cá nhân, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ thực hiện, thông
qua hệ thống dịch vụ quảng cáo, để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, thương
hiệu của mình tới công chúng. Qua điều tra, khảo sát nghiên cứu chủ yếu
do các cửa hàng kinh doanh in phun quảng cáo trên địa bàn thị xã thực
hiện.
Bảng quảng cảo tại công trình, nhà ở:
Các biển quảng cáo tại công trinh nhà ở chủ yếu tập trung tại khu vực
trung tâm, mật độ dân cư đông, thương mại tập trung và phát triển mạnh.
Loại hình nảy chủ yếu là biển ốp tường, biển hiệu cửa hàng, biển hiệu có kết
hợp quảng cáo nhãn hiệu hàng hóa. Hình thức quảng cáo này có kích cỡ,
hình dáng đa dạng không theo quy chuẩn nào cụ thể; vị trí treo, đặt, dưng
biên bên hông tường nhà hoặc biển hiệu cửa hảng trước cửa. Vì vậy, loại
hỉnh biển quảng cáo này khá đa dạng, dễ gây phản cảm và làm ảnh hưởng
tới mỹ quan đô thị.
Theo quy định của Luật Quảng cáo:
Biển hiệu, bảng quảng cáo có diện tích một mặt trên 20m2 gắn vào
công trình xây dựng có sẵn phải xin giấy phép xây dựng nên các
doanh nghiệp thường “lách luật” bang cách thực hiện không đủng
diện tích đã thông báo với cơ quan quản lý hoặc thực hiện biển ốp
tường nhưng vượt quá diện tích tường ốp, dễ gây nguy hiểm, mất
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an toàn. Dọc các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ còn một số tấm biển,
bảng nằm lấn chiếm vỉa hè, hành lang an toàn giao thông. Đối với
biển hiệu ngang thì chiều cao tối đa là 02 mét (m), chiều dài không
vượt quá chiều ngang mặt tiền nhà; Đối với biển hiệu dọc thì chiều
ngang tối đa là 01 mét (m), chiều cao tối đa là 04 mét (m) nhưng
không vượt quá chiều cao của tầng nhà nơi đặt biển hiệu. Biển hiệu
không được che chắn không gian thoát hiểm, cứu hoả; không được
lấn ra vỉa hè, lòng đường, ảnh hưởng đến giao thông công cộng.
Việc đặt biển hiệu phải tuân thủ các quy định của Luật này và quy
chuẩn kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền ban hành. [6, tr.16].
Quảng cáo trên băng rôn:
Băng rôn quảng cáo thường có 2 loại là băng dọc và băng ngang, khi
các chủ thể quang cáo treo băng rôn phải được Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch tỉnh Phú Thọ xác nhận sản phẩm quảng cáo và vị trí treo do phòng Văn
hoá và Thông tin thị xã huớng dẫn. Băng rôn tuyên truyên quảng bá về các
sự kiện chính trị được phép treo qua đường quốc lộ, tỉnh lộ, nội thị, cột treo
khung cột sắt; chiêu cao từ mặt đường lên đen mép dưới băng rôn là 5m.
Băng rôn quảng cáo sản phâm hảng hóa chỉ được phép treo dọc hai bên
đường quốc lộ, tinh lộ, nội thị. Theo quy đinh, “thời hạn treo băng rôn tối
đa 15 ngày cho một đợt” nhưng nhiều doanh nghiệp, chủ thể quảng cáo
không thu hồi băng rôn khi hết thời hạn, gây nên tình trạng quảng cáo
băng rôn lộn xộn, hư hỏng gây mấtt an toàn giao thông, ảnh hưởng mỹ quan
đô thị.
Quảng cáo di động: Quảng cáo trên phương tiện vận chuyển cũng là
một loại hình quảng cáo thu hút được sự chú ý của nhiều người như quảng
cáo trên xe buýt, taxi, xe tải… Trước đây, việc đăng quảng cáo qua hệ thống
loa rồi di chuyển trên xe trên các tuyến đường rất phổ biến. Từ quảng cáo
bán vé cho những buổi ca nhạc, kịch, xiếc của những đoàn văn nghệ về biểu
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diễn trên địa bàn quận bằng ô tô với những câu chào quen thuộc được ghi
âm sẵn. Khi Luật Quảng cáo chưa ra đời thì quảng cáo bằng loa di chuyển trên
đường phố như thế này được phép hoạt động nhưng phải xin giấy phép quảng
cáo. Nhưng đến năm 2013, khi Luật Quảng cáo chính thức có hịêu lực thì hoạt
động này bị cấm hoạt động tại khu vực nội thành, nội thị của các thành phố thị
xã, các tổ chức cá nhân muốn đăng quảng cáo trên phương tiện vận chuyển chỉ
có thể dán, vẽ các nội dung quảng cáo mà thôi. Quảng cáo di động là loại hình
quảng cáo khó quản lý do thuộc sự quản lý của nhiều ban, ngành chức năng,
chủ thể quảng cáo không ở một khu vực nhất định, mà di chuyển liên tục
hoặc lách luật bằng cách thay vì sử dung xe ôtô phát loa tại các khu vực nội
thị thì sử dụng xe máy gắn loa phát thanh đi quảng cáo khắp các khu dân cư;
quảng cáo bằng loa phát thanh tại địa điểm cố định (cửa hàng, nơi tổ chức sự
kiện...) thường vượt quá độ ồn cho phép.
Quảng cáo rao vặt: Đây là hình thức quảng cáo gây mất vệ sinh môi
trường, mất mỹ quan đô thị nhất, với các hình thức chính như: phát tờ rơi, tờ
gấp, poste, in trực tiếp hoặc dán giấy lên tường, dán lên trụ điện, trụ đèn, gốc
cây, kẻ vẽ lên tường... Phần lớn quảng cáo có diện tích nhỏ nhưng sô lượng
lớn. Thời gian, vị trí thực hiện quảng cáo không cố định, không thường
xuyên, đa phần thực hiện ngoài giờ hành chính...
Tại các khu vực trung tâm, trường học, bệnh viện, khu đông dân cư
trên địa bàn thị xã, hoạt động quảng cáo rao vặt xuất hiện tràn lan, hết sức
lộn xộn, gây mất trật tự công cộng và ảnh hưởng nghiêm trọng tới mỹ quan
đô thị. Hầu hết quảng cáo rao vặt không có giấy phép, nội dung, hình thức
quảng cáo không phù hợp với thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hoá
của người Việt như khoan cắt bê tông, luyện thi đại học, dịch vụ gia sư, thông
cống, hút bể phốt, chữa sữa xe… xuất hiện dày đặc trên tường, cột điện, gốc
cây, điểm chờ xe buýt… Tình trạng tờ rơi, tờ gấp được rải khắp đường phố
với các nội dung như khai trương nhà hàng, khuyến mại, lịch luyện thi, lịch
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mở các lớp học… tạo ra tình trạng quảng cáo rác, quảng cáo bẩn gây bức xúc
cho nhân dân, ảnh hưởng đến an toàn giao thông.
Ngoài các loại hình quảng cáo nêu trên trên thì còn một số các hình
thức quảng cáo khác như tổ chức đoàn người quảng cáo, lồng ghép vào các
buổi tổ chức sự kiện, các giải thể thao, các chương trình văn nghệ, quảng cáo
trên hệ thống pano tuyên truyền nhiệm vụ chính trị dưới hình thức đơn vị tài
trợ…
Quảng cáo ngoài trời là hình thức tiếp cận nhanh và gần nhất đến công
chúng và mang lại hiệu quả cao. Tuyên truyền, quảng cáo đã thể hiện vai trò
là kênh thông tin quan trọng, truyền tải một cách kịp thời, sinh động, hiệu
quả các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cũng như
sản phẩm của doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đến với các tầng lớp nhân
dân của địa phương.
Tuy nhiên, quảng cáo tràn lan, không đúng quy định sẽ mang lại sự
phản cảm, làm khó chịu cho người dân, gây mất mỹ quan đô thị, vệ sinh môi
trường và mất an toàn cho người tham gia giao thông.
1.4.3. Tác động của hoạt động quảng cáo ngoài trời đến kinh tế, xã hội và
văn hóa của thị xã Phú Thọ
Hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thị xã Phú Thọ ngày càng
có vị trí và vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, góp phần giới thiệu sản
phẩm, dịch vụ, sự kiện đến với người tiêu dùng và tới công chúng. Hình ảnh,
sản phẩm quảng cáo đang được coi là một biểu hiện của xã hội hiện đại, minh
chứng cho sự phát triển, là một phần tất yếu của cuộc sống. Tuy nhiên, với
sự phát triển nhanh trong cơ chế thị trường, với sự tham gia của nhiều cá
nhân, doanh nghiệp, áp dụng những kỹ thuật mới, ngày càng hiện đại, hoạt
động quảng cáo rất cần được tăng cường quản lý để một mặt tạo thêm các
điều kiện phát triển đúng hướng; mặt khác, bảo đảm các hoạt động quảng
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cáo diễn ra lành mạnh, ngăn ngừa các hành vi quảng cáo, sản phẩm quảng
cáo không có lợi cho đời sống kinh tế - xã hội.
1.4.3.1. Tác động đến kinh tế - xã hội
Tác động tích cực: Quảng cáo đã trở thành một hoạt hoạt động kinh tế
quan trọng trong nền kinh tế thị trường nó làm kích thích thị hiếu của con
người thông qua các sản phẩm mới, nhằm giới thiệu về chất lượng, mẫu mã
và mức độ hấp dẫn của sản phẩm. Có thể cho rằng quảng cáo kích thích việc
mua sắm của người dân.
Quảng cáo là công cụ tạo ra áp lực cạnh tranh về thị trường của các
doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, nó giúp cho người tiêu dùng nhận biết
được sản phẩm một cách nhanh nhất và cũng thông qua quảng cáo người tiêu
dùng có thể nhận biết và đánh giá về sản phẩm tốt hơn, còn các doanh nghiệp
cần phải quan tâm đến chất lượng và giá cả của phẩm để quảng bá đến người
tiêu dùng. Quảng cáo đóng một vai trò quan trọng trong việc đưa một sản
phẩm, một mẫu hàng mới ra thị trường. Như vậy quảng cáo ngoài trời khuyến
khích cạnh tranh, thúc đẩy sự năng động của doanh nghiệp, tạo động lực cho
sự phát triển kinh tế - xã hội.
Tác động tiêu cực: Ngoài yếu tố tích cực mà quảng cáo mang lại, thì
yếu tố tiêu cực làm ảnh hưởng đến đời sống xã hội không phải là nhỏ. Hiện
nay các sản phẩm được quảng cáo tràn lan ở mọi lúc, mọi nơi, dưới nhiều
hình thức như tờ rơi, băng zôn, rao vặt, chất lượng sản phẩm thật giả lẫn lộn
mang lại sự bối rối trong việc chọn lựa sản phẩm cho người tiêu dùng. Trên
thực tế có rất nhiều sản phẩm quảng cáo là hảng giả, hàng kém chất lượng
nhưng lại được mô tả rất tốt về chất lượng. Các sản phẩm quảng cáo tràn lan
làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường, gây nên sự khó chịu
cho người dân địa phương. Người quảng cáo có thể lựa chọn, sử dụng bất cứ
cái gì, nơi đâu để quảng cáo, trên cây, cột điện, dải phân cách, thậm chí cả
biển chỉ dẫn giao thông, phát tờ rơi tại cổng các trường học, chỗ tập trung
đông người. Có thể nói mặt trái của quảng cáo là lợi dụng sự hiếu kỳ của
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người dân để đưa các sản phẩm không đúng về chất lượng mang lại sự hoang
mang cho người tiêu dùng, làm cho người tiêu dùng không tin tưởng, làm
ảnh hưởng đến các sản phẩm có chất lượng. Vì vậy, quảng cáo tràn lan,
không trung thực sẽ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội.
1.4.3.2. Tác động vào văn hóa
Tác động tích cực: Nhân dân Việt Nam có lòng tự hào dân tộc và lòng
yêu nước to lớn, do vậy văn hóa là yếu tố quan trọng trong đời sống xã hội,
những giá trị văn hóa chi phối và ảnh hưởng đến đời sống xã hội trong đó có
cả nhu cầu tiêu dùng, mua sắm. Có những sản phẩm quảng cáo ngoài trời thể
hiện được văn hóa cộng đồng, thuần phong mỹ tục, truyền bá được các giá
trị truyền thống, thuần phong mỹ tục của người dân Việt Nam. Vì vậy, các
sản phẩm quảng cáo cần phải lựa chọn, cân nhắc nhằm phát huy và giữ gìn
bản sắc văn hóa cốt lõi của nhân dân địa phương, đồng thời kế thừa và phát
những giá trị tốt đẹp, thu nạp những giá trị văn minh của nhân loại.
Tác động tiêu cực: Có nhiều các sản phẩm quảng cáo xâm phạm giá
trị truyền thống, thuần phong mỹ tục làm ảnh hưởng đến đời sống văn hóa
của nhân dân, quảng cáo sản phẩm bừa bãi, không đúng nơi, đúng lúc gây
nên sự phản cảm, ức chế đến xã hội, các thông điệp sáng tạo coi nhẹ giá trị
truyền thống làm tác động tiêu cực đến đời sống văn hóa tinh thần của con
người. Thậm chí còn lợi dụng giá trị truyền thống dân tộc phục vụ lợi ích của
doanh nghiệp, sử dụng hình ảnh so sánh méo mó ảnh hưởng tới chuẩn mực
đạo đức xã hội.
Tiểu kết
Có thể thấy, cùng với sự phát triển năng động của kinh tế - xã hội, hoạt
động quảng cáo ngoài trời đã hình thành và phát triển khá mạnh, được thực
hiện dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú, trong đó tập trung chủ yếu
vào một số hình thức chính như: bảng tấm lớn, biển ốp bên hông tường nhà,
mặt tiền nhà, biển hộp đèn, pano nhỏ, băng zôn, tờ rơi...
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Quảng cáo được hiểu là hoạt động quảng bá thông tin, giới thiệu sản
phẩm đến người tiêu dùng một cách nhanh nhất, nhằm mang lại lợi nhuận
kinh tế cho doanh nghiệp. Quảng cáo có vị trí, vai trò quan trọng trong việc
phát triển kinh tế - xã hội, quảng cáo là một ngành kinh tế trong đó nó xen
lẫn yếu tố văn hóa, quảng cáo ngoài yếu tố lợi nhuận kinh tế mà còn góp
phần vào giữ gìn văn hóa truyền thống, bản sắc dân tộc. Hiện nay, nền kinh
tế thị trường đang phát triển một cách mạnh mẽ đòi hỏi chúng ta phải tăng
cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực này. Tuy nhiên, nếu hoạt động
quảng cáo ngoài trời không được quản lý tốt sẽ làm mất mỹ quan đô thị và
ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của các ngành dịch vụ liên quan. Bởi
vậy, quảng cáo ngoài trời rất cần sự quản lý của nhà nước.
Trong những năm gần đây, kinh tế - xã hội của thị xã Phú Thọ phát triển
mạnh, đặc biệt là hoạt động thương mại quốc tế diễn ra ngày càng sôi động. Theo
xu thế đó, hoạt động quảng cáo ngoài trời sẽ phát triển mạnh, đặc biệt là quảng cáo
tấm lớn. Các khu vực phát triển mạnh như: các tuyến đường liên tỉnh, liên huyện,
đường cao tốc, địa giới giáp ranh các tỉnh, huyện. Các hình thức quảng cáo hiện
đại như: Màn hình điện tử LED, đèn Neon-sign, bảng nan chớp lật (Trivision) sẽ
phát triển mạnh thay thế cho các hình thức quảng cáo cũ, không đáp ứng yêu cầu.
Các loại hình tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ nhiệm vụ chính trị và quảng
cáo thương mại sẽ góp phần tích cực trong việc phát triển chính trị - kinh tế - văn
hoá xã hội của tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp
trong và ngoài tỉnh tuyên truyền quảng bá sản phẩm, dịch vụ. Tuy nhiên, bên cạnh
những mặt tích cực, những vi phạm trong quảng cáo ngoài trời khiến cảnh quan,
kiên trúc và trật tự đô thị có nhiều biến đổi; ảnh hưởng xấu tới trật tự, an toàn giao
thông, văn minh đô thị.
Chương 2
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO
NGOÀI TRỜI TẠI THỊ XÃ PHÚ THỌ, TỈNH PHÚ THỌ
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2.1. Chủ thể quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo ngoài trời
Quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thị xã Phú Thọ có
vị trí và vai trò quan trọng đối với tỉnh. Hoạt động quảng cáo ngoài trời góp
phần giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, sự kiện,…. tới mọi người dân của tỉnh.
Hình ảnh, sản phẩm đang được quảng cáo ngoài trời là một biểu hiện minh
chứng cho sự phát triển của tỉnh trong đời sống kinh tế hiện nay, là một phần
tất yếu của kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa, trong bối cảnh
phát triển kinh tế còn yếu như tỉnh Phú Thọ.
Tuy nhiên, với sự phát triển nhanh trong cơ chế thị trường, với sự tham
gia của nhiều cá nhân, doanh nghiệp, áp dụng những kỹ thuật mới, ngày càng
hiện đại, hoạt động quảng cáo rất cần được tăng cường quản lý để một mặt
tạo thêm các điều kiện phát triển đúng hướng; mặt khác, bảo đảm các hoạt
động quảng cáo diễn ra lành mạnh, ngăn ngừa các hành vi quảng cáo, sản
phẩm quảng cáo không có lợi cho đời sống kinh tế - xã hội.
Nội dung quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo được quy định tại
Điều 4 Luật Quảng cáo năm 2013 bao gồm các hoạt động:
1. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về
hoạt động quảng cáo;
2. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch,
chính sách phát triển hoạt động quảng cáo;
3. 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;
4. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực cho
hoạt động quảng cáo;
5. Tổ chức thực hiện công tác khen thưởng trong hoạt động quảng cáo;
6. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quảng cáo;
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7. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm
trong hoạt động quảng cáo.
Tuy nhiên trên thực tế hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công
nghệ trong lĩnh vực quảng cáo trên địa bàn thị xã Phú Thọ chưa có nhiều kết
quả nổi bật, các hoạt động chỉ đang trong giai đoạn nghiên cứu chưa đưa vào
thực tiễn, nên trong đề tài này tác giả chỉ nghiên cứu một số nội dung về quản
lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo ngoài trờ trên địa bàn thị xã Phú
Thọ.

UBND tỉnh Phú
Thọ

UBND thị xã
Phú Thọ

UBND xã,
phường

Sở VHTTDL

Phòng VHTT
huyện
Ban VHXH
phường

Sơ đồ phân cấp công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo trên địa
bàn thị xã Phú Thọ hiện nay
2.1.1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ
* Vị trí và chức năng
Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh
Phú Thọ; thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước
về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, 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) trên địa bàn
tỉnh theo quy định của pháp luật; các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của
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Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của
UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.
Sở VHTTDL 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 UBND tỉnh,
đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn,
nghiệp vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
* Nhiệm vụ và quyền hạn
Nhiệm vụ chung thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước
Sở VHTTDL có nhiệm vụ trình UBND tỉnh:
Dự thảo quyết định; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng
năm; đề án, dự án chương trình phát triển văn hóa, gia đình, thể dục thể thao,
du lịch, quảng cáo; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ
cải cách hành chính nhà nước; phân cấp quản lý và xã hội hóa trong lĩnh vực
văn hóa; gia đình, thể dục, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Dự thảo văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối
với Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Sở VHTTDL; Trưởng, Phó phòng
Văn hóa và Thông tin thuộc UBND cấp huyện sau khi thống nhất với Sở
Thông tin và Truyền thông.
Dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Sở VHTTDL.
Sở VHTTDL có nhiệm vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh:
Dự thảo quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch
UBND tỉnh về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo.
Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức
đơn vị thuộc Sở VHTTDL và các Hội đồng chuyên ngành về văn hóa, gia
đình, thể dục, thể thao, du lịch theo quy định của pháp luật.
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Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp
luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình sau khi
được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo
dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở
VHTTDL.
Nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể về lĩnh vực quảng cáo
Thẩm định, trình UBND tỉnh cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, thu hồi
giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước
ngoài đặt tại tỉnh;
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 tại
tỉnh;
Giúp UBND tỉnh báo cáo định kỳ việc quản lý hoạt động quảng cáo
trên địa bàn;
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).
2.1.2. Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Phú Thọ
Phòng Văn hóa và thông tin thị xã Phú Thọ là cơ quan chuyên môn thuộc
Ủy ban nhân dân Thị xã, có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn như sau:
* Chức năng:
Phòng Văn hoá & Thông tin: tham mưu giúp UBND thị xã thực hiện
chức năng quản lý nhà nước về: văn hoá; gia đình; thể dục; thể thao; du lịch;
bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin,
phát thanh; báo chí; xuất bản.
* Nhiệm vụ, quyền hạn:
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- Thực hiện quản lý nhà nước về các hoạt động văn hoá, thông tin, gia
đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông trên địa bàn. Xây dựng
kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hoá thông tin gia đình: thể dục, thể thao;
du lịch; bưu chính, viễn thông. Tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật
trong hoạt động văn hoá, thông tin, gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu
chính, viễn thông hoạt động của các cơ sở in, nhân bản, phát hành xuất bản
phẩm.
- Tổ chức tham gia các hoạt động văn hoá, thông tin, gia đình; thể dục,
thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông ở cấp huyện và cấp tỉnh.
- Hướng dẫn và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ văn hoá cơ
sở, các hoạt động văn hoá, thông tin, gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu
chính, viễn thông của cơ sở.
- Quản lý các công trình văn hoá, các di tích văn hoá trên địa bàn.
- Hướng dẫn chỉ đạo thực hiện phong trào văn hoá, văn nghệ quần
chúng, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá.
- Thực hiện những nhiệm vụ và quyền hạn khác do UBND, Chủ tịch
UBND thị xã Phú Thọ giao.
Hiện tại, Phòng VHTT thị xã Phú Thọ có 10 cán bộ, công chức (trong
đó có 01 Trường phòng, 01 Phó trưởng phòng), 100% cán bộ công chức có
trình độ từ Đại học trở lên, trong đó 02 Thạc sĩ Quản lý Văn hóa, 01 Thạc sĩ
Quản lý giáo dục: 02 Đại học kinh tế, 03 Đại học văn hóa, 02 Đại học TDTT.
Trong những năm qua Phòng VHTT thị xã đã tham mưu cho UBND thị xã
ban hành một số các văn bản về quản lý hoạt động.
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2.2. Thực hiện quản lý quảng cáo ngoài trời ở thị xã Phú Thọ
2.2.1. Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật
Phòng Văn hóa và thông tin thị xã Phú Thọ là đơn vị chịu trách nhiệm
quản lý nhà nước về văn hóa của thị xã Phú Thọ. Phòng VHTT là một đơn
vị trong bộ máy quản lý nhà nước về văn hóa của nước ta được xây dựng
theo hệ thống 4 cấp:
- Cấp Trung ương có Bộ VHTTDL: Đây là cơ quan của Chính phủ
chịu trách nhiệm thống nhất quản lý nhà nước về văn hóa trên phạm vi
toàn quốc. Các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ VHTTDL có trách nhiệm tham
mưu giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn hóa
toàn quốc.
- Cấp tỉnh có Sở SVHTTDL (hoặc Sở VHTT) là cơ quan của UBND
tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa. Phòng
Nghiệp vụ văn hóa là phòng tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện chức
năng quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn toàn tỉnh.
- Cấp huyện, thành, thị: Phòng VHTT là cơ quan chuyên môn thuộc
Ủy ban nhân dân huyện, thành, thị; có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban
nhân dân huyện, thành, thị quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn huyện,
thành, thị.
- Cấp xã, phường, thị trấn: có Ban Văn hóa - xã hội do ủy viên Ủy ban
hoặc Phó Chủ tịch (phụ trách văn hóa - xã hội) UBND xã, phường, thị trấn
là trưởng ban và 01 cán bộ chuyên trách văn hóa và thể dục thể thao (kiêm
nhiệm). Các Ban Văn hóa xã hội của xã, phường, thị trấn chịu sự quản lý
trực tiếp về chuyên môn của Phòng VHTT huyện, thành, thị.
Thực hiện Công văn số 2627/UBND-KGVX, ngày 23/6/2017 của
UBND tỉnh Phú Thọ về thực hiện 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. Ngày 14/7/2017 UBND thị xã Phú
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Thọ đã ban bành Kế hoạch số 581/KH-UBND về tăng cường công tác quản
lý hoạt động quảng cáo, rao vặt trên địa bàn thị xã Phú Thọ, trong Kế hoạch
UBND thị xã giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan liên quan như: Phòng
VHTT, Phòng QLĐT, Đài truyền thanh, Trung tâm VHTTDL, Công an, Đội
TTTTĐT và UBND các xã, phường căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn của mình triển khai kế hoạch thị xã đảm bảo theo quy định của pháp luật.
Ngày 13/6/2014 UBND thị xã có Văn bản số 357/UBND-VHTT về
việc quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thị xã Phú Thọ giai đoạn
2014 - 2020, định hướng đến năm 2030 theo Văn bản số 136/SVHTTDLNVVH ngày 10/3/2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc điều
chỉnh quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn
2014-2020, định hướng đến năm 2030, ngày 16/11/2016 UBND thị xã có
Văn bản số 974/UBND-VHTT về việc đề nghị Sở VHTTDL bổ sung vào
Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Với chức năng là
cơ quan tham mưu, Phòng VHTT thị xã được UBND thị xã giao nhiệm vụ
giám sát, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc tổ chức thực hiện các kế
hoạch, quy hoạch của thị xã về hoạt động quảng cáo trên địa bàn thị xã.
Việc xây dựng các kế hoạch, quy hoạch quảng cáo, các văn bản quy
phạm pháp luật quản lý hoạt động quảng cáo nói chung và quảng cáo ngoài
trời nói riêng để thêm một kênh thông tin quan trọng, phản ánh chủ trương,
chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước tới các tầng lớp nhân dân, 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 CNH, HĐH
đất nước và hội nhập khu vực, quốc tế. Nhiệm vụ công tác tuyên truyền
quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thị xã trong thời gian tới còn rất nặng nề,
không ít khó khăn, thử thách. Song với nhiều chính sách lớn của Đảng và
nhà nước cùng với sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền thị
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xã, sự phối hợp chặt chẽ giữa phòng, ban, ngành đoàn thể và UBND các xã,
phường, công tác tuyên truyền quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thị xã sẽ tiếp
tục đạt được kết quả cao hơn, đồng bộ hơn, hiện đại hơn, góp phần tích cực vào
sự phát triển của địa phương.
2.2.2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật
Trước khi Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 được thông qua ngày
21/06/2012 và có hiệu lực thi hành, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy
định cụ thể thủ tục cấp phép thực hiện quảng cáo (Theo điều 16 pháp lệnh
quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH ngày 16/11/2011. Theo đó:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phép thực hiện quảng cáo
trên mạng thông tin máy tính, kênh, chương trình phát thanh, chương trình
truyền hình, chuyên quảng cáo và đối với phụ trang, phụ bản chuyên quảng
cáo.
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép thực hiện quảng cáo
trên biển, bảng, pano, băng rôn, màn hình đặt nơi công cộng, vật phát quang,
vật thể trên không, dưới nước, phương tiện giao thông, vật thể di động khác.
Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13, có hiệu lực từ ngày 01/01/2013
điều chỉnh toàn diện hoạt động quảng cáo. Luật quy định việc bãi bỏ cấp
phép quảng cáo trên bảng, băng rôn quảng cáo thay bằng hình thức thông
báo sản phẩm quảng cáo của tổ chức, cá nhân đến Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch và quản lý bằng phương pháp hậu kiểm. Sau khi Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch có văn bản xác nhận sản phẩm quảng cáo của tổ chức cá
nhân, UBND thị xã Phú Thọ sẽ bố trí vị trí cho các tổ chức, cá nhân thực
hiện quảng cáo trên địa bàn thị xã.
Các văn bản quy phạm pháp luật được cụ thể hóa thông qua Luật Quảng
cáo, các Nghị định, Thông tư, Kế hoạch, Chỉ thị và Công văn... Đây được coi là
trợ thủ đắc lực cho công tác quản lý nhà nước về quảng cáo ngoài trời trên địa bàn
thị xã Phú Thọ. Trong những năm qua, UBND thị xã, phòng Văn hóa và Thông
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tin, UBND các xã, phường đã triển khai, tổ chức thực hiện nhiều văn bản cụ thể
đến từng cơ sở và thu được những kết quả đáng kể. Cụ thể đó là thực hiện Công
văn số 2627/UBND-KGVX, ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ về
thực hiện 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. Ngày 14/7/2017 UBND thị xã Phú Thọ đã ban bành Kế
hoạch số 581/KH-UBND về tăng cường công tác quản lý hoạt động quảng
cáo, rao vặt trên địa bàn thị xã Phú Thọ, đồng thời yêu cầu UBND các xã,
phường dựng kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch của thị xã; tổ chức hội nghị
triển khai kế hoạch; thành lập đoàn kiểm tra liên ngành xử lý nghiêm các các tổ
chức, cá nhân vi phạm về quảng cáo, đồng thời tuyên truyền các quy định của nhà
nước trong việc quản lý hoạt động quảng cáo, viết đặt biển tên, tiến hành khảo sát,
thống kê việc viết và đặt biển tên, biển hiệu, biển quảng cáo, quảng cáo rao vặt trên
địa bàn; tổ chức cho các tập thể, cá nhân có hoạt động quảng cáo ký cam kết; tổ
chức lực lượng bóc xóa quảng cáo rao vặt trên địa bàn; có nhiều biện pháp để phát
hiện xử lý các trường hợp vi phạm, khắc phục tình trạng quảng cáo rao vặt gây
mất mỹ quan trên địa bàn và tạo được sự đồng tình, hưởng ứng trong nhân dân.
Trong kế hoạch giao cụ thể cho Đội Thanh tra trật tự đô thị thị xã và UBND các
xã, phường thường xuyên tháo gỡ biển, bảng quảng cáo, rao vặt, băng rôn, tờ
rơi vi phạm về Luật Quảng cáo.
Căn cứ các quy định cụ thể, thống nhất về vị trí, kích thước, nội dung,
hình thức biển hiệu quy định tại điều 34 Luật Quảng cáo là căn cứ để thị xã
tiến hành chấn chỉnh nội dung, hình thức biểu hiện địa phương. Sau 2 tháng
triển khai kế hoạch đã xử lý 15 trường hợp vị phạm Luật Quảng cáo, tháo gỡ
56 bảng quảng cáo, 120 băng rôn, và hàng ngàn tờ rơi vi phạm Luật quảng
quảng cáo [50, tr.5].
2.2.3. Thực hiện quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thị xã Phú Thọ
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Năm 2008, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định số
3727/QĐ-UBND ngày 11/12/2008 của UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt Quy
hoạch Quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2015, trong
thời gian qua quy hoạch đã được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, bước
đầu đã đạt được kết quả nhất định. Quy hoạch Quảng cáo ngoài trời trên địa
bàn tỉnh Phú Thọ là căn cứ, cơ sở quan trọng cho ngành Quảng cáo hoạt động
và phát triển nhưng đến hết năm 2015 là quy hoạch hết giai đoạn. Từ thực tế
trên yêu cầu xây dựng Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Phú
Thọ giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến 2030 là yêu cầu bắt buộc.
Vì vậy, ngày 15 tháng 9 năm 2015 UBND tỉnh Phú Thọ ban hành văn bản
số 3846/UBND - VX1 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc lập điều
chỉnh quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh.
Quy hoạch quảng cáo sẽ là kênh thông tin trực quan quan trọng, phản
ánh đầy đủ, kịp thời sinh động mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp
luật của nhà nước tới các tầng lớp nhân dân; phục vụ đắc lực công tác tuyên
truyền các sự kiện văn hóa - thương mại - du lịch của tỉnh và các địa phương.
Bên cạnh đó, quy hoạch sẽ thúc đẩy ngành công nghiệp quảng cáo thương
mại phát triển. Góp phần lập lại trật tự cảnh quan đô thị, khu công nghiệp,
các trung tâm chính trị - kinh tế - văn hoá của tỉnh và các địa phương, các
tuyến đường giao thông trọng yếu trên địa bàn, từng bước thúc đẩy hoạt động
tuyên truyền cổ động trực quan, quảng cáo ngoài trời trở thành một ngành
kinh tế của địa phương trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
và hội nhập khu vực, quốc tế.
Ngày 16/11/2016 UBND thị xã có Văn bản số 974/UBND-VHTT về
việc đề nghị Sở VHTTDL bổ sung vào Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên
địa bàn tỉnh Phú Thọ nhằm:
* Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước:
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Sắp xếp, bố trí hệ thống tuyên truyền, quảng cáo theo hướng hiện đại,
đồng bộ, phù hợp với kiến trúc hạ tầng, tốc độ và quy hoạch phát triển kinh
tế - xã hội của thị xã. Tiếp cận và áp dụng công nghệ quảng cáo hiện đại
nhưng vẫn kế thừa, duy trì hệ thống bảng quảng cáo tuyên truyền cổ động
trực quan, quảng cáo ngoài trời còn phù hợp đang thực hiện. Bảo đảm và
nâng cao yếu tố cảnh quan, tính văn hóa, kiến trúc và văn minh đô thị, trật
tự an toàn xã hội trong hoạt động tuyên truyền, quảng cáo tại thị xã Phú Thọ.
Các loại hình tuyên truyền, quảng cáo sẽ là một công cụ hữu hiệu làm đẹp
bộ mặt cảnh quan đô thị của thị xã.
Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo, tiếp
tục đưa hoạt động quảng cáo đi vào nền nếp nhằm bảo vệ quyền và lợi ích
hợp pháp của người tiêu dùng, của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng
cáo, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tạo điều kiện
thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước, tạo hành lang pháp lý thông thoáng,
thực hiện cải cách hành chính trong việc thẩm định hồ thông cáo quảng cáo
của các tổ chức, cá nhân... Trên cơ sở quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên
địa bàn tỉnh Phú Thọ được UBND tỉnh phê duyệt, UBND thị xã Phú Thọ
phối hợp với các ngành liên quan của tỉnh sẽ có quan điểm đồng nhất về việc
phối hợp quản lý, hậu kiểm hoạt động quảng cáo.
* Thực hiện có hiệu quả xã hội hóa công tác tuyên truyền, quảng cáo:
Tranh thủ và khuyến khích nguồn vốn của các doanh nghiệp đầu tư
xây dựng và sử dụng hệ thống công trình phục vụ tuyên truyền, quảng cáo
hiện đại trên địa bàn thị xã đúng vị trí, kiểu dáng, chất liệu, v.v... theo quy
định.
Trên sơ sở quy hoạch, các loại hình quảng cáo sẽ được đầu tư khoa học
thông qua nhiều hình thức, nguồn vốn; quy hoạch là căn cứ để UBND thị xã
cụ thể các cơ chế, chính sách xã hội hóa, mời gọi các doanh nghiệp đầu tư
xây dựng các loại hình bảng, biển quảng cáo trên phạm vi toàn thị xã nhất là
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loại hình quảng cáo phục vụ nhiệm vụ chính trị. Các loại hình quảng cáo sẽ
là một công cụ hữu hiệu làm đẹp bộ mặt cảnh quan đô thị.
Bảng quảng cáo tấm lớn: Diện tích bảng quảng cáo tấm lớn là diện tích
chứa đựng các nội dung, thông tin quảng cáo. Tại các tuyến đường Cao tốc,
đường Quốc lộ diện tích mặt bảng quảng cáo tối đa cho phép là 200m² với
tỷ lệ mặt bảng dài, cao là 20m x 10m, chiều cao chân tối thiểu 15m, vị trí đặt
biển quảng cáo không lấn chiếm hành lang giao thông, đảm bảo mỹ quan đô
thị, không che khuất các bảng, biển quảng cáo đã được cấp phép xây dựng
trước. Việc đưa ra một số tiêu chí như trên đối với các bảng quảng cáo tấm
lớn trên các tuyến đường cao tốc, quốc lộ nhằm đảm bảo tính mỹ quan đô
thị, tính hiệu quả giữa quảng cáo gắn với tuyên truyền nhiệm vụ chính trị và
đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong công tác quản lý cấp phép quảng
cáo. Cũng như các tiêu chí khi đề xuất chiều cao cho bảng quảng cáo tại các
tuyến đường, khoảng cách đề xuất đảm bảo tầm nhìn tốt nhất cho người và
các phương tiện tham gia giao thông nhưng vẫn đạt được hiệu quả tốt nhất
trong việc quảng cáo. Kiểu chữ thống nhất bằng chữ Việt Nam in hoa.
Trong nội thị: Bảng quảng cáo tấm nhỏ tại các tuyến đường trong nội
thị. Diện tích tối đa 40m²/ 1 mặt, Vị trí tính từ mép đường đến cạnh gần
đường nhất của bảng tối thiểu là 5,0 m, chiều cao tối thiểu 5,0 m; chiều cao
tối đa 10m tính từ mặt đường đến mép dưới của bảng quảng cáo. Hai bảng
quảng cáo liền kề trên cùng tuyến đường phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu
là 100 m theo chiều dọc tuyến đường. Căn cứ tình hình thực tế của tuyến
đường và dải phân cách, khoảng cách giữa 2 bảng có thể điều chỉnh nhưng
không vượt quá giới hạn ± 20m so với khoảng cách nêu trên. Kiểu chữ thống
nhất bằng chữ Việt Nam in hoa.
Tại các công viên, vườn hoa: Diện tích tối đa 40m²/ 1 mặt, Vị trí tính
từ mép đường đến cạnh gần đường nhất của bảng tối thiểu là 5,0 m, chiều
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cao tối thiểu 5,0 m; chiều cao tối đa 10m tính từ mặt đường đến mép dưới
của bảng quảng cáo. Kiểu dáng: Một cột trụ hoặc hai cột trụ; một mặt hoặc
nhiều mặt, có thể kết hợp với hộp đèn bên trên, tuỳ theo tình hình thực tế tại
các khu vực để quy định cụ thể. Kiểu chữ thống nhất bằng chữ Việt Nam in
hoa.
Tại mặt tiền và hông tường nhà: Đối với công trình nhà ở riêng lẻ mỗi
tầng chỉ được đặt một biển quảng cáo với chiều cao tối đa không quá 1,5m,
chiều dài không vượt quá chiều ngang mặt tiền nhà, diện tích tối đa là 30m².
Đối với công trình/nhà ở 4 tầng trở xuống, chiều cao của bảng quảng cáo ốp
vào mặt tường bên không được nhô lên quá sàn mái 1,5 m. Đối với công
trình/nhà ở 5 tầng trở lên toàn bộ diện tích mặt bảng quảng cáo phải gắn, ốp
vào mặt tường bên. Kiểu chữ thống nhất bằng chữ Việt Nam in hoa.
Màn hình điện tử LED tại các trục đường giao thông và màn hình
LCD: Màn hình điện tử LED tại các trục đường giao thông: Vị trí đặt tại các
vị trí đã được quy hoạch trên các tuyến đường chính thuộc khu vực trung
tâm, khu vực cửa ngõ ra vào thị xã, khu vực như quảng trường. Diện tích tối
thiểu là 25m², tối đa 60m²/ 1 mặt. Chiều cao tối đa 10m tính từ mặt đất đến
cạnh dưới của mặt màn hình. Kiểu dáng một hoặc hai trụ cột, không được
dùng âm thanh. Khoảng cách tùy theo tình hình thực tế của từng khu vực có
thể điều chỉnh cho phù hợp. Những màn hình điện tử LED phải dành thời
lượng phát hình cho tuyên truyền nhiệm vụ chính trị tối thiểu 50% thời lượng
phát hình
Màn hình điện tử LCD: Vị trí đặt ở các trung tâm thương mại, siêu thị,
chợ, khách sạn, bệnh viện, nhà ga, bến xe, các trung tâm hoạt động văn hóa,
thể thao… diện tích từ 40m² đến 60m². Chiều cao tùy theo thực tế tại vị trí
treo để quy định cụ thể cho phù hợp. Kiểu dáng thống nhất theo từng khu
vực, được dùng âm thanh nhưng không vượt quá độ ồn theo quy định.
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Băng rôn ngang (không được phép treo ngang qua đường): Treo tại
các vị trí đã được quy hoạch ở các khu vực công cộng, cơ quan, doanh nghiệp
và khu vực trung tâm các tuyến đường chính trong nội thị. Khoảng cách treo
băng rôn phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể và vị trí quy hoạch để quy định phù
hợp với từng địa phương. Kích thước băng rôn ngang dài từ 4m – 5m, rộng
từ 0,6m – 1m. Căn cứ vào nội dung quảng cáo và thực tế vị trí treo có thể
điều chỉnh kích thước cho phù hợp, nhưng không vượt quá giới hạn ± 20%
diện tích theo kích thước nêu trên. Chất liệu có thể là vải, bạt nhựa in phun
hoặt nền vải dán giấy, đề can. Nội dung trên băng rôn phải thể hiện đầy đủ
các thông tin: tên cơ quan thực hiện, cơ quan cấp phép, số giấy phép và thời
hạn treo của băng rôn. Kiểu chữ thống nhất bằng chữ Việt Nam.
Băng rôn dọc: Vị trí tại các cột đèn chiếu sáng, cột trồng trên dải phân
cách, lề đường, tại trụ sở của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Kích thước
dài từ 1,5m đến 2m, rộng từ 0,8m đến 1,2m. Chiều cao 1,4m tính từ mặt
đường đến mép dưới của băng rôn. Khoảng cách treo giữa các băng rôn thì
tùy theo tình hình thực tế và vị trí quy hoạch để quy định. Nội dung trên băng
rôn thể hiện đầy đủ thông tin như băng rôn ngang. Kiểu chữ thống nhất bằng
chữ Việt Nam.
Bảng gắn khung, bảng hộp chuyển hình, bảng đèn Neon Sign, bảng
nan chớp lật, hộp quay 3 mặt: Vị trí tại các khu vực trung tâm, các doanh
nghiệp, hộ kinh doanh… kích thước tùy thuộc vào nội dung quảng cáo và
thực tế địa hình để quy định cho phù hợp. Kiểu chữ thống nhất bằng chữ Việt
Nam in hoa.
Quảng cáo tại các điểm chờ xe buýt, các sạp báo, bảng rao vặt: Nội
dung quảng cáo giới thiệu sản phẩm hàng hóa, không được quảng cáo trên
các nóc nhà chờ xe buýt, các sạp báo. Kích thước không được vượi quá bề
mặt của nhà chờ xe buýt, sạp báo…
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Quảng cáo tại dải phân cách và hộp đèn trên cột điện chiếu sáng: Vị
trí tại các điểm đã được quy hoạch. Chiều cao tối đa hộp đèn trên dải phân
cách là 1,5m, chiều ngang tối đa là 1m và không được vượt quá chiều ngang
của dải phân cách, hành lang giao thông. Hộp đèn trên cột điện kích thước
thống nhất của chiều cao, chiều rộng, độ dày lần lượt là: 1,5m, 0,8m, 0,2m.
Chiều cao của bảng hộp đèn so với mặt đường từ 2,5m đến 3m. Đảm bảo
mang lại mỹ quan đô thị và an toàn cho người và các phương tiện tham gia
giao thông.
Có một thực tế hiện nay là quảng cáo rao vặt không chỉ riêng tại thị xã
Phú Thọ mà nó diễn ra hầu khắp các địa phương trên cả nước xẩy ra tràn lan,
làm ảnh hưởng đến nghiêm trọng đến vệ sinh môi trường, làm mất mỹ quan
đô thị. Tại các gốc cây xanh, cột đèn chiếu sáng, các bức tường dày đặc các
bảng, biển, tờ rơi, số điện thoại với nhiều loại hình, nội dung đa dạng gây
nên tình trạng ức chế đối với nhân dân, việc kiểm tra xử lý loại hình này rất
khó khăn, các đối tượng thực hiện thường làm chui vào ban đêm. Để giải
quyết tình trạng này cần quy hoạch sớm nhất có thể các khu vực dành riêng
cho quảng cáo rao vặt.
Nhằm tập trung giải quyết tình trạng quảng cáo rao vặt tràn lan. Ngày
14/7/2017 UBND thị xã Phú Thọ đã ban bành Kế hoạch số 581/KH-UBND
về tăng cường công tác quản lý hoạt động quảng cáo, rao vặt trên địa bàn thị
xã Phú Thọ, trong Kế hoạch UBND thị xã giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ
quan liên quan như: Phòng VHTT, Phòng QLĐT, Đài truyền thanh, Trung
tâm VHTTDL, Công an, Đội TTTTĐT và UBND các xã, phường căn cứ vào
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình triển khai kế hoạch thị xã đảm
bảo theo quy định của pháp luật. Đồng thời hàng năm UBND thị xã Phú Thọ
đều thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành xử lý các vi phạm trong hoạt động
quảng cáo trên địa bàn thị xã.
2.2.4. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quảng cáo
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Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về quảng cáo được tăng cường
thông qua sự phối kết hợp giữa các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã
hội trong hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và các tầng lớp
nhân dân.
Hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nói chung, lĩnh
vực quảng cáo nói riêng đã được UBND thị xã, Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch phối hợp, triển khai thông qua các hình thức tuyên truyền: Báo chí, Đài
Phát thanh - Truyền hình, công khai thủ tục hành chính trên Cổng thông tin
điện tử của thị xã, của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tổ chức các lớp bồi
dưỡng kiến thức pháp luật. Chính vì vậy, nhận thức của các tổ chức, cá
nhân tham gia thực hiện quảng cáo được nâng lên, góp phần tích cực trong
việc thực hiện các quy định của pháp luật, tạo môi trường quảng cáo có
tính thẩm mỹ cao, từng bước hạn chế những vi phạm pháp luật, giữ vững
ổn định trật tự - an toàn xã hội. Tuy nhiên, nhận thức của một số tổ chức,
cá nhân tham gia thực hiện quảng cáo còn hạn chế, vi phạm Luật Quảng
cáo. Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quảng cáo chưa được thực hiện
nghiêm minh, kịp thời.
Thông qua các lớp tập huấn, văn bản quy phạm pháp luật quản lý hoạt
động quảng cáo được phổ biến; tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân
có liên quan đến hoạt động quảng cáo biết, hiểu và tuân thủ theo các quy
định của pháp luật về quảng cáo. Đồng thời, thông qua tập huấn đánh giá
được những mặt được, những yếu kém, tồn tại trong công tác quản lý hoạt
động quảng cáo trên địa bàn để tìm ra những giải pháp khắc phục hạn chế,
đưa công tác quản lý nhà nước về quảng cáo về đúng nề nếp. Chính vì vậy,
nhận thức của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người quảng cáo được
nâng lên, góp phân tích cực trong việc thực hiện các quy định của pháp luật,
bước đầu tạo môi trường quảng cáo có tinh thẩm mỹ, từng bước hạn chế
những vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định trật tự - an toàn xã hội. Theo
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khảo sát đại diện các cơ sở kinh doanh dich vụ quảng cáo, thực hiện quảng
cáo tại thị xã Phú Thọ thì số lượng chỉ đạt có 20% tham gia lớp tập huấn văn
bản pháp luật quản lý hoạt động quảng cáo do cơ quan chức năng tổ chức.
Vì vậy, chỉ 20% doanh nghiệp biếtt rõ các quy định, còn 80% biết tới quy
định nhưng không đầy đủ; trong khi đó, 15% doanh nghiệp không biết tới
các quy định này. Hình thức tiếp cận các quy định về quản lý hoạt động
quảng cáo ngoài trời của doanh nghiệp chủ yếu qua hướng dẫn của cơ quan
quản lý tại địa phương (52%), phương tiện thông tin đại chúng như báo, đài,
mạng điện tử (31%).
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tuyên truyền
phổ biến giáo dục pháp luật vẫn còn mang tính hình thức, nặng nề về phong
trào; việc phổ biến mới chỉ tập trung vào các luật, các chế tài xử lý, chưa
tuyên truyền khơi dậy ý thức tự giác của người dân; các hình thức phổ biến,
giáo dục pháp luật hiện đại chưa được sử dụng triệt để, đặc biệt là ứng dụng
hiệu quả công nghệ thông tin vào hoạt động phố biến, giáo dục pháp luật.
Nhân lực là công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật còn thiếu,
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ còn hạn chế, kinh phí chưa đáp ứng được
yêu cầu đề ra.
2.2.5. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực cho cán bộ quản lý
Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn về chủ trương, đường lối của
đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về quảng cáo nhằm nâng cao nghiệp
vụ cho cán bộ làm công tác quản lý chương trình và doanh nghiệp quảng cáo.
Cử cán bộ đi tập huấn tập trung ở một số trung tâm đào tạo chuyên ngành về
quản lý, tuyên truyền, quảng cáo. Hiện nay tổng số cán bộ thuộc Phòng Văn
hóa và Thông tin thị xã gồm 10 người, trong đó trình độ Thạc sỹ 03 người,
Đại học 07 người; cán bộ bộ văn hóa xã, phường 10 người trong đó 06 người
có trình độ Đại học. Phòng Văn hóa và Thông tin có 04 người học chuyên
ngành quản lý văn hóa [nguồn: Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Phú Thọ].
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Trong giai đoạn 2015 - 2017, thị xã đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch tổ chức 02 lớp bồi dưỡng lý thuyết cho 45 học viên đến từ
các doanh nghiệp, cơ quan, phòng, ban, xã, phường...; cử cán bộ tham gia
khoá đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ văn
hóa, quảng cáo; trao đổi bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý kinh doanh dịch vụ
văn hóa, hoạt động quảng cáo cho cán bộ xã, phường thông qua các buổi
giao ban tháng, quý; cử 02 cán bộ văn hóa tham gia tập huấn công tác quản
lý hoạt động văn hóa do Sở VHTTDL tổ chức (năm 2016)... Bên cạnh đó,
các doanh nghiệp, cơ sở hoạt động trong lĩnh vực vực quảng cáo đã quan tâm
công tác tự đào tạo đội ngũ nhân viên tại đơn vị mình [nguồn: Phòng Văn
hóa và Thông tin thị xã Phú Thọ].
Bước đầu có thể đánh giá, công tác đào tạo nguồn nhân lực đã được
các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã quan tâm, xác định là một
nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong việc nâng cao trình độ chuyên môn
trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo.
Theo ông Nguyễn Xuân Thịnh, Trưởng Phòng VHTT thị xã, thời gian
tới, thị xã Phú Thọ sẽ tiếp tục chú trọng công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ
cán bộ quản lý có năng lực, đặc biệt là đội ngũ trực tiếp làm việc về lĩnh vực
quản lý kinh doanh dịch vụ văn hóa và hoạt động quảng cáo, góp phần nâng
cao kiến thức chuyên môn, văn hóa ứng xử, giao tiếp cho cán bộ, nhân viên
tại các cơ sở kinh doanh, chủ thể quảng cáo. Cùng với đó, tiếp tục tổ chức
tập huấn về nghiệp vụ quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức từ cấp thị xã
đến các xã, phường.
2.2.6. Công tác thanh, kiểm tra
Công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo
được tiến hành thường xuyên, có hiệu quả, đặc biệt quan tâm xử lý các hình
thức quảng cáo gây phản cảm bức xúc cho xã hội như treo dán, in trên tường,
cột điện, rải tờ rơi.... Các hoạt động quảng cáo ngoài trời, hoạt động quảng
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cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng từng bước đi vào nề nếp, các vi
phạm được nhắc nhở, chấn chỉnh và xử lý kịp thời. Hình thức, nội dung
quảng cáo đã phát triển theo hướng đa dạng, phong phú và gắn liền với các
sản phẩm hàng hoá có trên địa bàn thị xã.
Hoạt động quảng cáo ngoài trời được Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch
thực hiện đúng các quy trình thẩm định hồ sơ, tiếp nhận thông báo sản phẩm
quảng cáo. Việc ra văn bản tiếp nhận quản lý hoạt động quảng cáo được thực
hiện chặt chẽ, đúng quy định của nhà nước. Hàng năm, Thanh tra Sở Văn
hoá, Thể thao và Du lịch đều xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công
tác thanh kiểm tra hoạt động quảng cáo trong phạm vi toàn tỉnh, đặc biệt là
thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ. Tuy nhiên kết quả thanh tra xử lý chưa
đạt hiệu quả, nguyên nhân là do chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành,
các lực lượng chức năng, sự thiếu hiểu biết quy định pháp luật về hoạt động
quảng cáo của doanh nghiệp, chưa có nguồn kinh phí dành cho hoạt động
thanh kiểm tra.
Nhu cầu thông tin quảng cáo đang phát triển mạnh, trong khi lực
lượng chuyên quản lý, thực hiên công tác hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra còn
mỏng, phương tiện đi lại còn thiếu chưa đáp ứng yêu cầu. Không những thế,
sự quan tâm, đấu tư trang thiết bị hỗ trợ công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý
vi phạm cho đội ngũ cán bộ cũng còn hạn chế; không có lực lượng chuyên
trách thực hiện công tác cưỡng chế, tháo dỡ khi doanh nghiệp sai phạm. Ở
thị xã, công tác thanh, kiểm tra hoạt động quảng cáo do cán bộ quản lý nhà
nước chuyên ngành ở phòng VHTT chịu trách nhiệm thực hiện. Chủ yếu
công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện thông qua việc phối hợp với các
ban, ngành có liên quan tại địa phương.
Trong 2 năm 2016 - 2017, Ủy ban nhân dân thị xã đã chỉ đạo Phòng
Văn hóa và Thông tin thị xã kiểm tra, nhắc nhở, xử lý nghiêm các vi phạm
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trong hoạt động quảng cáo, tiến hành giải tỏa, tháo dỡ 170 mái che, thu giữ
185 biển quảng cáo, 52 băng rôn và hàng nghìn tờ rơi quảng cáo treo sai quy
định gây mất mỹ quan đô thị. Thường xuyên nhắc nhở các hộ kinh doanh,
buôn bán vi phạm hành lang an toàn giao thông lấn chiếm lòng đường vỉa
hè, tổ chức giải tỏa hành lang an toàn giao thông bằng xe ô tô trên lượt và
bàn giao tang vật vi phạm cho UBND các xã, phường để xử lý [nguồn: Phòng
Văn hóa và Thông tin thị xã Phú Thọ].
Cùng với đó Phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức nhiều lượt kiểm tra,
xử lý các vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo: Yêu cầu tháo dỡ băng rôn quảng
cáo sai quy định của 05 tổ chức và cá nhân.
Xử lý vi phạm
TT

Năm

Lượt kiểm
tra

Nhăc nhở Tháo dỡ
cảnh cáo

(biển)

Xử phạt vi

Phạt tiền

phạm hành

(triệu

chính

đồng)

1

2013

6

01

01

(đơn
01vị)

2

2

2014

3

05

02

01

2

3

2015

2

03

0

0

4

2016

2

01

65

02

2

5

2017

2

08

120

03

3

(Nguồn: Phòng Văn hóa và Thông tin thi xã Phú Thọ)
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2.3. Đánh giá chung về quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời tại thị xã
Phú Thọ
2.3.1. Những mặt đã đạt được
Nhìn chung, tại Phú Thọ các cấp lãnh đạo, quản lý văn hóa đã nhận
thức được vị trí, vai trò của quảng cáo trong việc phát triển kinh tế - văn hóa
- xã hội nên công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được quan
tâm, triển khai với nhiều biện pháp đồng bộ nhằm nâng cao ý thức chấp hành
pháp luật cho cán bộ quản lý, người quảng cáo, người kinh doanh dịch vụ
quảng cáo. Chính vì vậy, nhận thức của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo,
người quảng cáo được nâng lên, góp phần tích cực trong việc thực hiện các
quy định của pháp luật, bước đầu tạo môi trường quảng cáo có tính thẩm mỹ,
từng bước hạn chế những vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định trật tư - an
toàn xã hội.
Công tác quản lý văn hóa cũng như hoạt động quảng cáo ngoài trời
được thị xã quan tâm, đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý hoạt động quảng
cáo ngoài trời ở các cấp có trình độ cơ bản đạt chuẩn, chủ yếu trình độ đại
học, cao đẳng và đa phần là đúng chuyên ngành văn hóa. Công tác chỉ đạo,
xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ở tỉnh Phú Thọ nói chung và thị xã
Phú Thọ nói riêng trên lĩnh vực quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời được
thực hiện tương đối bài bản, đúng quy trình và quy định. Cùng với những
văn bản quy phạm pháp luật chung của nhà nước, Sở VHTTDL Phú Thọ
cũng đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành những văn bản quy phạm pháp
luật, văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền trên phạm vi của tỉnh. Bước đầu,
những văn bản này đã tạo được những cơ sở pháp lý quan trọng trong việc
quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn. Các quy định cụ thể,
thống nhất về vị trí, kích thước, nội dung, hình thức biển hiệu quy định tại
Điều 34 Luật Quảng cáo là căn cứ để tiến hành chấn chỉnh nội dung, hình
thức biển hiệu.
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Phòng VHTT thị xã tham mưu UBND thị xã xây dựng các bảng quảng
cáo rao vặt miễn phí trên địa bàn và ban hành nội quy sử dụng bảng quảng
cáo rao vặt miễn phí; tuyên truyền người dân chủ động bóc, xóa quảng cáo
rao vặt tại khu vực nơi ở, nơi kinh doanh. Các địa phương thường xuyên tổ
chức các đợt ra quân bóc xóa quảng cáo rao vặt không đúng nơi quy định
trên toàn địa bàn gắn với chỉnh trang, quét sơn, đảm bảo mặt tiền các tuyến
phố chính sạch, đẹp.
Công tác thực hiện quy hoạch quảng cáo ngoài trời và cải cách thủ tục
hành chính đã được lãnh đạo thị xã quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Với nội
dung hướng dẫn chi tiết về xây dựng quy hoạch quảng cáo tại Luật Quảng
cáo, Nghị đinh số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy
đinh chi tiết thi hành Luật Quảng cáo và 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 đã giúp thị xã có căn cứ để đề nghị UBND
tỉnh bổ sung vào quy hoạch quảng cáo chung toàn tỉnh.
Việc cải cách thủ tục hành chính trong cấp phép thực hiện quảng cáo
từng bước giảm các thủ tục phiền hà cho các tồ chức, cá nhân khi xin phép
thực hiện quảng cáo; giảm thời gian cấp phép. Bên cạnh đó, thực hiện cải
cách thủ tục hành chính còn tạo nên sự chuyên nghiệp hóa cho đội ngũ cán
bộ quản lý, đồng thời từng bước tinh giản biên chế. Tuy công tác cải cách
thủ tục hành chính buộc phải tạm dừng nhưng việc tuân thủ nghiêm túc theo
quy trình xử lý thủ tục tiếp nhận sản phẩm quảng cáo quy định tại Luật Quảng
cáo đã tạo điều kiện cho người quảng cáo.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực quảng cáo và quản lý quảng cáo
khá phong phú với số lượng đông đảo các trường đại học, học viện, cao đăng
tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và ngay tại tỉnh Phú Thọ đào tạo các
khoa Quản trị kinh doanh, Quan hệ công chúng... và các chuyên ngành xã
hội, văn hóa... Các trường tập hợp được đội ngũ các chuyên gia, nhà giáo,
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nhà chuyên môn tâm huyết để giang dạy và học tập bài bản những vấn đề
của ngành công nghiệp quảng cáo hiện đại, công tác quản lý hoạt động văn
hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; bước đầu đáp ứng nguồn nhân
lực quảng cáo và quản lý quảng cáo.
Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm được quan tâm, triển
khai hàng năm với việc chủ động ban hành văn bản hướng dẫn, chấn chỉnh
các vi phạm phổ biến trong lĩnh vực quảng cáo; ban hành kế hoạch, phối hợp
kiểm tra hoạt động văn hóa; phối hợp với UBND các xã, phường hướng dẫn,
tập huấn văn bản pháp luật liên quan đên kinh danh dịch vụ văn hóa công
cộng. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đã hình thành được sự
liên kết, bước đầu hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt
động quảng cáo đạt được một số kết quả tích cực; mức chế tài xử lý vi phạm
khá cao, đủ sức răn đe với các đối tượng vi phạm quy định tại Nghị định số
158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thế thao, du lịch và quảng cáo.
2.3.2. Một số hạn chế và bài học rút ra
2.3.2.1. Một số hạn chế
- Về việc quản lý các hoạt động quảng cáo và thực hiện các văn bản
luật liên quan đến quảng cáo ngoài trời:
Công tác phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước với cơ quan quản lý
hạ tầng còn nhiều điểm chưa thống nhất gây khó khăn cho các cơ quan, tổ
chức, cá nhân, đặc biệt là doanh nghiệp thực hiện quảng cáo do không có vị
trí treo bảo đảm đúng quy định. Thực tế đang diễn ra hiện nay các doanh
nghiệp, cá nhân đã được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tiếp nhận và cho
phép thực hiện quảng cáo, đặc biệt là quảng cáo thương mại bằng băng rôn
nhưng các huyện, thành phố, thị xã lại không thể bố trí được vị trí treo, đáp
ứng được yêu cầu về số lượng..., nếu treo vào cây xanh, cột điện, treo gá vào
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tường các trụ sở cơ quan, đơn vị là vi phạm quy định, bị rỡ bỏ hoặc bị xử
phạt.
Trong quá trình xây dựng và khai thác bảng quảng cáo của các tổ chức,
cá nhân còn vi phạm một số quy định phổ biến như: Dựng biển quảng cáo
trước khi thông báo nội dung quảng cáo, không ghi thông tin doanh nghiệp
trên biển quảng cáo, sai kích thước cho phép, dựng biển quảng cáo lấn chiếm
vị trí các biển quảng cáo tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, nội dung thay đổi
không thông báo với cơ quan quản lý v.v...
Công tác quản lý nhà nước ở cơ sở còn nhiều hạn chế như: thiếu đồng
bộ về quản lý giữa các cấp, các ngành, nguồn nhân lực cán bộ làm công tác
quản lý còn hạn chế về chuyên môn, thiếu sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính
quyền địa phương; việc kiểm tra, xử lý sai phạm và cưỡng chế tháo dỡ gặp
nhiều khó khăn do lực lượng thanh tra mỏng, kinh phí đầu tư cho công tác này
còn hạn chế. Chưa có sự phối hợp thường xuyên giữa các ngành chức năng.
- Về thực hiện quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thị xã.
Đến nay việc lập quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh nói
chung và thị xã Phú Thọ nói riêng vẫn chưa được công bố, nên việc cấp đất
cho thuê đất không có căn cứ vào quy hoạch tổng thể, gây lãng phí tiền bạc
cho doanh nghiệp khi bị thu hồi hoặc không được cấp phép.
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
(Tập trung chủ yếu trên địa bàn các phường nội thị).
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 quảng
cáo mới chỉ diễn ra ở những thời điểm có các sự kiện lớn, chưa thường xuyên,
liên tục.
- Về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quảng cáo:
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Thị xã Phú Thọ chưa đầu tư được hệ thống bảng, biển; khung, cột treo
băng rôn phục vụ hoạt động tuyên truyền, quảng cáo: Hiện tại toàn bộ các vị
trí, khu vực trong toàn thị xã rất ít bảng, biển tuyên truyền, quảng cáo có quy
mô lớn, hiện đại; chưa xây dựng được hệ thống khung, cột treo băng rôn
ngang, dọc, cờ phướn, cờ đuôi nheo, v.v... phục vụ tuyên truyền nhiệm vụ
chính trị và quảng cáo thương mại. Khi thực hiện căng, treo băng rôn tuyên
truyền, quảng cáo, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện phải treo gá
lắp tại các vị trí có cột điện, buộc vào thân cây xanh, băng rôn chồng chéo
lên nhau, treo ngang đường giao thông, treo trước trụ sở hành chính, v.v...
gây lộn xộn, mất mỹ quan, môi trường, ảnh hưởng đến an toàn giao thông,
hiệu quả quảng cáo không cao, vi phạm quy định về thời gian, địa điểm, v.v...
Việc đặt, dựng bảng biển còn tự phát, thiếu quy hoạch đồng bộ, ảnh hưởng
mỹ quan đô thị và hiệu quả quảng cáo.
Các hình thức tuyên truyền, quảng cáo chậm được đổi mới: Đa số các
loại bảng, biển có hình thức và kiểu dáng cũ do xây dựng từ nhiều năm trước,
hình thức đơn điệu, chưa áp dụng công nghệ mới - hiện đại, hiện nay nhiều
vị trí đã không phù hợp hoặc bị che lấp bởi các công trình xây dựng, cây
xanh; hiệu quả truyền tải thông tin thấp, hình thức chưa tương xứng với nội
dung, gây lãng phí ngân sách, tốn nhiều diện tích sử dụng đất, chưa gắn kết
giữa hoạt động tuyên truyền phục vụ chính trị với quảng cáo thương mại, đặc
biệt là 02 loại hình: Biển tấm lớn và băng rôn.
Trên địa bàn thị xã hiện chưa có các hình thức quảng cáo với công
nghệ hiện đại như biển chỉ dẫn, biển nan chớp lật, hệ thống biển quảng cáo
tấm lớn phần lớn tập trung tại dọc đường Quốc lộ, hệ thống bảng quảng cáo
tấm lớn tại các khu - cụm công nghiệp chưa phát triển, hệ thống biển hộp
đèn xã hội hoá trên đường nhiều nội dung trùng lắp, công tác phân cấp quản
lý chưa rõ ràng giữa cơ quan cấp tỉnh và thị xã.
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Công tác phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước với cơ quan quản
lý hạ tầng còn nhiều điểm chưa thống nhất gây khó khăn cho các cơ quan, tổ
chức, cá nhân, đặc biệt là doanh nghiệp thực hiện quảng cáo do không có vị
trí treo bảo đảm đúng quy định. Thực tế đang diễn ra hiện nay các doanh
nghiệp, cá nhân đã được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tiếp nhận và cho
phép thực hiện quảng cáo, đặc biệt là quảng cáo thương mại bằng băng rôn
nhưng các huyện, thành phố, thị xã lại không thể bố trí được vị trí treo, đáp
ứng được yêu cầu về số lượng..., nếu treo vào cây xanh, cột điện, treo gá vào
tường các trụ sở cơ quan, đơn vị là vi phạm quy định, bị rỡ bỏ hoặc bị xử
phạt.
Trong quá trình xây dựng và khai thác bảng quảng cáo của các tổ chức,
cá nhân còn vi phạm một số quy định phổ biến như: Dựng biển quảng cáo
trước khi thông báo nội dung quảng cáo, không ghi thông tin doanh nghiệp
trên biển quảng cáo, sai kích thước cho phép, dựng biển quảng cáo lấn chiếm
vị trí các biển quảng cáo tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, nội dung thay đổi
không thông báo với cơ quan quản lý v.v...
- Công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực cho hoạt động quảng cáo
Quảng cáo là sản phẩm trí tuệ, người làm quảng cáo phải học những
kiến thức và kỹ năng riêng về ngành vì nghề quảng cáo là kỹ năng tổng hợp,
sáng tạo, kết hợp cả kỹ thuật, khoa học và nghệ thuật. Tuy nhiên, đội ngũ
cán bộ thực hiện nhiệm vụ dù đã được tăng cường nhưng phần lớn là không
có chuyên môn về chuyên ngành quản lý văn hóa nên một số sự kiện lớn,
quảng cáo nhiều, hoạt động quảng cáo và công tác quản lý còn lúng túng.
Chưa thường xuyên mở các lớp tập huấn cho cán bộ quản lý.
- Hoạt động thanh, kiểm tra:
Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực văn hoá
nói chung và hoạt động quảng cáo nói riêng được Thanh tra Sở VHTTDL
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tỉnh Phú Thọ và đoàn kiểm tra liên ngành thị xã Phú Thọ hết sức chú trọng
hàng năm, Thanh tra Sở luôn có kế hoạch phối hợp với các ngành chức năng
của tỉnh, và thị xã Phú Thọ thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để thanh, kiểm
tra hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó có thị xã
Phú Thọ; nhằm phát hiện, hướng dẫn và có biện pháp xử lý kíp thời những
sai phạm.
Căn cứ các quy định cụ thể, thống nhất về vị trí, kích thước, nội dung,
hình thức biển hiệu quy đinh tại Điêu 34 Luật Quảng cáo là căn cứ để tiến
hành chấn chỉnh nội dung, hình thức biển hiệu tại các đô thị. UBND thị xã
Phú Thọ đã ban bành Kế hoạch số 581/KH-UBND ngày 14/7/2017 về tăng
cường công tác quản lý hoạt động quảng cáo, rao vặt trên địa bàn thị xã Phú
Thọ, đồng thời yêu cầu UBND các xã, phường dựng kế hoạch triển khai thực
hiện kế hoạch của thị xã đồng thời thành lập đoàn kiểm tra phối hợp với các xã,
phường rà soát, kiểm tra, xử lý những vi phạm, chấn chỉnh hoạt động viết,
đặt biển hiệu. Nhu cầu thông tin quảng cáo đang phát triển mạnh, trong khi
lực lượng chuyên quản lý, thực hiện công tác hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra
mỏng, chưa đáp ứng yêu cầu. Lực lượng Thanh tra Sở VHTTDL có 5 người,
đều trình độ đại học nhưng phải thực hiện quản lý 3 lĩnh vực văn hóa, thể
thao và du lịch nên khối lượng công việc quá lớn. Không những thế, sự quan
tâm, đấu tư trang thiết bị hỗ trợ công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm
cho đội ngũ cán bộ cũng còn hạn chế; không có lực lượng chuyên trách thực
hiện công tác cưỡng chế, tháo dỡ khi doanh nghiệp sai phạm, ở thị xã Phú
Thọ, công tác thanh, kiểm tra hoạt động quảng cáo do cán bộ quản lý nhà
nước chuyên ngành ở phòng VHTT chịu trách nhiệm thực hiện. Chủ yếu
công tác thanh tra, kiếm tra được thực hiện thông qua việc phối hợp với các
ban, ngành có liên quan tại địa phương.
Theo bảng thống kê công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về
quảng cáo của thị xã Phú Thọ: Từ năm 2013 - 2017 là tương đối thường
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xuyên, tuy nhiên công tác xử lý vi phạm lại ít, tính răn đe chưa cao. Qua số
liệu báo cáo và kết quả khảo sát riêng của tác giả, có thể thấy, hàng năm
Thanh tra Sở VHTTDL đã triển khai nhiều đợt thanh tra, xử lý vi phạm, sai
phạm về quảng cáo ngoài trời nhưng việc xử lý lại rất hạn chế nguyên nhân
chính là cho đến thời điểm này dù chế tài xử phạt việc vi phạm hoạt động
quảng cáo cũng khá cao, đủ tính răn đe nhưng khi tiến hành xử phạt khó
cưỡng chế thực hiện do nguồn kinh phí, nhân lực phục vụ cho công tác hậu
kiểm và cưỡng chế, xử lý vi phạm rất eo hẹp.
2.3.2.2. Nguyên nhân bài học rút ra
Sự phối hợp quản lý giữa các cấp, ngành trong việc định hướng cho
công tác tuyên truyền cổ động trực quan, quảng cáo ngoài trời chưa thường
xuyên. Các văn bản quy phạm pháp luật ban hành chậm nên đã ảnh hưởng
đến việc quản lý lĩnh vực này. Công tác tuyên truyền cổ động trực quan,
quảng cáo ngoài trời chưa được đầu tư, phát triển.
Phần lớn cơ quan nhà nước căn cứ vào tình hình thực tại, chưa có tính
khoa học để yêu cầu các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động
quảng cáo phải tuân thủ trong quá trình xây dựng các loại hình quảng cáo
ngoài trời. Một số doanh nghiệp chưa nắm được văn bản pháp luật có liên
quan đến hoạt động quảng cáo, lợi dụng những kẽ hở của luật pháp làm cho
công tác quản lý và xử lý vi phạm gặp không ít khó khăn.
Việc đầu tư về kinh phí cho quy hoạch quảng cáo ngời trời chưa được
các cấp chính quyền quan tâm. Hơn nữa, sự phối hợp giữa tỉnh và các địa địa
phương chưa được chặt chẽ, thường xuyên.
Việc xã hội hoá các hoạt động văn hóa trong đó có lĩnh vực tuyên
truyền, quảng cáo của thị xã đã đạt được kết quả, tuy nhiên chưa thường
xuyên thu hút và huy động được nguồn vốn của xã hội. Một số địa phương
đã làm tốt được việc này còn lại hầu hết việc thực hiện tuyên truyền, quảng
cáo từ xây dựng, thiết kế, căng, treo, thay mới .v.v..., đặc biệt là tuyên
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truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị và các sự kiện của địa phương đều do
các cơ quan nhà nước thực hiện bằng ngân sách nhà nước. Đây là nguyên
nhân chủ yếu dẫn đến các hạn chế, tồn tại đối với các công trình, hình thức
tuyên truyền, quảng cáo trên phạm vi toàn tỉnh nói chung và thị xã Phú Thọ
nói riêng.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và đội ngũ hoạt động
quảng cáo còn rất hạn chế, manh mún, chắp vá.
Trong công tác quản lý của cộng đồng đối với hoạt động quảng cáo
ngoài trời, ý thức tự giác của tổ chức cá nhân tham gia trong kinh doanh hoạt
động quảng cáo chính là nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong công tác
này. Nguyên nhân chủ yếu là do sự hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật về
quảng cáo của nhiều tổ chức, cá nhân còn hạn chế và chưa nghiêm túc. Nhiều
cá nhân, tổ chức lợi dụng lòng tin của người dân đối với nhà chùa, người
khuyết tật để thực hịên hành vi lừa đảo dẫn đến hình thức quảng cáo tiếp thị
tại nhà không phát triển được, không được sự ủng hộ của người dân. Trong
khi đó, các cơ quan chức năng khó có thể kiểm soát hoạt động của các tổ
chức này. Đồng thời, một số đơn vị kinh doanh vẫn đang nhầm lẫn giữa biển
hiệu và biển quảng cáo dẫn đến công tác quản lý gặp nhiều khó khăn.
Tiểu kết
Công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo ngoài trời trong
những năm qua trên địa bàn hị xã Phú Thọ đã có những kết quả đáng kể khi nhà
nước ban hành Luật và hệ thống văn bản tạo hành lang pháp lý quản lý hoạt
động quảng cáo; thị xã Phú Thọ tích cực tham mưu đề xuất cho tỉnh Phú Thọ
khẩn trương thực hiện quỵ hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh giai
đoạn 2015 - 2020, định hướng đên 2030; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục
hành chính, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo... tạo điều kiện thuận lợi cho
các cá nhân, doanh nghiệp trong thực hiện quảng cáo tại địa phương.
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Bên cạnh đó, thực trạng quản lý cũng chỉ ra một số hạn chế trong sự
phối hợp quản lý giữa các cấp, các ngành còn thiếu đồng bộ. Nguyên nhân
là do chuyên môn của cán bộ quản lý về hoạt động quảng cáo còn hạn chế,
công tác quy hoạch chưa được chú trọng đúng mức nhất là ở các xã, phường;
công tác đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên môn chưa được quan tâm; hoạt động
thanh tra, kiểm tra còn lỏng lẻo, chưa xử lý kịp thời, cương quyết, dứt điểm...
Chính vì vậy, công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo ngoài trời
trên địa bàn thị xã cần được đổi mới và hoàn thiện hơn nữa. Thị xã Phú Thọ
cần phải có những giải pháp xây dựng và quy hoạch quảng cáo ngoài trời,
xác định rõ định hướng và giải pháp cụ thể để đẩy mạnh phát triển kinh tế,
nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục, đồng thời tăng cường công tác quản
lý nhà nước về các lĩnh vực văn hoá, thông tin truyền thông… góp phần nâng
cao hiệu quả hoạt động quảng cáo ngoài trời và công tác quản lý hoạt động
quảng cáo ngoài trời trên địa bàn.
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Chương 3
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ
HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI Ở THỊ XÃ PHÚ THỌ
NHỮNG NĂM TỚI
3.1. Xu hướng phát triển hoạt động quảng cáo ngoài trời
3.1.1. Quảng cáo ngoài trời ở Việt Nam hiện nay
Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 5, khoá VIII (năm 1998), Đảng ta đã
đưa ra chính sách “kinh tế trong văn hóa” và chính sách “văn hóa trong kinh
tế”, nhấn mạnh sự găn kết kinh tế với văn hóa; xây dựng cơ chế kinh doanh,
dich vụ văn hóa theo hướng kinh tế thị trường: khuyến khích các thành phân
kinh tế tham gia các hoạt động văn hóa... Hoạt động quảng cáo là một trong
những nội dung của quản lý nhà nước về văn hóa - thông tin. Ngành quảng
cáo là một ngành kinh tế trong văn hóa, do vậy mục tiêu của hoạt động quảng
cáo không chỉ đơn thuần là lợi nhuận mà hết sức chú trọng nhằm góp phần
xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Đây là
những luận điểm quan trọng trong tư duy phát triển đất nước, thể hiện sự
nhạy bén của Đảng về phát triển văn hóa, đặt phát triển văn hóa trong sự phát
triển toàn diện và chỉ ra sự thẩm thấu, tác động lẫn nhau giữa kinh tế và văn
hóa. Ngày 16/11/2001, Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa X đã thông qua
Pháp lệnh Quảng cáo gồm 7 chương, 35 điều. Pháp lệnh Quảng cáo thể chế
hóa đường lối, chính sách của Đảng, cụ thể hóa các qui định của Hiến pháp
1992 về xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt là Nghị
quyết hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII về xây
dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đả bản sắc dân tộc.
Pháp lệnh quảng cáo ra đời đã điều chỉnh tất cả các loại hình quảng cáo trên
lãnh thổ Việt Nam, xác định những vấn đề cơ bản vế nội dung, hình thức,
phương tiện, điêu kiện quảng cáo, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân
trong hoạt động quảng cáo. Tại hội nghị Trung ương 10, khoá IX (năm 2004),

65
nhận thức về vấn đề gắn kết giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa
được mở rộng hơn một bước, trong đó, Đảng ta nhân mạnh: các hoạt động
văn hóa không chỉ mang tính chất sự nghiệp mà còn mang tính kinh doanh
với sự tham gia của các doanh nghiêp văn hóa, thị trường văn hóa cần phải
được vận hành và điều tiết theo quy luật kinh tế thị trường. Từ những thành
quả bước đầu của thực tiễn đổi mới, năm 2009, Thủ tướng Chính phủ ban
hành “Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020” trong đó đưa ra nhận
định “Phát triển công nghiệp văn hóa đang là xu thế lớn và quan trọng trọng
chính sách văn hóa của các nước trên thế giới” và đánh giá về cơ hội của bối
cảnh hiện nay “Cơ chế thị trường huy động được sự tham gia của các thành
phần kinh tế vào sản xuất, phổ biến các sản phẩm văn hóa, kích thích một số
ngành sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa xuất hiện, mở ra khả năng
giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, tạo tiền đề cho việc phát triển “công
nghiệp văn hóa” ở nước ta.
Cùng với định hướng công tác quản lý và sau 12 năm triển khai, áp
dụng Pháp lệnh Quảng cáo bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập và hoạt động quảng
cáo ngày càng phát triển phong phú, đa dạng đặt ra yêu cầu phải được điều
chỉnh bằng văn bản mới, có hiệu lực pháp lý cao hơn, tạo điêu kiện hơn cho
người quảng cáo. Ngày 21/6/2012, Luật Quảng cáo được Quốc hội thông qua
và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013 đã khẳng định sự quan tâm của
đảng, nhà nước đối với sự phát triển và tầm quan trọng của hoạt động quảng
cáo trong nền kinh tế thị trường. Luật Quảng cáo ra đời thay đổi căn bản
công tác quản lý hoạt động quảng cáo, đơn giản hóa việc thực hiện quảng
cáo (thay vì phải xin cấp phép quảng cáo các doanh nghiệp chỉ phải thực hiện
thông báo sản phẩm quảng cáo đến cơ quan chức năng quản lý) tạo điều kiện
cho các doanh nghiệp quảng cáo, người quảng cáo; tăng cường khâu hậu
kiểm, xử phạt nặng các hành vi vi phạm pháp luật về quảng cáo.
3.1.1.1. Biển quảng cáo Trivision - biển lật 3 mặt
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Bảng lật 3 mặt - Trivision là loại hình quảng cáo động. Với một không
gian cố định cùng sự vận hành êm ái của động cơ, lần lượt ba hình ảnh quảng
cáo khác nhau xuất hiện theo chiều ngang thu hút sự chú ý của mọi người
mang lại hiệu quả quảng cáo rõ rệt cho khách hàng; Bảng lật 3 mặt - Trivision
có cấu tạo là thanh nhôm hình tam giác đều, hình ảnh quảng cáo được in trên
decal. Đặc điểm của loại hình này là: Lắp đặt đơn giản; thao tác dễ dàng; bảo
dưỡng thuận tiện. Tuy nhiên nó cũng có nhược điểm là nội dung quảng cáo
không được lưu động, song biển quảng cáo Trivision vẫn nằm trong xu
hướng trong những năm gần đây.
3.1.1.2. Biển quảng cáo đèn Led
Bảng quảng cáo Led điện tử là loại hình biển quảng cáo sử dụng đèn
LED điện tử để chạy hình ảnh và biểu tượng quảng cáo. Nhờ có màu sắc rực
rỡ, đa dạng, dễ gây sự chú ý ngay cả với ánh sáng ban ngày. Đèn Led có
những ưu việt như: Phù hợp với mọi địa điểm, diện tích (trong nhà, ngoài
trời), độ bền cao, tiết kiệm điện năng, độ an toàn cao, chi phí bảo dưỡng, bảo
hành thấp, thi công lắp đặt, sửa chữa, nhanh gọn.
Nội dung quảng cáo có thể chuyển động lên xuống; trái phải, nhấp
nháy. Đây là loại biển quảng cáo đang mới sử dụng công nghệ siêu tiết kiệm
điện năng, hiệu quả quảng cáo cao. Biển hiệu quảng cáo rất hiệu quả cho các
cửa hàng điện thoại, xe máy, shop thời trang, vàng bạc, đá quý, mỹ phẩm,
làm đẹp, cắt tóc, nhà hàng, quán bar, quán cafe...Đặc biệt dùng để làm các
biển vẫy và biển cỡ nhỏ.
3.1.1.3. Biển hiệu Mica
Mica là một loại chất liệu nhựa cao cấp, bề mặt rất bóng, mịn, màu sắc
đa dạng. Có 2 xuất xứ thường được sử dụng: Mica Đài Loan và Mica Trung
Quốc. Độ dày mica Đài Loan từ 2, 3, 5, 8, 10...mm tùy màu sắc. Mica Trung
Quốc có độ dày không đều, mỏng hơn và giòn hơn mica Đài Loan. Rất ít
người dùng mica trung quốc để làm bảng hiệu hay sản xuất chữ nổi vì độ bền
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không cao. Chất liệu mica có thể dùng làm: Bảng hiệu, hộp đèn, Bảng nội
quy, Bảng số nhà...
Bảng quảng cáo Mica là loại bảng bảng quảng cáo thông dụng, phổ
biến và tiết kiệm chi phí so với các loại hình quảng cáo khác, chỉ cần kết hợp
giữa Mica và bóng đèn Led có thể trang trí biển hiệu mặt tiền của cửa hàng
tương đối nổi bật mà lại giảm giá thành, nhưng vẫn có độ bền lâu dài.
3.1.1.4. Biển quảng cáo Neon sign
Neon sign thường được gắn trên các bảng hiệu với nhiều hình dạng và
kích thước khác nhau. Nhưng neon sign thật sự là gì? Nó là một loại đèn
dùng các ống thủy tinh có đường kính khác nhau. Bên trong có chứa khí hiếm
như neon hay argon, hay bất kỳ khí trơ khác trong áp suất thấp. Neon cho ra
ánh sáng màu đỏ trong khi argon ánh sáng yếu hơn. Argon thường cho ánh
sáng vàng, xanh dương, xanh lá cây, trắng. Neon signs được làm bằng các
ống được uốn theo các hình khác nhau. Đường kính ống thường là 8-11 mm
cho các đèn trong nhà và 12-13 mm cho đèn trong nhà cỡ lớn, ngoài trời.
Đèn có đường kính càng nhỏ thì càng dễ uốn cong thành hình ảnh nhưng khó
nhìn thấy từ xa. Ống kích thước lớn hơn dễ nhìn thấy và thích hợp dùng làm
tên cửa hiệu. Tuy nhiên, ống lớn khó làm các chữ nhỏ. Neon sign có nhiều
màu được uốn theo chữ viết hoặc hình ảnh thường dùng để trang trí, quảng
cáo và biển hiệu các quán rượu, nhà hàng, sòng bạc, khách sạn, và những nơi
vui chơi giải trí. Bằng cách thiết kế các bộ phận chuyển mạch, có thể tạo ra
vố số hình ảnh sống động và rực rỡ. Chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy neon
sign vào ban đêm nhờ sự sáng chói, và ngay cả vào ban ngày. Đồ họa máy
tính sáng tạo và kỹ thuật làm đèn kết hợp giúp tạo ra những sản phẩm độc
đáo. Chi phí thường dựa trên kích thước và số lượng chữ, hình ảnh. Mỗi đèn
chứa các loại khí khác nhau giúp chúng có nhiều màu sắc.
3.1.1.5. Bảng biển quảng cáo tấm lớn (Pano, Billboard)
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Bảng quảng cáo tấm lớn là một loại hình bảng đặc biệt, có kích thước
lớn, từ khoảng 50m² (bảng trong nội thành, nội thị) đến 250m² (bảng biển
trên đường cao tốc, đường quốc lộ, quảng cáo ngoài trời). Về mặt kết cấu,
bảng biển quảng cáo tấm lớn được 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, có thể ốp tole trước khi
căng Hiflex hoặc sử dụng các vật liệu cao cấp như tấm hợp kim nhôm. Ngoài
ra, bảng biển quảng cáo tấm lớn (Pano, billboard) còn được thuê chỗ đặt trên
các bức tường các căn nhà cao tầng có vị trí đẹp, thuận tiện cho việc quảng
cáo (quảng cáo ngoài trời). Vì các lý do an toàn và thẩm mỹ chung, 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
3.1.2. Xu hướng quảng cáo ngoài trời ở thị xã Phú Thọ
Hiện nay, các loại hình quảng cáo ngoài trời xuất hiện rất đa dạng.
Tùy theo tính chất sản phẩm, dịch vụ cần quảng cáo, khách hàng lựa chọn
hình thức thích hợp cho sản phẩm hàng hóa của mình. Tuy nhiên, có thể thấy
chủ yếu là các loại hình cơ bản sau: “billboard” là quảng cáo tầm cao, thích
hợp cho quảng cáo nguyên vật liệu, hàng hóa công nghiệp, xây dựng, bưu
chính viễn thông, hoặc các sản phẩm tiêu dùng lâu năm như ô tô, đồ điện
tử…; trong khi đó loại hình “street furniture” quảng cáo ở tầm thấp như điểm
chờ xe buýt, kiot hoặc các loại bảng, biển trên đường phố thích hợp với
những sản phẩm tiêu dùng hàng ngày như: thực phẩm ăn nhanh, hóa mỹ
phẩm…; ngoài ra còn có loại hình quảng cáo di động “transit” trên các
phương tiện vận tải và các hình thức quảng cáo dưới dạng trưng bày hình
ảnh, truyền tải thông điệp ở những khu vực thương mại, những sự kiện văn
hóa, thể thao.
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Ngoài những hình thức quảng cáo truyền thống như bảng vẽ, hộp đèn,
bảng chiếu điện tử nhiều công ty quảng cáo trên địa bàn đang khai thác các
loại hình sau:
3.1.2.1. Các sản phẩm biển bảng ngoài trời.
TT

1

Loại biển
Biển hộp đèn (1 mặt, 2
mặt, tam giác)

2

Biển đơn 1 mặt bạt

3

Pano tấm nhỏ

Chất liệu
Bạt nhựa in hiflex kết hợp với tấm nhôm
nhựa, khung sắt hộp, bọc mép nhôm hoặc
nhựa.
Bạt nhựa in hiflex, khung sắt hộp, bọc
mép nhôm hoặc nhựa.
Bạt nhựa in hiflex, khung sắt hộp, bọc
mép nhôm hoặc nhựa.
Thi công theo thiết kế.

4

Pano tấm lớn

Mặt bạt hoặc tấm nhôm chuyển hình, hệ
thống đèn led.

5
6

7

Bạt thả

Bạt nhựa in hiflex

Biển bảng nhôm

Mặt biển bằng nhôm Alumex, khung sắt,

Alumex

chữ mica hộp, đèn chiếu sáng, đèn led.

Dán đề can

Dán lên các phương tiện giao thông, các
biển hiệu mica, bạt nhựa…

3.1.2.2. Các biển bảng, pano tấm lớn bên đường
Pano tấm lớn bên đường nhằm đưa ra những thông điệp về sản phẩm,
doanh nghiệp, thương hiệu sản phẩm, pano tấm lớn thường là loại quảng cáo
lâu năm, thông điệp quảng cáo thường không được cập nhật thường xuyên
nên tấm lớn bên đường thường nhằm mục đích nhắc nhở. Các tấm lớn bên
đường có kết cấu vững chắc và được đặt trên các tuyến đường cao tốc, đường
quốc lộ, trên các tòa nhà cao tầng, các pano tấm lớn thường được thiết kế với
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màu sắc ấn tượng và hình ảnh bắt mắt, nội dung đơn giản để có thể gây được
sự ghi nhớ của người qua đường. Các tấm biển này được xây dựng kết cấu
thép có khả năng chịu lực tốt.
3.1.2.3. Các biển bảng tại cửa hàng, nhà ở riêng lẻ, Bangron, bạt thả
Đây là phương thức truyền thông điệp về sản phẩm, doanh nghiệp hay
những chương trình khuyến mại, xúc tiến của doanh nghiệp. Với địa điểm
tại các cửa hàng, các điểm bán lẻ nhằm mục đích thông tin về sản phẩm, đặc
biệt sản phẩm mới nhằm mục đích tác động và giới thiệu tới khách hàng
những thông tin cần thiết cho sự lựa chọn của mình. Biển bảng cũng giống
như quảng cáo tấm lớn nhưng kích thước thường nhỏ hơn và không mất chi
phí về thuê vị trí đặt bảng. Thông tin đưa ra thường là về doanh nghiệp như:
tên doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp, logo thương hiệu, có thể bao gồm
cả câu slogan của doanh nghiệp đó, ngoài ra có thể đưa ra thông tin về sản
phẩm dịch vụ.
Băng rôn, bạt thả là những tấm bạt với nội dung thường là các chương
trình khuyến mại, dịch vụ sản phẩm, khai trương cửa hàng, giới thiệu sản
phẩm mới. Băng rôn và bạt thả là hình thức quảng cáo phổ biến và rộng rãi
khắp cả nước vì chi phí quảng cáo tương đối thấp, chính vì vậy loại hình
quảng cáo này đang bị lạm dụng thái quá, khắp mọi nơi mọi lúc chúng ta đều
có thể thấy các loại băng rôn, bạt thả treo bừa bãi, quá hạn, treo sai vị trí
được quy định gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.
Đây là hình thức quảng cáo mang lại lại hiệu quả cao đối với những
sản phẩm mà việc mua hàng mang tính tùy hứng, tạo khả năng cho sự lựa
chọn giữa các nhãn hiệu sản phẩm khác nhau của khách hàng. Nó có hiệu
quả đặc biệt đối với sản phẩm mới và hình thức bán hàng tự động. Ngoài ra
nó gây ra sự chú ý, tò mò cho người qua đường.
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Tuy nhiên, hình thức quảng cáo này có tính cố định và vị trí đặt biển
quảng cáo ngoài cửa hàng thường không có nhiều sự lựa chọn nên có thể
không có được vị trí tốt như mong muốn và chỉ số tiếp nhận không lớn như
pano/apphich hay biển quảng cáo tấm lớn.
3.1.2.4. Quảng cáo thông qua các phương tiện giao thông.
Xe buýt là phương tiện giao thông được sử tương đối phổ biến tại các
đô thị của nước ta trong những năm gần đây, Thị xã Phú Thọ cũng không
phải trường hợp ngoại lệ, còn trước đó loại hình quảng cáo trên phương tiện
giao thông thường mang tính tự phát của các doanh nghiệp, các công ty
thường giới thiệu ngắn gọn về thông tin công ty, thông tin sản phẩm của
riêng mình nhằm tự quảng cáo nên không tính chuyên nghiệp và không có
chiến lược quảng cáo rõ ràng. Hiện nay, quảng cáo trên hệ thống xe buýt
đang là xu thế quảng cáo mới trên địa bàn thị xã, sản phẩm quảng cáo thường
là những sản phẩm gần gũi với đời sống hàng ngày và những thương hiệu
hàng hóa của địa phương.
3.2. Phương hướng và mục tiêu phát triển hoạt động quảng cáo ngoài
trời của thị xã Phú Thọ
3.2.1. Phương hướng
Trên cơ sở quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thị xã Phú Thọ giai
đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2030, xây dựng hệ thống công cụ
tuyên truyền cổ động trực quan, quảng cáo ngoài trời, bảo đảm sự thống nhất
quản lý nhà nước, tạo điều kiện cho các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân thực
hiện tốt nhiệm vụ được giao theo quy định của nhà nước. Phục vụ nhiệm vụ
chính trị, thúc đẩy sản xuất và lưu thông phát triển hàng hóa, phục vụ dân sinh,
đồng thời tạo cảnh quan đẹp từ đô thị đến nông thôn. Đẩy mạnh xã hội hoá,
huy động mọi nguồn lực để xây dựng hệ thống cơ sở vật chất văn minh, hiện
đại phục vụ tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn thị xã.
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Xây dựng hệ thống tuyên truyền cổ động trực quan kết hợp với quảng
cáo ngoài trời, đảm bảo sự thống nhất quản lý nhà nước, tạo điều kiện cho
các đơn vị doanh nghiệp, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo quy
định của nhà nước. Phục vụ nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy sản xuất và lưu
thông phát triển hàng hóa, phục vụ dân sinh, đồng thời mang lại vẻ đẹp cho
cảnh cảnh quan môi trường, văn minh trật tự đô thị.
3.2.2. Mục tiêu
3.2.2.1. Giai đoạn 2018 - 2020
Tiếp tục rà soát, thống kê hệ thống bảng cổ động trực quan, bảng
quảng cáo ngoài trời, băng rôn, trạm bảng tin phục vụ tuyên truyền chính trị
đã có ở các khu trung tâm, phường, xã để điều chỉnh cho phù hợp với quy
hoạch.
Giữ nguyên hiện trạng các bảng tấm lớn đã có giấy phép, hàng năm
trong quá trình gia hạn sẽ thực hiện giải pháp điều chỉnh về vị trí, diện tích,
khoảng cách giữa các bảng theo quy hoạch đã được duyệt và đúng theo các
quy định của pháp luật. Trên cơ sở quy hoạch đã duyệt, tiếp tục thỏa thuận
và cấp phép, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư bảng tấm lớn dọc theo
tuyến Quốc lộ 2, đường Hồ Chí Minh, đường Cao tốc Nội Bài - Lào Cai và
các trục đường liên tỉnh, liên huyện, liên xã, các tuyến đường ven sông,..
Xây dựng mới bảng tuyên truyền cổ động trực quan, quảng cáo ngoài
trời ở trung tâm thị xã Phú Thọ, các khu dân cư, khu đô thị mới tập trung,
khu công nghiệp ở các phường, xã như Hùng Vương, Phong Châu, Hà Lộc,
Phú Hộ, tuyến đường dẫn lên đường Cao tốc Nội Bài - Lào Cai, nút giao giữa
đường đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 2.
Xây dựng các trạm bảng tin, bảng tuyên truyền cổ động trực quan,
quảng cáo ngoài trời tại các trung tâm, tuyến đường chính của xã, phường,
khu dân cư.
Xây dựng bảng tấm lớn tuyên truyền cổ động trực quan, quảng cáo có
nội dung tổng hợp về chính trị, kinh tế, văn hoá, du lịch, thương mại tại điểm
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giáp ranh các huyện: Phù Ninh, Thanh Ba, Lâm Thao bằng nguồn ngân sách
nhà nước cấp.
Kêu gọi đầu tư xã hội hóa của các doanh nghiệp để xây dựng một số
bảng quảng cáo tấm lớn kết hợp với tuyên truyền chính trị. Xây dựng hệ
thống cổ động trực quan và quảng cáo hộp đèn tại dải phân cách một số tuyến
đường, tuyến phố và các trục đường chính của thị xã và khu vực tập trung
đông dân cư.... Xây dựng quảng cáo bảng điện tử (Led) tại các ngã ba, ngã tư,
quảng trường, công viên, khu đô thị và một số vị trí thuận lợi khác. Ưu tiên
các doanh nghiệp có hỗ trợ địa phương và doanh nghiệp tại địa phương có
uy tín nhằm góp phần tạo nguồn thu ngân sách, giải quyết việc làm.
Bảng hộp đèn, điểm treo băng rôn, trạm bảng tin các loại, quảng cáo
rao vặt, được thực hiện theo chủ trương xã hội hóa và được đặt tại các điểm
thu hút cao độ sự quan tâm của công chúng như: tại các khu tập trung mua
sắm, vui chơi giải trí và sinh hoạt văn hoá cộng đồng, khu vực các nút, điểm
giao thông trọng điểm.
Tiếp cận và đưa công nghệ tuyên truyền mới, hiện đại và nâng cấp các
bảng tấm lớn phục vụ tuyên truyền chính trị và quảng cáo ngoài trời. Tổng
kết, rút kinh nghiệm quá trình triển khai thực hiện đề án, rút ra bài học kinh
nghiệm trong việc tổ chức thực hiện những năm còn lại.
Do hiện tại các công trình hạ tầng của thị xã đang trong quá trình tiếp
tục hoàn thiện, Phòng Văn hóa và Thông tin sẽ tiếp tục đề nghị Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch bổ sung các vị trí quy hoạch bảng quảng cáo tấm lớn tại
các khu vực trung tâm hoặc tụ điểm giao thông chính, tạo thêm vẻ đẹp cho
thị xã sau khi các khu vực này hoàn chỉnh về hạ tầng và các công trình cây
xanh, thảm cỏ công cộng như khu vực quảng trường Bình Minh, khu công
nghiệp Phú Hà, nút giao IC9 đường Cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đường Hùng
Vương và một số khu vực khác.
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Tiến hành sơ kết thực hiện Đề án quy hoạch nhằm rút ra những bài
học kinh nghiệm để thực hiện.
3.2.2.2. Định hướng năm 2030
Hoàn thiện và thực hiện quy hoạch các tuyến đường chính của thị xã
Phú Thọ, đưa công nghệ tuyên truyền quảng cáo, trạm tin hiện đại, tiên tiến
vào lắp đặt và vận hành tại các tuyến đường này. Thực hiện hệ thống bảng
cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời dọc theo tuyến đường mới, các
khu đô thị mới hình thành và các tuyến đường ven sông.
Đưa công nghệ quảng cáo mới, màn hình Led, hình thức cuộn, thay
hình, quảng cáo di động vào bảng quảng cáo tấm lớn.
Tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện Đề án.
3.3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt
động quảng cáo ngoài trời ở thị xã Phú Thọ hiện nay
3.3.1. Giải pháp quản lý nhà nước
3.3.1.1. Nâng cao nhận thức về vai trò của văn hóa trong quảng cáo cho các
cấp quản lý
Cùng với sự phát triên chung của nền kinh tế thì quảng cáo đang là
một trong những ngành phát triển rất mạnh mẽ. Hiện tượng quảng cáo ngoài
trời không có giấy phép, sai phép, quá hạn diễn ra thường xuyên gây mất mỹ
quan đô thị, không phù hợp với thuần phong mỹ tục… đang đặt ra cho nhà
quản lý những khó khăn, thách thức.
Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên là do nhận thức của
cấp ủy, chính quyền về công tác quản lý hoạt động quảng cáo chưa cao. Chưa
có có những giải pháp đồng bộ, khả thi để vừa khuyến khích, tạo điều kiện
cho hoạt động quảng cáo phát triển đúng quy định, đồng thời nâng có hiệu
lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Công tác tuyên truyền,
phổ biến pháp luật có liên quan tới lĩnh vực quảng cáo hiệu quả chưa cao;
trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa các ngành, các cấp trong việc
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quản lý nhà nước đối với hoạt động này chưa chặt chẽ; công tác thanh tra,
kiểm tra và xử lý vi phạm chưa kịp thời, có lúc, có nơi còn tình trạng nể nang,
qua loa, đại khái; đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác liên quan tới các
hoạt động này còn thiếu và yếu về chuyên môn, nghiệp vụ, chưa thực sự đáp
ứng đối với tình hình thực tế…
Trong những năm tới, thị xã được xác định là “Tâm” trong không gian
phát triển của tỉnh Phú Thọ nhằm phát triển du lịch nghỉ dưỡng, văn minh,
thân thiện, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Lấy phát triển du lịch và
dịch vụ làm trọng tâm; đồng thời tập trung xây dựng các dự án ưu tiên để
xúc tiến đầu tư, xây dựng phát triển ngành công nghiệp dịch vụ, công nghiệp
giải trí dựa trên nền tảng công nghiệp sáng tạo được tổ chức ở trình độ cao,
tạo ra sự đột phá, khác biệt và giá trị gia tăng cao. Quan tâm khai thác 3 trụ
cột là con người, tài nguyên thiên nhiên, văn hóa làm lợi thế so sánh đảm
bảo các ngành, sản phẩm dịch vụ, du lịch của Phú Thọ nhanh chóng tham
gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, trở thành thương hiệu mạnh trong tỉnh và cả
nước. Do đó, việc phát triển các loại hình dịch vụ văn hóa, trong đó có hoạt
động quảng cáo tiếp tục là một trong ưu tiên hàng đầu, đồng thời cũng đặt ra
cho chính quyền thị xã những nhiệm vụ nặng nề hơn trong công tác quản lý
lĩnh vực này.
Để nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động quảng cáo ở thị xã Phú Thọ,
tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền thị xã cần quan tâm
thực hiện đồng bộ, có hiệu quả một số giải pháp sau:
Thứ nhất: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền:
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật quảng cáo và
các văn bản pháp luật có liên quan đến các tổ chức, cá nhân về quyền lợi,
trách nhiệm và tầm quan trọng của hoạt động quảng cáo ngoài trời đến đời
sống và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
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Công khai quy hoạch quảng cáo ngoài trời sau khi được phê duyệt trên
các kênh, phương tiện thông tin đại chúng, xen ghép vào hội nghị của khu
dân cư, các buổi sinh hoạt nhằm cho các tổ chức và cá nhân liên quan nắm
bắt được mục tiêu, nhiệm vụ, đặc biệt là các vị trí, yêu cầu cụ thể của các
hình thức quảng cáo ngoài trời.
Thứ hai: Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực:
Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về các chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của nhà nước về quản lý hoạt động quảng cáo nhằm
nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý về văn hóa
nói chung và quản lý hoạt động quảng cáo nói riêng. Định kỳ hàng năm tập
huấn, bồi dưỡng cho các tổ chức, cá nhân, các cơ sở kinh doanh hoạt động
trong lĩnh vực quảng cáo.
Có cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn
về quản lý hoạt động quảng cáo về làm việc tại cấp thị và cán bộ văn hóa các
xã, phường.
Tổ chức các tham quan, học tập kinh nghiệm tại các địa phương làm
tốt việc quy hoạch và quản lý hoạt động quảng cáo.
Thứ ba: Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thanh kiểm tra:
Tổ chức thường xuyên các các đợt ra quân kiểm tra, chấn chỉnh, tháo
gỡ đồng thời xử lý vi phạm các trường hợp treo biển hiệu, bảng quảng cáo,
băng zôn treo không đúng nơi quy định, không có giấy phép của cơ quan có
thẩm quyền cấp.
Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra các tổ chưc, cá
nhân hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo, nếu phát hiện vi phạm, kiên quyết
xử lý theo quy định của pháp luật.
Thứ tư: Phát huy vai trò cộng đồng trong việc xây dựng nếp sống văn
minh đô thị:
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Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật quảng cáo, thực hiện nếp sống
văn minh đô thị trên địa bàn bằng nhiều hình thức như tuyên truyền lưu động,
phát thanh trên hệ thống loa không dây, thông qua các cuộc họp tổ dân phố.
Vận động người dân, tổ chức cùng chung tay trong việc giữ gìn đường phố
sạch đẹp. Tố giác các đối tượng có hành vi quảng cáo không đúng nơi quy
định. Tuyên truyền về các điểm lắp đặt biển quảng cáo miễn phí. Tổ chức
phát động cho các xã, phường đăng ký tuyến đường không có quảng cáo trái
phép.
Như vậy, để làm tốt công tác quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời
thị các cấp chính quyền của thị xã Phú Thọ cần có những giải pháp đồng bộ,
sử dụng linh hoạt các biện pháp nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế. Các biện
pháp quản lý cần hài hòa giữa phát triển kinh tế và đời sống văn hóa, vệ sinh
môi trường và văn minh trật tự đô thị. Để làm tốt việc này, thị xã cần xây
dựng quy hoạch quảng cáo ngoài trời tổng thể phù hợp với điều kiện kinh tế
của thị xã, đồng thời phát huy các thế mạnh của các tổ chức, cá nhân, tính tự
chủ, tự sáng tạo trong cán bộ làm công tác quản lý, tuyên truyền nâng cao
nhận thức của người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về
hoạt hoạt động quảng cáo ngoài trời.
3.3.1.2. Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý đối với các hoạt động quảng cáo
ngoài trời.
Trong thời gian qua, hoạt động quảng cáo ngoài trời có dấu hiệu lộn
xộn chệch hướng chỉ đạo của nhà nước và hướng dẫn của Bộ văn hóa, Thể
thao và Di lịch làm mất mỹ quan đô thị, có nơi “điểm nóng” kéo dài và tồn
tại nhiều năm liền, nhưng chưa kịp thời chấn chỉnh, xử lý theo đúng quy
định. Một mặt, do buông lỏng trong quản lý ngay từ cơ sở, xã, phường, khu
phố. Chính quyền địa phương biết nhưng xử lý chưa nghiêm. Một phần do
thiếu về nguồn nhân lực hoặc do năng lực trình độ chuyên môn của cán bộ
còn hạn chế và nhận thức của người thực hiện quảng cáo chưa cao. Mặt khác,
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hệ thống văn bản pháp quy nhà nước về hoạt động kinh doanh dịch vụ văn
hóa (trong đó có quảng cáo) thực hiện trong một thời gian dài. Các quy định,
điều kiện không còn phù hợp với tình hình nhưng chưa được điều chỉnh kịp
thời, nên mỗi địa phương triển khai áp dụng khác nhau, không thống nhất đã
làm hiệu quả thực hiện không cao. Để thể chế hóa các văn bản pháp quy nhà
nước và thủ tục cấp giấy phép cần nghiên cứu thực hiện những vấn đề sau:
Trên cơ sở các văn bản pháp quy của nhà nước và ngành dọc cấp trên
về các điều khoản quy định hoạt động quảng cáo để vận dụng, cụ thể hóa vào
tình hình, đặc điểm, điều kiện, nhu cầu thị hiếu của công chúng thị xã trong
hiện tại cũng như dự báo tương lai. Từ đó tham mưu cho Thị ủy - UBND thị
xã xây dựng đề án quy hoạch phát triển toàn diện các loại hình kinh doanh
dịch vụ văn hóa trên địa bàn thị xã mang tính chiến lược, lâu dài. Trong đó
chú trọng một số loại hình văn hóa ảnh hưởng trực tiếp đến mỹ quan đô thị
như hoạt động quảng cáo. Nghiên cứu, cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo của
Tỉnh ủy - Thị ủy; kế hoạch của UBND tỉnh và thị xã Phú Thọ theo điều kiện
cụ thể và nhu cầu khách quan của nhân dân, để từ đó xây dựng một quy chế
phối hợp với các ngành, địa phương trong quản lý, kiểm tra xử lý vi phạm
hoạt động quảng cáo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Đề ra các tiêu
chí gắn với quy ước thực hiện nếp sống văn hóa trong phong trào “Toàn dân
đàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nhất là chương trình xây dựng thôn, khu
phố văn hóa, gia đình văn hóa nhằm có sự giám sát của nhân dân ở khu dân
cư đối với hoạt động quảng cáo trong khu vực, địa bàn mình. Đồng thời,
cũng giáo dục xây dựng ý thức làm chủ của nhân dân và gia đình trong phong
trào phòng chống tệ nạn xã hội. Mặt khác, đối với chủ các cơ sở kinh doanh
quảng cáo phải làm cam kết với khu phố về chấp hành đầy đủ các quy định,
trong kinh doanh phải đảm bảo hoạt động lành mạnh. Thực hiện được điều
này sẽ tạo nên quan hệ ứng xử tốt giữa chủ kinh doanh và nhân dân khu phố,
phát hiện những biểu hiện vi phạm. Đồng thời để phát huy dân chủ, bình
đẳng, vì lợi ích chung của xã hội nên đưa ra công khai sinh hoạt mỗi năm ít
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nhất 01 lần, nhằm khen thưởng những cơ sở chấp hành kinh doanh tốt, tích
cực trong hoạt động kinh doanh; phê bình, nhắc nhở, đóng góp ý kiến với
những cơ sở kinh doanh làm ảnh hưởng đến phong trào xây dựng văn hóa ở
thôn, khu phố văn hóa. Về trách nhiệm của cơ quan cấp thị chủ yếu tập trung
tuyên truyền, theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn cơ sở xã, phường thực hiện kiểm
tra, xử lý vi phạm đối với cơ sở cố tình vi phạm do chính quyền địa phương
kiến nghị. Trong việc xây dựng các dự án luật cần kịp thời, phù hợp và sát
với tình hình thực tế địa phương hơn. Tránh các điều khoản mang tính chung
chung; rất khó triển khai hoặc triển khai sẽ gặp nhiều bất cập cho các cấp
thừa hành. Trước khi ban hành luật nên công bố trên phương tiện thông tin
đại chúng để mọi người được biết và tham gia đóng góp ý kiến. Phần lớn các
chủ thể quảng cáo thời gian qua đã chấp hành nghiêm túc các quy định của
nhà nước. Tất nhiên cũng có nhiều nơi vi phạm nhưng vi phạm nơi nào phải
xử lý nơi đó, chứ không phải vì số ít không đúng mà cấm cả, để các nơi khác
cũng bị vạ lây. Việc cấp phép quảng cáo cần thực hiện theo đúng quy hoạch
đã được phê duyệt để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế nghề nghiệp
theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa; đặc điểm đời sống văn hóa - xã
hội trên cơ sở các yếu tố về văn hóa truyền thống, phong tục tập quán nhằm
giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc; đảm bảo các quy định, điều kiện trong
hoạt động quảng cáo.
3.3.1.3. Đổi mới cơ chế quản lý đối với hoạt động quảng cáo ngoài trời trong
nền kinh tế thị trường
Để tiếp tục làm tốt và nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt
động quảng cáo ngoài trời cần tập trung triển khai thực hiện tốt những
nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng,
các cơ chế, chính sách của nhà nước về hoạt động quảng cáo, làm cho
mọi người, đặc biệt là cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan
chức năng có nhận thức sâu sắc và đầy đủ về công tác quản lý nhà nước
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trong lĩnh vực này, kịp thời động viên, khen thưởng các tổ chức, cá nhân
có thành tích trong công tác xã hội hoá, đồng thời rút kinh nghiệm và
nhân rộng các mô hình tiêu biểu, tiên tiến.
- Tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà
nước, xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy, cơ chế quản
lý phù hợp, xây dựng quy hoạch quảng cáo có tầm nhìn trong thời gian
tới.
- Ưu tiên đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất cho phát triển vào các
vùng trọng điểm, các khu vực đông dân cư, các nút giao thông trọng
điểm nối giữa thị xã và các tuyến quốc lộ, đường cao tốc. Đồng thời, có
chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế, các cá nhân, tổ chức
cùng tham gia.
- Xây dựng cơ chế quản lý trong điều kiện xã hội hoá, có chính
sách phù hợp với tình hình phát triển xã hội hoá, nhất là chính sách về
thuế, đất đai, vốn tín dụng; có chính sách khuyến khích các thành phần
kinh tế đầu tư vào cơ sở công lập, ngoài công lập; cải cách thủ tục hành
chính.
*. Giải pháp về nguồn vốn:
Nguồn vốn xã hội hóa: Doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh
- Đầu tư cho công tác xây dựng quy hoạch quảng cáo; chuẩn bị hệ
thống hạ tầng kỹ thuật (hệ thống điện, mặt bằng xây dựng);
- Xây dựng các cụm áp phích cổ động, tuyên truyền phục vụ các nhiệm
vụ chính trị.
- Xây dựng các biển quảng cáo giáp danh.
- Vận động các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các công trình quảng cáo
theo quy hoạch để cho thuê quảng cáo theo nội dung và thời gian nhất định;
- Thông qua tổ chức các sự kiện chính trị, văn hoá, thể thao lớn của
tỉnh và của quốc gia để vận động các doanh nghiệp tài trợ kinh phí cho tỉnh
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đầu tư xây dựng các công trình quảng cáo tuyên truyền các nhiệm vụ chính
trị theo quy hoạch đã được phê duyệt.
Để đạt được các mục tiêu và nhiệm vụ đề ra, tổng nhu cầu vốn đầu tư
giai đoạn 2017-2020 cần khoảng 9,3 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn ngân sách
địa phương đầu tư các biển, bảng, cụm pa nô, áp phích tuyên truyền phục vụ
nhiệm vụ chính trị của tỉnh với kinh phí khoảng 3 tỷ đồng (một phần dạng
biển quảng cáo quy mô trung bình trong đô thị, các cột treo băng rôn, 1 phần
quảng cáo trên dải phân cách,..); nguồn xã hội hoá từ các doanh nghiệp tự
đầu tư xây dựng hệ thống quảng cáo để quảng cáo cho doanh nghiệp hoặc
đầu tư xây dùng cho thuê quảng cáo khoảng 6,3 tỷ đồng.
ĐVT: triệu đồng
TT

1

Đặc điểm, hình thức

Số

quảng cáo

SL

lượng đã có

Biển quảng cáo tại khu
vực giáp danh

SL xây

Đơn

Thành

mới

giá

tiền

1

1

0

500

2

Biển quảng cáo tấm lớn

4

1

3

1.000

3.000

3

Hai bên đường đô thị

43

3

40

70

2.800

4

Màm hình điện tử

1

0

1

1.000

1.000

5

Cột treo băng rôn ngang

100

0

100

10

1.000

30

0

30

50

1.500

6

Biển tuyên truyền tại
Trung tâm xã, phường

Cộng:
(Nguồn: Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Phú Thọ)

9.300
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*. Giai đoạn 1: từ năm 2017 đến năm 2020:
- Đối với quảng cáo trong đô thị: tập trung triển khai thực hiện các loại
hình quảng cáo trong các đô thị - trọng điểm là các khu vực trung tâm - theo
định hướng quy hoạch của tỉnh, đặc biệt là các loại hình quảng cáo có tác
động trực tiếp đến cảnh quan chung:
+ Xây dựng các cột treo băng rôn;
+ Triển khai xây dựng các nhà chờ xe buýt dọc tuyến đường qua thị xã;
+ Xây dựng các biển, bảng quảng cáo đảm bảo tính thống nhất và tại
các vị trí theo định hướng quy hoạch (trên các tuyến giao thông chính, trên
dải phân cách).
- Đối với quảng cáo ngoài đô thị: triển khai thực hiện các biển quảng cáo
tấm lớn tại các vị trí có hiệu quả kinh tế cao đã được quy hoạch như sau:
+ Khu vực dọc hành lang tuyến Quốc lộ 2 từ giáp giáp huyện Phù Ninh
và huyện Thanh Ba, nút giao IC9 đường cao tốc Nội bài - Lào Cai giao nhau
với đường Hùng Vương tiếp tục xây dựng các biển quảng cáo tấm lớn tạo
thành một không gian quảng cáo tập trung.
+ Khu vực từ từ Quốc lộ 2 đến Khu công nghiệp Phú Hà.
*. Giai đoạn 2: từ năm 2020 đến năm 2025:
- Tập trung thực hiện quy hoạch cho các khu, cụm công nghiệp, các
khu du lịch;
- Tiếp tục đầu tư phát triển đa dạng các hình thức quảng cáo trong đô
thị: nhà chờ xe buýt, cabin điện thoại công cộng,…;
*. Giai đoạn 3: từ năm 2025 đến 2030:
Triển khai thực hiện quy hoạch tại các khu vực còn lại địa bàn tỉnh
đảm bảo phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai
đoạn này và có thể nghiên cứu, điều chỉnh quy hoạch cho cho phù hợp.
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3.3.2. Xây dựng quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thị xã
Quy hoạch quảng cáo sẽ là kênh thông tin trực quan quan trọng, phản
ánh đầy đủ, kịp thời sinh động mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp
luật của nhà nước tới các tầng lớp nhân dân; phục vụ đắc lực công tác tuyên
truyền các sự kiện văn hóa - thương mại - du lịch của thị xã và các địa
phương. Bên cạnh đó, quy hoạch sẽ thúc đẩy ngành công nghiệp quảng cáo
thương mại phát triển. Góp phần lập lại trật tự cảnh quan đô thị, khu công
nghiệp, các trung tâm chính trị - kinh tế - văn hoá của thị xã, các tuyến đường
giao thông trọng yếu trên địa bàn thị xã, từng bước thúc đẩy hoạt động tuyên
truyền cổ động trực quan, quảng cáo ngoài trời trở thành một ngành kinh tế
của địa phương trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội
nhập khu vực, quốc tế.
Những năm gần đây, trong quá trình phát triển và hội nhập, hoạt động
quảng cáo ngoài trời của thị xã Phú Thọ còn bộc lộ một số hạn chế nhất định.
Đó là sự phát triển còn manh mún, thiếu đồng bộ nhất quán. Chính vì vậy
việc quy hoạch quảng cáo và quản lý quảng cáo theo quy hoạch là yêu cầu
hết sức cần thiết để từng bước khắc phục những hạn chế đang tồn tại; đồng
thời tiếp thu có chọn lọc công nghệ quảng cáo hiện đại, đẩy mạnh hoạt động
quảng cáo ngoài trời mạnh hơn nữa, đóng góp vào quá trình công nghiệp
hóa, hiện đại hóa của thị xã Phú Thọ trong thời gian tới.
Xây dựng quy hoạch quảng cáo ngoài trời cần xác định trọng tâm là xác
định cho hoạt động quảng cáo một cách khoa học; chuẩn hóa kích thước,
kiểu dáng và vị trí cụ thể phù hợp cho từng loại hình quảng cáo. Đồng thời
thể hiện rõ bản đồ, sơ đồ để công bố rộng rãi cho các tổ chức, cá nhân có nhu
cầu quảng cáo thực hiện và tuyên truyền rộng rãi cho nhân biết để giám sát,
kiểm tra việc thực hiện quy hoạch.
Hoạt động quảng cáo nếu được phát huy hết giá trị, sẽ là cầu nối hiệu
quả giữa sản xuất và tiêu dùng, tích cực kích thích nhu cầu của xã hội, một
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thành phần quan trọng của kinh tế thị trường, góp phần thực hiện chính sách
phát kinh tế - văn hóa – xã hội của Đảng và nhà nước. Quy hoạch quảng cáo
được thực thi, sẽ tạo cho không gian ở trung tâm thị xã và các xã phường
thêm phong phú về nội dung, đẹp về hình thức. Quy hoạch quảng cáo còn
tạo điều kiện cho các ngành có liên quan, các thành phần kinh tế tham gia
vào quá trình xã hội hóa hoạt động quảng cáo, tạo thêm công ăn, việc làm
cho xã hội.
Tuy vậy, quy hoạch quảng cáo ngoài trời cần phải có sự phối hợp đồng
bộ, chặt chẽ và phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị và các khu công
nghiệp, góp phần tạo ra mỹ quan đô thị, dấu ấn phát triển nhanh ở các khu
vực trung tâm và đặc biệt là tăng cường giao lưu hàng hóa, dịch vụ, thúc đẩy
phát triển kinh tế - xã hội của thị xã.
3.3.3. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về
quảng cáo
3.3.3.1. T i ế p tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
quảng cáo theo hướng làm thay đổi nhận thức của xã hội về vai trò của
quảng cáo
Quảng cáo là ngành công nghiệp đóng vai trò quan trọng đối với kinh
tế - văn hóa - xã hội. Tuy nhiên, nhận thức của xã hội về vai trò của quảng
cáo chưa chính xác, đầy đủ và đồng đều. Vì vậy, để lảm tốt công tác tuyên
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật quảng cáo cần tìm hiểu nhận thức của
họ về vai trò của quảng cáo. Công tác phổ biến, tuyên truyền các quy định
của pháp luật về quảng cáo có ý nghĩa quan trọng trong việc làm thay đổi
nhận thức của xã hội về vị trí, vài trò của quảng cáo, những yêu cầu đối với
nội dung, hình thức quảng cáo... Để thay đổi nhận thức của xã hội, công tác
tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật là một việc làm
lâu dài và phải thực hiện một cách thường xuyên, liên tục kết hợp với các
chế tài xử phạt đủ sức răn đe để hạn chế tái diễn việc vi phạm.
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Đối với các đối tượng là cán bộ quản lý văn hóa cần phải quán triệt
nguyên tắc nắm vững, thông suốt và bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp
luật đối với hoạt động mà họ được giao nhiêm vụ quản lý
Đối với tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động quảng cáo cần nhận
thức rõ về vị trí, vai trò của quảng cáo để chủ động tìm hiểu pháp luật quảng
cáo và không nên vì lợi ích cục bộ mà vi phạm các quy định của pháp luật.
3.3.3.2. Cung cấp đầy đủ, có hệ thống thông tin pháp luật quy định về quảng
cáo để phục vụ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Bên cạnh việc thực hiện có hiệu quả các hình thức phổ biến, giáo dục
pháp luật truyền thống, cần quan tâm khai thác có hiệu quả các văn bản pháp
luật cập nhật, lưu trữ trên trang thông tin điện tử của Cục Văn hóa cơ sở
(trung ương), Sở VHTTDL (địa phương). Xây dựng và đưa vào sử dụng rộng
rãi các cơ sở dữ liệu pháp luật điện tử, tiếp tục củng cố và phát triển các hê
thống thông tin pháp luật phù hợp. Nâng cao khả năng hợp tác giữa các cơ
quan, tổ chức làm công tác thông tin pháp luật tạo thành mạng lưới thông tin
pháp luật thống nhất thực hiện việc tổ chức, quản lý và cung cấp thông tin
pháp luật quy định về quảng cáo.
3.3.3.3. Tăng cường, phát huy hiệu quả hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo
dục pháp luật.
Tranh thủ và khuyến khích nguồn vốn của các doanh nghiệp đầu tư
xây dựng và sử dụng hệ thống công trình phục vụ tuyên truyền, quảng cáo
hiện đại trên địa bàn thị xã đúng vị trí, kiểu dáng, chất liệu, v.v... theo quy
định.
Trên sơ sở quy hoạch cần tiếp cận và áp dụng công nghệ kỹ thuật hiện
đại nhưng vẫn tận dụng các hình thức quảng cáo có sẵn còn phù hợp đảm
bảo các yếu tố mỹ quan, kiến trúc, môi trường và phù hợp với văn minh đô
thị. Đầu tư khoa học thông qua nhiều hình thức, nguồn vốn; quy hoạch là căn
cứ để cụ thể các cơ chế, chính sách xã hội hóa, mời gọi các doanh nghiệp
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đầu tư xây dựng các loại hình bảng, biển quảng cáo trên phạm vi toàn thị xã,
nhất là loại hình quảng cáo phục vụ nhiệm vụ chính trị. Các loại hình quảng
cáo sẽ là một công cụ hữu hiệu làm đẹp bộ mặt cảnh quan đô thị của thị xã
Phú Thọ.
3.3.4. Bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý
3.3.4.1. Củng cố tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về quảng cáo
Luật Quảng cáo không quy định thống nhất về một bộ quản lý dẫn đến
sự chồng chéo, hiệu quả quản lý không cao. Nên cần chú trọng công tác phối
hợp giữa các ngành, các cấp để tăng cường hiệu lực quản lý. Lĩnh vực quảng
cáo là lĩnh vực quản lý rộng và phức tạp cần tăng cường lực lượng cho bộ
phận giúp việc và tham mưu thực hiện quản lý về quảng cáo, phối hợp với
các ban, ngành, quản lý Hội nghề nghiệp hướng dẫn các địa phương chủ
động, hiệu quả. Tăng cường bộ máy, điều chỉnh, bổ sung nhân sự cho công
tác quản lý nhà nước về quảng cáo từ Trung ương.
Tại địa phương cần củng cổ bộ máy, tổ chức theo hướng tăng cường
nhân lực cho bộ phận quản lý nhà nước về quảng cáo, bố trí cán bộ chuyên
trách có đủ năng lực, trình độ chuyên môn và phải được thường xuyên cập
nhật những thay đổi trong quy định của pháp luật về lĩnh vực quản lý. Thị xã
Phú Thọ là đô thị nhưng trình độ dân trí không đồng đều giữa đô thị và nông
thôn, sự hiểu biết về pháp luật còn hạn chế trong nhân dân cùng với hoạt
động quảng cáo phát triển không đồng đều nên cần chú trọng hơn nữa vai hò
quản lý của cơ quan quản lý nhả nước tại các xã, phường.
3.3.4.2. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và người
làm quảng cáo chuyên nghiệp
Qua thống kê về lực lượng làm công tác quảng cáo trên địa bàn thị xã
có thể thấy chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác quảng cáo còn
thiếu và hạn chế về trình độ do không được đào tạo bài bản về quản lý hoạt
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động quảng cáo và chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo không đáp ứng
nhu cầu thực tiễn.
Quảng cáo là ngành sáng tạo, đòi hỏi phương pháp đào tạo đặc thù,
cần xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với điều kiện của nước ta. Thời
gian tới cần hoàn thiện và nâng cao chất lượng đào tạo của hệ thống các cơ
sở đào tạo, củng cố, tăng cường cơ sở vật chất phục vụ công tác học tập, hình
thành cơ sở đào tạo chất lượng cao. Đổi mới chương trình đào tạo, đặc biệt
chú trọng tính thực tế trong công tác đào tạo; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng
đội ngũ giáo viên có năng lực và phẩm chất đạo đức đáp ứng được nhiệm vụ
đào tạo. Các cơ sở đào tạo cần xây dựng kế hoạch đào tạo dài hạn, quy mô,
đặc biệt phải liên kết với các cơ sở đào tạo nước ngoài để từng bước nâng
cao chất lượng, phát triển về số lượng; các doanh nghiệp sử dụng lao động
phải chủ động đầu tư, liên kết hỗ trợ cơ sở đào tạo trong quá trình đào tạo
nguồn nhân lực về quảng cáo. Ngoài ra, các cơ sở đào tạo nên chủ động phối
hợp với Bộ VHTTDL, Sở VHTTDL để cung cấp lực lượng giảng viên với
các bài giảng thực tế về công tác quản lý, tăng cường hiệu quả chương trình
thực tập của sinh viên nhằm tăng khả năng bắt kíp thực tiễn làm việc cho
sinh viên.
3.3.5. Tăng cường công tác thanh - kiểm tra đối với hoạt động quảng cáo
ngoài trời
3.3.5.1. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm phải được thực hiện
nghiêm túc, cương quyết
Xác đinh việc thanh tra, kiểm tra các hoạt động văn hóa nói chung,
hoạt động quảng cáo nói riêng là một nhiệm vụ thường xuyên của công tác
thanh tra chuyên ngành. Xây dựng và triển khai quy trình thanh tra, kiểm tra
và xử lý vi phạm đúng theo quy định của pháp luật. Qua các lần thanh tra,
kiểm tra phải có kết quả, nếu có vi phạm thì phải xử lý nghiêm minh, kịp
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thời, đồng bộ kể cả các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật nếu
thấy cần thiết, để chấn chỉnh và duy trì trật tự xã hội, pháp luật trong hoạt
động quảng cáo ngoài trời; tránh tình trạng phạt rồi cho tồn tại, coi như việc
đã rồi như một số vụ việc đã xảy ra trong thời gian vừa qua. Đối với một số
lỗi vi phạm mới phát sinh mà chưa có chế tài xử lý thì cần phải bổ sung kịp
thời để áp dụng có hiệu qủa trong công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi
phạm.
3.3.5.2. Tăng cường công tác phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra
và xử lý vi phạm
Xây dựng và nghiêm túc triển khai quy chế phối hợp trong công tác
thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm tránh sự chồng chéo, lấn sân nhưng thiếu
hiệu quả dẫn đến tình trạng chậm phát hiện vi phạm; thực hiện thanh tra,
kiểm tra khi có dư luận phản ánh. Công tác phối hợp trong hoạt động thanh
tra phải được thực hiện đồng bộ giữa Thanh tra các cấp và địa phương để tổ
chức thường xuyên công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động quảng cáo.
3.3.6. Tăng cường quản lý các tác động từ hoạt động quảng cáo ngoài trời
- Quản lý các tác động về kinh tế:
Đầu tư cho hoạt động văn hóa nói chung và hoạt động quảng cáo nói
riêng với tư cách là một hoạt động sản xuất cần được tính toán đến hiệu quả.
Cấp ngân sách cho văn hóa cần kèm theo những quy tắc như bất kỳ loại hoạt
động tài chính nào khác khi yêu cầu đặt ra là phải đạt tới mục tiêu quốc gia
mà Đảng và nhà nước. Khi đầu tư về lĩnh vực văn hóa cần xem văn hóa cũng
là một khu vực làm ra lợi nhuận cho nhà nước và cho nhân dân, đồng thời
cần tận dụng cơ chế thị trường cho sự phát triển văn hóa đúng hướng.
Quan niệm “Nhà nước đầu tư ngân sách cho văn hóa” không đồng
nghĩa với quan niệm “Nhà nước đầu tư cho bộ, ngành mang tên văn hóa”.
Việc phát triển văn hóa, xây dựng một nền văn hóa của một đất nước không
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phải là một nhiệm vụ của một Bộ, ngành văn hóa. Đầu tư cho văn hóa là đầu
tư để xây dựng và phát triển văn hóa không thể đồng nghĩa với đầu tư cho
Bộ văn hóa là đầu tư xây dựng con người. Vì vậy, quan niệm “chế độ Nhà
nước đầu tư cho ngân sách văn hóa” là đầu tư cho tất cả mọi lĩnh vực trong
các Bộ, ngành có hoạt động văn hóa.
- Quản lý các tác động về xã hội:
Trong quản lý nhà nước về văn hóa (trong đó có hoạt động quảng cáo)
ở nước ta, thì quản lý văn hóa giữa những thành phố trực thuộc trung ương
và những thành phố trực thuộc tỉnh có những đặc điểm giống nhau và khác
nhau. Trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá và tốc độ đô thị hoá
mạnh như hiện nay, công tác quản lý quảng cáo ở các cấp, đặc biệt là những
đô thị trực thuộc tỉnh đang là vấn đề đặt ra có tính cấp thiết.
Quản lý nhằm thực hiện chính sách văn hóa phát huy truyền thống yêu
nước và cách mạng, phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc;
nâng cao chất lượng toàn diện xây dựng và phát triển nền văn hóa với đặc
trưng tiêu biểu là dân tộc, khoa học, hiện đại, dân chủ và nhân văn sâu sắc.
Quản lý quảng cáo nhằm đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ giữa nhiệm vụ
phát triển kinh tế, kế thừa và phát triển những truyền thống văn hóa tốt đẹp
của cộng đồng các dân tộc, tích cực và chủ động tiếp thu tinh hoa văn hóa
nhân loại, làm cho văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cư dân đô thị trong xu
thế ngày càng chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng con người và lối sống
văn hóa, đời sống văn hóa và môi trường văn hóa lành mạnh.
Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quảng cáo ở thị xã Phú Thọ
cũng nhằm khắc phục những bất cập, yếu kém trong công tác quản lý trước đây.
Quản lý quảng cáo hiệu quả không những tạo điều kiện để người dân tiếp thu
các giá trị văn hóa mới, mà còn nhằm chống lại các phản văn hóa.
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Tiểu kết
Các quan điểm và giải pháp nêu trên tương đối toàn diện, có mối quan
hệ tượng trợ, tác động nhằm hoàn thiện chính sách của tỉnh Phú Tho nói
chung và thị xã Phú Thọ nói riêng đối với hoạt động quảng cáo ngoài trời.
Tuy nhiên, tùy vào quy hoạch chung của tỉnh, chiến lược phát triển kinh tế
xã hội và định hướng phát triển của các doanh nghiệp có thể lựa chọn những
trọng tâm, trọng điểm có ý nghĩa kích hoạt sự lan tỏa đến toàn bộ hoạt động
quảng cáo trên địa bàn
Sự kết hợp chặt chẽ quản lý giữa nhà nước và cộng đồng người dân
sống trên địa bàn, một mặt giúp chính quyền địa phương có thể quản lý lĩnh
vực này một cách có hịêu quả, chấn chỉnh kịp thời những lệch lạc trái với
bản sắc văn hoá và thuần phong mỹ tục của dân tộc. Mặt khác, giúp cho
ngành kinh tế này có được sự đầu tư và phát triển phù hợp với nhu cầu quảng
bá, xây dựng thương hiệu các doanh nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh thương
mại quyết liệt như hiện nay.
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KẾT LUẬN
Cùng với sự phát triển kinh tế, hoạt động quảng cáo của Việt Nam
cũng không ngừng phát triển và đã đạt được những thành tựu đáng kể. Trong
thời gian tới, do thị trường ngày càng cạnh tranh mạnh mẽ hơn nên hoạt động
quảng cáo sẽ có cơ hội phát triển đa dạng, phong phú các loại hình. Tuy
nhiên, do mới chỉ hình thành và phát triển nên hoạt động quảng cáo còn
chưa được hiểu và đánh giá đúng mức, phương pháp và quá trình quảng
cáo còn mang tính tự phát. Bên cạnh đó, sự phát triển của hoạt động quảng
cáo không đi cùng với việc nâng cao năng lực quản lý phù hợp làm cho
hoạt động quảng cáo ở nước ta vẫn trong tình trạng lộn xộn, kém hiệu quả.
Ngày nay, quảng cáo ở Việt Nam nói chung và ở thị xã Phú Thọ nói
riêng ngày càng phát triển và có những đóng góp không nhỏ vào nền kinh tế
của cả nước. Bên cạnh những mặt được, mặt tích cực, cũng đã xuất hiện
những mặt tiêu cực của quảng cáo tác động đến nhiều lĩnh vực của đời sống
- xã hội mà nhận thấy rõ nhất là từ quảng cáo ngoài trời. Nó ảnh hưởng dữ
dội đến các giá trị văn hóa, thuần phong mỹ tục, cảnh quan môi trường, bộ
mặt đô thị… Mặt trái của quảng cáo đã buộc các cơ quan chức năng phải
quan tâm, giải quyết nếu muốn một xã hội phát triển ổn định và bền vững.
Theo xu thế chung, trong những năm gần đây, hoạt động quảng cáo
trên địa bàn thị xã Phú Thọ phát triển mạnh mẽ, ngày càng gia tăng về số
lượng, đa dạng về loại hình, phương tiện quảng cáo. Tuy nhiên, bên cạnh
những lợi ích mang lại thì hoạt động quảng cáo cũng còn tồn tại nhiều hạn
chế cần phải kịp thời quản lý, điều chỉnh. Tuy đã có cố gắng nhất định trong
việc xây dựng các văn bản pháp luật tạo hành lang pháp lý quản lý hoạt động
quảng cáo, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nhưng cho đến nay hệ
thống pháp luật từ trung ương đến địa phương trong lĩnh vực này còn nhiều
bất cập, lúng túng và chậm 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; đặc biệt sự
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phối hợp giữa các ban, ngành liên quan còn hạn chế... Từ đó, đặt ra những
đòi hỏi phải cỏ những biện pháp phù hợp nhằm nâng cao năng lực quản lý
nhà nước về hoạt động quảng cáo nói chung, hoạt động quảng cáo ngoài trời
nói riêng. Việc tìm ra và thực hiện các biện pháp phù hợp sẽ giúp cơ quan quản
lý nhà nước có thể quản lý ngành này một cách hiệu quả trong bối cảnh nền kinh
tế ngày càng hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới. Nếu ngành quảng cáo có
được sự đầu tư và phát triển phù hợp sẽ đáp ứng nhu cầu quảng bá, xây dựng
thương hiệu, không chỉ cho các doanh nghiệp đơn lẻ, mà còn từng bước xây dựng
thương hiệu quốc gia.
Như trên đã trình bày, nghiên cứu về quản lý hoạt động quảng cáo
ngoài trời trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường, đẩy mạnh CNH, HĐH
đất nước trong tình hình hiện nay là một đòi hỏi tất yếu khách quan và cấp
thiết, đặc biệt đối với thị xã Phú Thọ đang nỗ lực phấn đấu trở thành thành
phố, trong thời gian tới tốc độ đô thị hóa và công nghiệp hóa mạnh, đó cũng
chính là lý do để tác giả lựa chọn nghiên cứu đề tài luận văn “Quản lý quảng
cáo ngoài trời trên địa bàn thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ”.
Với một số giải pháp mà luận văn đưa ra, tôi mong muốn đóng góp
một phần vào việc nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời
trên địa bàn thị xã Phú Thọ nói riêng và tỉnh Phú Thọ nói chung.
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Phụ lục 2
MỘT SỐ HÌNH ẢNH QUẢNG CÁO TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ

2.1. Biển quảng cáo, quảng cáo rao vặt lộn xộn gây mất mỹ quan
(tác giả chụp ngày 26/2/2018)
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2.2. Biển, bảng quảng cáo đặt lấn chiếm hành lang giao thông
(tác giả chụp ngày 26/2/2018)
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2.3. Biển quảng cáo tấm lớn sai kích thước theo quy định
(tác giả chụp ngày 26/2/2018)
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2.4. Quảng cáo rao vặt treo không đúng nơi quy định, không có giấy phép
(tác giả chụp ngày 26/2/2018)

