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KẾ HOẠCH  

Kiểm tra việc chấp hành 

 Luật quảng cáo trên địa bàn huyện Kon Rẫy năm 2023 

  
 

Căn cứ Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012 của 

Quốc hội; Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2012 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo và các văn bản 

khác có liên quan1. 

Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy ban hành Kế hoạch kiểm tra việc chấp 

hành Luật quảng cáo trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:   

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm thiết lập trật tự kỷ cương đô thị, khắc phục tình trạng quảng cáo 

không phép, sai phép tràn lan, đưa hoạt động quảng cáo vào nền nếp theo quy 

định; nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động quảng 

cáo, tạo sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các phòng, ngành liên quan và Ủy 

ban nhân dân các xã, thị trấn.  

- Không ngừng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá 

nhân về hoạt động quảng cáo tại các cơ sở kinh doanh; đẩy mạnh các hoạt động 

văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.   

- Đảm bảo về mỹ quan đô thị khang trang - sạch - đẹp - văn minh, kết cấu 

xây dựng, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy và nội dung quảng cáo phù 

hợp với thuần phong mỹ tục. 

2. Yêu cầu 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, chú trọng vận động, 

thuyết phục với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tự nguyện, tự giác tháo 

dỡ biển hiệu, bảng quảng cáo và các loại hình quảng cáo rao vặt không đúng quy 

định.  

- Công tác kiểm tra phải tiến hành thường xuyên, khi phát hiện vi phạm phải 

xử lý kiên quyết, triệt để, không để tái phạm; đồng thời đảm bảo tính công bằng, 

dân chủ, không bỏ sót bất cứ trường hợp vi phạm nào. 

                                                 
1 Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 

nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo; Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo; 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; Thông tư số 

04/2018/TT-BXD ngày 20 tháng 5 năm 2018 của Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện 

quảng cáo ngoài trời. 
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- Trong quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, cưỡng chế, tháo dỡ 

bảng quảng cáo, biển hiệu vi phạm phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, đúng quy trình, 

quy định của pháp luật. 

II. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA 

1. Hình thức kiểm tra  

- Thành lập Đoàn kiểm tra và tổ chức kiểm tra việc chấp hành Luật Quảng 

cáo và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quảng cáo, xây 

dựng, giao thông đường bộ, phòng cháy, chữa cháy: 

+ Lập biên bản kiểm tra hoặc Biên bản vi phạm hành chính, đề xuất cơ quan 

có thẩm quyền xử lý nghiêm theo các quy định của pháp luật hiện hành. Tùy từng 

trường hợp cụ thể, Đoàn kiểm tra có thể mời các tổ chức, cá nhân có sản phẩm 

quảng cáo, biển hiệu sai quy định đến chứng kiến việc lập biên bản kiểm tra hoặc 

biên bản vi phạm hành chính. 

+ Thực hiện cưỡng chế, tháo dỡ các bảng quảng cáo không có văn bản đồng 

ý của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; các bảng quảng cáo đã hết hạn mà người 

thực hiện quảng cáo không tự tháo gỡ; các bảng quảng cáo, biển hiệu che chắn 

không gian thoát hiểm, cứu hỏa không có giấy phép xây dựng hoặc không đúng 

với thiết kế đã cấp phép xây dựng. 

2. Nội dung kiểm tra 

- Kiểm tra các biển hiệu, bảng quảng cáo, băng rôn, màn hình chuyên quảng 

cáo, quảng cáo bằng loa phóng thanh và các hình thức tương tự không đúng hoặc 

không có văn bản đồng ý thông báo sản phẩm quảng cáo của cơ quan Nhà nước có 

thẩm quyền vi phạm quy định về hoạt động quảng cáo. 

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh lắp đặt biển hiệu, bảng quảng cáo với kết 

cấu khung kim loại hoặc vật liệu xây dựng tương tự gắn với công trình xây dựng 

có sẵn không đúng hoặc không có giấy phép xây dựng công trình quảng cáo vi 

phạm quy định pháp luật về lĩnh vực xây dựng. 

- Việc đặt biển hiệu, bảng quảng cáo lấn chiếm vỉa hè, lòng đường vi phạm 

quy định về trật tự đô thị, an toàn giao thông công cộng. 

- Lắp đặt biển hiệu, bảng quảng cáo che chắn không gian thoát hiểm, cứu 

hỏa, vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy. 

- Các loại hình quảng cáo, rao vặt như: Quảng cáo bằng băng rôn, các loại 

áp phích, quảng cáo số điện thoại, dán, viết, vẽ trái phép trên thân cây, tường nhà, 

trụ đèn chiếu sáng công cộng, trụ điện gây mất mỹ quan đô thị. 

3. Đối tượng kiểm tra: 

Các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh có lắp đặt biển hiệu, 

bảng quảng cáo, băng rôn, màn hình chuyên quảng cáo, quảng cáo bằng loa phóng 

thanh và hình thức tương tự trên địa bàn huyện. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA 
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1. Thời gian, địa điểm kiểm tra 

* Đợt 1: 

- Ra quân kiểm tra từ ngày 10 tháng 01 năm 2023 đến hết 15 tháng 02 năm 

2023, cụ thể:  

+ Từ ngày 10 tháng 01 năm 2023 đến 11 tháng 01 năm 2023: Kiểm tra trên 

địa bàn xã Đăk Ruồng. 

+ Từ ngày 12 tháng 01 năm 2023 đến 13 tháng 01 năm 2023: Kiểm tra trên 

địa bàn xã Tân Lập. 

+ Từ ngày 16 tháng 01 năm 2023 đến 17 tháng 01 năm 2023: Kiểm tra trên 

địa bàn thị trấn Đăk Rve. 

* Đợt 2: Dự kiến ra quân kiểm tra trong tháng 6 năm 2023, tại địa bàn các 

xã Đăk Ruồng, xã Tân Lập và thị trấn Đăk Rve (thời gian cụ thể sẽ có thông báo 

sau). 

* Đợt 3: Dự kiến ra quân kiểm tra trong tháng 11 năm 2023, tại địa bàn các 

xã Đăk Ruồng, xã Tân Lập và thị trấn Đăk Rve (thời gian cụ thể sẽ có thông báo 

sau). 

2. Thành phần đoàn kiểm tra 

- Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin - Trưởng đoàn. 

- Đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng - Phó Trưởng đoàn. 

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Công an huyện; Phòng Tư pháp - Thành 

viên. 

- Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của Phòng Kinh tế - Hạ tầng - Thành viên. 

- Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin - Thành viên, kiêm thư ký. 

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân và công chức Văn hóa - xã hội, Địa 

chính, Công an thuộc Ủy ban nhân dân các xã Đăk Ruồng, Tân Lập, thị trấn Đăk 

Rve - Thành viên.  

(Lưu ý: Chỉ tham gia kiểm tra trên địa bàn mình phụ trách). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch. Hoàn chỉnh các nội dung 

biểu mẫu cam kết, biên bản kiểm tra, xử lý vi phạm, các nội dung quy định của 

Nhà nước đối với hoạt động quảng cáo, quảng cáo rao vặt, biển hiệu để làm tài liệu 

gửi Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong quá trình triển khai thực 

hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện; đặc biệt trong công tác quản lý, kiểm 

tra, xử lý vi phạm về quảng cáo, quảng cáo rao vặt và lắp đặt biển hiệu. 
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- Có trách nhiệm tổng hợp theo tiến độ, kết quả thực hiện và đôn đốc các 

đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch. 

- Phối hợp với Phòng Tư pháp huyện thẩm định hồ sơ xử lý vi phạm hành 

chính vượt thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trình Lãnh 

đạo Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo 

quy định. 

2. Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

- Theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

trong công tác quản lý, kiểm tra, tham mưu xử lý tháo dỡ các công trình xây dựng 

quảng cáo sai phép. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng 

cường công tác quản lý Nhà nước, kiểm tra, xử lý nghiêm các công trình xây dựng 

quảng cáo, biển hiệu của các tổ chức, cá nhân mà chưa được cấp giấy phép xây 

dựng theo quy định của pháp luật. 

3. Phòng Tư pháp: Phối hợp với các phòng chuyên môn hướng dẫn Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn xác lập hồ sơ kiểm tra, xử lý, cưỡng chế, tháo dỡ nội dung 

và công trình quảng cáo, biển hiệu sai quy định đảm bảo quy trình và luật định. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Hướng dẫn các đơn vị, Ủy ban nhân dân 

các xã, thị trấn sử dụng nguồn kinh phí đúng quy định, đảm bảo triển khai thực 

hiện hiệu quả Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện. 

5. Công an huyện 

- Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn xây dựng phương án, phân công lực lượng 

tham gia công tác kiểm tra, yêu cầu việc tháo dỡ bảng quảng cáo, biển hiệu vi 

phạm; tham gia các đợt ra quân bóc, xóa quảng cáo rao vặt sai quy định; tháo dỡ 

baner treo sai quy định đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong quá trình 

tiến hành xử lý vi phạm. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ 

chức kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện lắp đặt biển 

hiệu, bảng quảng cáo vi phạm về trật tự an toàn giao thông; an toàn phòng cháy, 

chữa cháy. 

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện: Thường 

xuyên phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền vận động, phổ biên, hướng dẫn Luật 

Quảng cáo và các văn bản liên quan tới các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân 

tham gia hoạt động quảng cáo; tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên, các tầng 

lớp Nhân dân tham gia giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, bóc xóa bảng 

quảng cáo rao vặt sai quy định. 

7. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

- Xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu 

quả kế hoạch của huyện. 

- Tổ chức tuyên truyền đến các thôn, hộ gia đình, các cơ quan, đơn vị trên 
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địa bàn để mọi người hiểu và thực hiện công tác phối hợp quản lý, giám sát các 

hoạt động quảng cáo, quảng cáo rao vặt và viết, đặt biển hiệu. 

- Vận động các đoàn thể Nhân dân tham gia các hoạt động quản lý hoạt động 

quảng cáo, quảng cáo rao vặt và viết, đặt biển hiệu; tăng cường hoạt động giám sát 

quảng cáo, gắn với xây dựng cảnh quan đô thị văn minh - hiện đại. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, chú trọng vận động, 

thuyết phục các tổ chức, cá nhân tự nguyện, tực giác tháo dỡ bảng quảng cáo, biển 

hiệu, quảng cáo rao vặt sai quy định. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong 

hoạt động quảng cáo; thực hiện rà soát, kiểm tra hoạt động quảng cáo, biển hiệu; 

chủ động tổ chức lực lượng ra quân kiểm tra, xử lý, tháo dỡ, bóc xoá quảng cáo, 

quảng cáo rao vặt; biển hiệu sai quy định. 

- Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động quảng cáo 

phải được tiến hành thường xuyên, khi phát hiện hành vi vi phạm phải xử lý kiên 

quyết, triệt để, không để tái phạm; đồng thời đảm bảo tính công bằng, dân chủ, 

không bỏ sót bất cứ trường hợp vi phạm nào. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện về trật tự quảng cáo. 

- Tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tháo 

dỡ bảng quảng cáo, biển hiệu vi phạm phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, đúng quy 

trình, quy định của pháp luật. 

V. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO 

Các đơn vị, địa phương được phân công nhiệm vụ, hoàn thành các nội dung 

nhiệm vụ được giao; báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch về Ủy ban nhân dân 

huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin) đến ngày 15 tháng 02 năm 2023. 

Trên đây là kế hoạch kiểm tra việc chấp hành Luật quảng cáo trên địa bàn 

huyện Kon Rẫy năm 2023; yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức 

năng và nhiệm vụ được phân công triển khai thực hiện đảm bảo thiết thực và hiệu 

quả. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, phản ánh về 

Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin) để tổng hợp, tham mưu 

Ủy ban nhân dân huyện xem xét, chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Thường trực Huyện ủy (báo cáo);       

- Thường trực HĐND huyện (báo cáo); 

- Đ/c CT, các PCT UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQVN huyện; đoàn thể chính trị - xã hội  

trên địa bàn huyện (phối hợp); 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Các cơ quan, đơn vị được phân công (thực hiện); 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn (thực hiện); 

- Trang thông tin điện tử huyện (đưa tin); 

- Lưu: VT, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

  KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Hồng Thu  
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