
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGUYÊN BÌNH 
 

Số:          /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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KẾ HOẠCH 

Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, chấn chỉnh  

hoạt động quảng cáo trên địa bàn huyện năm 2022 

 

Căn cứ Luật quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của 

Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo; 

Căn cứ Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của 

Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể 

thao, du lịch và quảng cáo; 

Căn cứ Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 03 năm 2017 của 

Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-

CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 

chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 

12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phat vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo;  

Nhằm chấn chỉnh, xử lý tình trạng quảng cáo, rao vặt không đúng nơi quy 

định gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính 

trị của huyện trong năm 2022. Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch tăng 

cường công tác quản lý, kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn 

huyện năm 2022 với nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

 Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động quảng 

cáo, đồng thời chấn chỉnh và xóa bỏ các biển hiệu, panô, băng rôn, bảng hiệu, 

hộp đèn không đúng quy định của các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh, 

sản xuất trên địa bàn. Qua đó tuyên truyền vận động người dân xây dựng môi 

trường đô thị văn minh, xanh, sạch, đẹp. 

Công tác kiểm tra phải tuân thủ quy định của pháp luật, công khai, minh 

bạch, bảo đảm chính xác, khách quan, không gây cản trở hoạt động kinh doanh 

của tổ chức, cá nhân. 

2. Yêu cầu: 

- Công tác triển khai thực hiện kế hoạch phải đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo 

phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn. 

Tạo sự chuyển biến về nhận thức của người dân trong việc chấp hành tốt các quy 

định của nhà nước trong lĩnh vực quảng cáo. 



 

 

2 

 

- Công tác kiểm tra phải tuân thủ quy định của pháp luật, công khai, minh 

bạch, bảo đảm chính xác, khách quan, không gây cản trở hoạt động kinh doanh 

của tổ chức, cá nhân. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

- Tổ chức phối hợp ra quân kiểm tra, chấn chỉnh, tháo gỡ đồng thời xử lý 

nghiêm các trường hợp treo biển hiệu, bảng quảng cáo, rao vặt không đúng nơi 

quy định trên các tuyến đường chính của huyện và các xã, thị trấn (biển hiệu, 

bảng quảng cáo ngoài trời đặt, dựng, treo không đúng quy định; vi phạm hành 

lang lộ giới; treo panô, biển hiệu, băng rôn không có giấy phép của cơ quan có 

thẩm quyền cấp…).  

- Tiến hành kiểm tra hoạt động quảng cáo trên địa bàn, xử lý các trường 

hợp vi phạm theo quy định hiện hành. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Quảng cáo, thực hiện nếp sống văn 

minh đô thị trên địa bàn huyện bằng nhiều hình thức như tờ bướm, phát thanh trên 

hệ thống loa không dây, thông qua các cuộc họp xóm, 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 quy định. 

Tuyên truyền về các điểm lắp đặt bảng quảng cáo rao vặt miễn phí. Tổ chức phát 

động cho các xã, thị trấn đăng ký tuyến đường không có quảng cáo trái phép. 

III. THỜI GIAN 

Triển khai thực hiện hoàn thành trong tháng 8 năm 2022. 

IV. THÀNH PHẦN KIỂM TRA: 

- Cấp huyện: Đội kiểm tra liên ngành huyện theo Quyết định số 3073/QĐ-

UBND ngày 22/9/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Nguyên Bình về việc kiện 

toàn Đội kiểm tra liên ngành lĩnh vực Văn hóa và Thông tin huyện Nguyên Bình 

và một số ngành có liên quan. 

- UBND các xã, thị trấn: Tự thành lập đội để tiến hành kiểm tra trên địa 

bàn xã quản lý, thành phần gồm 01 lãnh đạo UBND xã làm tổ trưởng, các thành 

viên gồm: Công chức Văn hóa – Xã hội (phụ trách văn hóa thông tin); công an 

xã, quân sự xã, Địa chính xã...  

V. ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA 

Các tổ chức, cá nhân hoạt động quảng cáo trên địa bàn huyện. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hoá và Thông tin huyện 

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các xã, thị trấn. Đồng thời tổng hợp 

kết quả thực hiện báo cáo cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện để có những chỉ 

đạo xử lý kịp thời. 
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- Chỉ đạo đội kiểm tra liên ngành huyện tổ chức kiểm tra, các tổ chức, cá 

nhân hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo, nếu phát hiện vi phạm, kiên quyết xử 

lý theo đúng quy định của pháp luật.  

2. Công an huyện 

 Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn thường xuyên tăng cường tuần tra, phát 

hiện ngăn chặn và xử lý các đối tượng dán quảng cáo, rao vặt không đúng quy 

định trên trụ điện, trụ đèn, cột tín hiệu giao thông và nơi công cộng gây mất mỹ 

quan đô thị. Đồng thời cử lực lượng tham gia tổ kiểm tra tại địa bàn huyện theo 

thành phần kế hoạch. 

3. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện 

Biên tập nội dung tuyên truyền Luật Quảng cáo và các quy định xử phạt vi 

phạm hành chính liên quan đến hoạt động quảng cáo. Thực hiện tuyên truyền 

trên Đài Truyền thanh huyện, Đài Truyền thanh xã, thị trấn. 

4. Huyện Đoàn Thanh niên huyện 

Thực hiện lồng ghép trong các hoạt động đoàn hội, vận động các đoàn 

viên, thanh niên thường xuyên tổ chức ra quân dọn dẹp các mẫu quảng cáo treo 

dán trên trụ điện, cây xanh, hàng rào…. Tổ chức cho các Chi đoàn đăng ký tuyến 

đường thanh niên kết hợp không có quảng cáo, rao vặt trái phép trên tuyến 

đường đã đăng ký. 

5. UBND các xã, thị trấn 

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra trên địa bàn quản lý. 

- Tiếp tục thực hiện và kiểm tra, giám sát vai trò quản lý của các đoàn thể 

đối với các tuyến đường văn minh - mỹ quan đô thị trên địa bàn nhằm thực hiện 

có hiệu quả việc xóa quảng cáo, rao vặt trên các tuyến đường. 

- Chủ động phối hợp các phòng, ban, ngành của huyện trong công tác 

kiểm tra hoạt động quảng cáo, biển hiệu trên địa bàn. Hàng tháng báo cáo kết 

quả tháo gỡ quảng cáo, rao vặt và những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực 

hiện về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin huyện).  

- Tổ chức xử lý các vi phạm về biển hiệu, bảng quảng cáo, tuyên truyền 

vận động nhân dân tố giác các trường hợp treo dán quảng cáo sai quy định; chỉ 

đạo các cơ sở kinh doanh trên địa bàn làm lại biển quảng cáo đúng với địa chỉ 

sau khi sáp nhập cấp huyện, cấp xã, xóm theo quy định. 

- Chịu trách nhiệm trước UBND huyện trong công tác quản lý nhà nước về 

hoạt động quảng cáo không đúng quy định trên địa bàn mình quản lý. 

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể huyện 

Tổ chức tuyên truyền vận động cho hội viên các quy định của Luật Quảng 

cáo và các quy định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến hoạt động quảng 

cáo, tố giác các đối tượng có hành vi quảng cáo không đúng quy định; phát động 

và giao cho các đoàn thể, chi hội tiếp tục nêu cao vai trò xây dựng tuyến đường 

văn minh - mỹ quan đô thị.  
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Trên đây là Kế hoạch tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, chấn 

chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn huyện năm 2022. Đề nghị các cơ 

quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                                              
- TT Huyện ủy (Bc);                                                                                 
- TT HĐND huyện ( B/c); 
- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện ; 
- Các cơ quan, ban, ngành đoàn thể; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Thành viên đội KTLN VHTT; 
- Trang Thông tin điện tử huyện; 
- Lưu: VT, VHTT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Dương Hiển Hòa 
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