
       UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
        SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

        Số: /SVHTT-QLVH     Đà Nẵng, ngày     tháng 02 năm 2023 

 V/v triển khai thực hiện  
        Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND 

                

   Kính gửi:  
 - Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; 
 - UBND các quận, huyện, phường, xã; 

 - Các tổ chức, cá nhân liên quan. 
 

Ngày 30/12/2022, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số
33/2022/QĐ-UBND quy định quản lý hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (đính kèm Quyết định). 

Sở Văn hóa và Thể thao kính đề nghị các đơn vị trước khi thực hiện công 
tác tuyên truyền cổ động trực quan chủ động nghiên cứu nội dung Quyết định số
33/2022/QĐ-UBND và lưu ý một số nội dung sau: 

1. Đối với hoạt động tuyên truyền không kết hợp quảng cáo thương mại 

- Số lượng: tối đa 300 sản phẩm/01 đợt (trừ các sự kiện quy định tại
Khoản 1 Điều 5 Quy định). 

- Thời gian thực hiện: tối đa 15 ngày 

- Cách thức thực hiện 

+ Bước 1: Đăng kí vị trí tuyên truyền trên phần mềm đăng kí vị trí quảng
cáo của Sở Văn hóa và Thể thao (dkqc.danang.gov.vn). 

+ Bước 2: Gửi văn bản kèm theo bản thiết kế tuyên truyền (maket), danh 
sách vị trí và các văn bản liên quan (nếu có) đến Sở Văn hóa và Thể thao (qua 
phần mềm Quản lý văn bản điều hành hoặc thủ tục ngoài 1 cửa, không qua hồ sơ
01 cửa). 

2. Đối với các nội dung tuyên truyền kết hợp quảng cáo thương mại (có 
gắn logo đơn vị tài trợ): thực hiện hồ sơ Thông báo sản phẩm quảng cáo theo Bộ
Thủ tục hành chính của Sở Văn hóa và Thể thao.  

3. Đối với trường hợp tuyên truyền trên các bảng quảng cáo tấm lớn (trên
20m2) gắn với công trình xây dựng: các đơn vị gửi văn bản kèm sơ đồ, phối
cảnh vị trí lắp đặt đến Sở Văn hóa và Thể thao thông qua phần mềm Quản lý văn
bản điều hành hoặc thủ tục ngoài một cửa để xin chủ trương của UBND thành
phố trước khi thực hiện. Trong đó, văn bản phải thể hiện đầy đủ các nội dung
sau: 

- Mục đích/nội dung thực hiện 

- Số lượng bảng, địa điểm lắp đặt 

- Kích thước bảng (dài x rộng, chiều cao so với cốt vỉa hè) 

4. Việc tuyên truyền trên các bảng độc lập phải theo quy hoạch của thành
phố. 
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Nhận được Công văn này, yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện theo 
quy định./.  
 
Nơi nhận:                                                              KT. GIÁM ĐỐC             
- Như trên;                                                                           PHÓ GIÁM ĐỐC  
- UBND TP (để b/c); 
- Giám đốc Sở; 
- Các phòng: NSVHGĐ, VP; 
- Lưu: VT, QLVH. 
 

                Hà Vỹ 
 


