
1'IY BAN NIIAN DAN 
TIIANH PHO nA  NANG 

I2O22/QD-T.JBND 

CONG HOA xA HQI C}ILJ NGHIA VIT NAM 
Bc Ip - Ty do - Hanh phñc  

Dà Ncng, ngày 4O tháng nãm 2022 

QTJYET rn 
Ban hành Quy djnh quãn 1 hot dng tuyên truyn c dng trrc quan 

trên dja bàn thành ph Ba Nàng 

UY BAN NHAN DAN T}IANH P116 rA NANG 

Can ci' Lut T chc chInh quyn a'ja phurrhg ngày 19/6/2015 va Luçit 
tha &1, bd sung mç5t so diêu cüa Lut To chic C'hInh pJn và Luat  TO chzc 
chInh quyên dja phwo'ng ngày 22/11/2019; 

Can ct't Lut ban hành van bàn quy phçim pháp luat ngày 22/6/2015 và 
Luqt tha dO'i, bO sung m5t sO diêu cza Lut ban hành van bàn quy phçzm phdp 
lut ngày 18/6/2020; 

Can ci Nghj djnh sO' 34/2016/ND-CF ngày 14/5/2016 cza ChInh phz quy• 
ä/nh chi tiêt mt sO diêu và bin pháp thi hành Lutt Ban hành van bàn quy 
ph4zin pháp luát; 

Can ciNghj djnh sO' 154/2020/ND-CF ngày 31/12/2020 cza C'hInhphü ye' 
tha dOi, bO sung m7t sO diêu cüa Nghj d/nh sO 34/2016/ND- CF ngày 14/5/2016 
cia ChInh phz quy dlnh  chi tiêt mt sO ctiêu và biçn pháp thi hành Luçt Ban 
hành van bàn quy phçm pháp luát; 

Theo d nghj cia Gia'm dôc Sà Van hóa và ThJ thao tii T& trinh sO' 
2 77/TTr-SVHTT ngày 30/6/2022 và C'Ong van so 3438/S VHIT-NS VHGD ngày 
25/11/2022, kiên cia thành viên UBND thànhphO. 

QUYET BINTI: 

Biu 1. Ban hành kern theo Quyt dnh nay Quy djnh quãn 1 hot dng 
tu yen truyên Co dng trixc quan trên dja bàn thành phô Dà Nng. 

Diu 2. Quyt dnh nay có hiu iirc thi hành k tir ngàyE tháng Ojnàm .LVJ. 
9 A ' 9 9 Bieu 3. Chanh Van phong UBND thanh pho, Giam doe cac sa: Van hoa va 

The thao, Xây dgrng, Giao thông vn tái; Chii tch TJBND the quân, huyên, phng, 
xâ và ThCi tnrmg cáo ca qn, dan vj, các cá nhân lien quan chu trách nhim thi 
hành Quyêt djnh này./. 

Noinhân: 
- Van phOng ChInh phü; 
- Vu Pháp ché - BO Van hóa, Th thao va Du ljch; 
- Cio Kiôm tra VBQPPL - B Ti.r pháp; 
- Chü tjch, các Phó Chü tich UBND TP; 
- UBMTTQVN thành pho; 
- Cáo Sir, ban, nganh, doàn the; 
- UBND cáo qun, huyn; xâ, ph.rOng; 
- Trung tam THVN tai  TP. DN; 
- Báo Ba Nng, Dài PTTH BN; 
- Cong thông tin din tü TP; 
- Lixu: VT, SW-ITT. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
1C1 CHUTICH 

PFIO CHU ICH 

Ngô Thi Rim Yn 
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CONG }IOA xA HQI ciifj NGHIA VIT NAM 
Dc  Ip - Ti! do - Hnh phñc 

Dà Ncng, ngày JO tháng ,4. nám 2022 

(Kern theo Quylt 

QUY DTH 
1 hott dng tuyên truyn c dng trirc quan 

trên dja bàn thành ph Ba Nng 
ãnh so'. /2022/QD-UBND ngày jo thángj nárn 2022 

cza UBND thành phó'Dà Nng) 

Chirong I 
NRUNG QUY DJNH CHUNG 

Biu 1. Phm vi diu chinh Va di t119ng áp dung 

1. Pham vi diu chinh 

VAn bàn nay quy dnh v nguyen tc quãn l; các quy dinh v hoat dng 
tuyen truyn c dng trrc quan, gm: ni dung, hInh thic, ngôn ngtr, phiwng tin 
và quy chun phuang tin tuyên truyn ct dng trirc quan; vi trI, s hwng, thxi 
gian, doWn vj tuyén truyn c dng tnre quan; tuyen truyn c dông trire quan két 
hçip ni dung quãng cáo thiimig mi; quy dinh v quãn l, s~ ding tuyn &rông, 
vj trI tuyên truyn c dng trçrc quan trên dja bàn thành ph Ba Nkg. 

2. B6i tuçmg áp diing 

Quy dnh nay áp diing dôi vói các s&, ban, ngành, doàn th thành pM, cac 
don vj, cci quan Trung uang dóng trén dja bàn thành pM, UBND các quân, 
huyn, phithng, xã (sau day gi tAt là cáo dcTn vj, dia phi.rcing) và các t6 chirc, Ca 
nhan có lien quan dn hoat dng tuyên truyôn c dng trtrc quan trên da bàn 
thành pM Ba Nng. 

Biu 2. Giãi thIch tir ngIi 

Mtt s tü ng trong Quy djnli nay duqc hiu nhix sau: 

1. Tuyên truyn Co dng trirc quan: là hot dng sir ding cáo phucng 
pháp, phiwng tin, hInh thirc tác dng trirc tip, chü yu vào mt (vào thi giác) 
c1'a con ng'cthi d dixa thông tin ye chü trircng, dirông lOi cüa Bang, chInh sách 
và pháp lut cüa Nhà nuc, cáo sir kin chInh trj 

- kinh t - vAn hóa x hôi dn 
cong chüng (bao gm Ca thông tin thai six, chInh sách xã hôi) nh.m thu h(it 
nguôi xem, dn dAt suy nghi và hãnh dng cüa hç theo dinh hiró'ng, trong mt 
thyi dim nht dinh. 

2. Phucing tin tuyên truyn cô dng tr1rc quan: là cong Cu, vat dung duac 
dàng d chuyn tãi ni dung tuyên truyên Co dng trirc quan, bao gm: bAng 
ron, phithn (bAng rOn d9c), cáo loai c trang trI; man hInh chuyen quãng cao, ap 
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2 

phIch, tranh c dng, doàn ngtiM; khu hiu, biu ngtr, c1im c dng ngoài tthi, 
tè roi; phim ành, truyn hInh, 

3. Man hInh chuyên quáng cáo là phixcing tin quàng cáo si:r diing cong 
ngh din tü d truyn tài cáo san phm quâng cáo, bao gm man hInh LED, 
LCD và cáo hmnh thirc ti.wng tir. 

4. Ho,t dng tuyen truyn c dng trirc quan kt hçip quàng cáo thwng 
mi: là hoat  dng tuyên truyn c ctng trirc quan có g.n biu trung, lô-gô, nhn 
hiu hang hóa. 

A Dieu 3. Nguyen tac quan ly 

1. Dam bào nguyen g0  quán 1 thng nht và toàn din d& vi hot dng 
tuyên truyn c dng trirc quan, tuyên truyn c, dng trçrc quan kt hçrp quàng 
co thuong mai.  Cáo hot dng tuyên truyn c dng trirc quan du phài duçc 
thông báo v&i S& VAn hóa và The thao d quàn 1 (trir cáo ho.t dng duc quy 
dnh ti khoàn 1 Diu 5 cüa Quy djnli nay). 

2. UBND thành pM quân 1 tMng nht v ni dung, hmnh thirc, tuyn 
&r&ng, vj tn cáo hot dng tuyCn truyn c dng trc quan, hot dng kr nim 
cáo ngày 1 1&n; tuyên truyn, quãng bá cáo sir kin vAn hóa, xA hi trên dja bàn 
toàn thành ph& 

3. UBND cáo qun, huyn, phung, xã t chc hot dng tuyên truyn c 
dng trrc quan, hot dng k nim cáo ngày 1 ion trCn dja bàn theo quy dnh 
cüa pháp 1uQt và k hoch, huthg dn cüa co' quan quãn 1" cp trên. 

4. Cáo dan vj, dja phuang t chc, cá nhân thirc hin cong tao tuyên 
trnyn c dng trçrc quan chtu trách ithim v ni dung, hmnh thirc cáo phuong 
tin, san phrn tuyên truyn c dng trçrc quan do minh thirc Men. 

5. TIu tiên cho cáo hoit dng tuyên truyn c dng trirc quan ph1i0 vçi 
nhiCm vi chinh tr, tuyên truyn cáo chü trucmg, chInh sách, pháp 1u.t ti tAt cã 
cáo ichu vrc trong cáo dç't tuyên truyn c dng tr1rc quail. 

fJiêu 4. Mt so hành vi cam 

1. Tuyên truyn c dng trçrc quan có ni dung không phii hcip vâi chii 
tru'ang, chInh sách cüa Dàng, pháp 1ut cüa Nhà nuOc; xâm hi an ninh qu6c gia, 
doàn k& dan tOo,  quyn và igi Ich hçp pháp cüa cáo co quan, t chiic và cong 
dan. 

2. Hoat  dng tuyên truyn c dng trixc quan có tInh cht kIch dng bao 
lçrc, xâm phm dao  d(rc, thu.n phong, m tio. 

3. Treo, d.t cáo san phm tuyên truyn c dng trirc quan trên gc cay, tri 
truyn tái diên, trit tin hiu, bin báo giao thông; lam che chn bin báo hiu 
duäng bO, den tIn hiu diu khin giao thông và tAm nhIn cüa ngui tham gia 
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giao thông, d.c bit là tai  các nit giao thông. 

4. Thirc hin hot dng tuyên truyn c dng trirc quan khi ch'Lra có vAn 
bàn dng hoc cho phép cüa CG quan Nba nrn5c có tMm quyn; tuyen truyn 
ci dng tr1rc quan không dung vó'i ni dung, s lixqng, tuyn dtthng, vj trI dä 
dng k3 ho.c dà ducc ca quan nhà nithc có thm quyn cho phép. 

Chirorng II 
N}rfrNG QUY BJINH Cu TILE 

Diu 5. Các hot dng, s1r kin thirc hin tuyên truyn c dng trçrc quan 
1. Các sir kin chInh trj trçng di, ngày 1, k nim cüa d.t nrnc và cüa 

thành pM, gm: Dihi Dàng các cap, Bâu cr di biêu Quc hi, dai biêu Hi 
dng nhân dan các cap, Ngày thành l.p Dàng Cong san Vit Nam (03/02), Ngày 
Gi th Hung Vuang (Mong 10/3 Am lich), Ngày Giài phóng thành phô Dà NAng 
(29/3), Ngày Giãi phóng mien Nam, thông nhât dat nuó'c (3 0/4), Ngày Quôc té 
Lao ctng (01/5), Ngày Chiên thAng Din Biên Phii. (07/5), Ngày sinh Chü tjch 
H ChI Minh (19/5), Ngày Thi.rong binh - Lit si (27/7), Ngày Cách mng 
Tháng Tam thành cong (19/8), Ngày QuOc khánh nuóc CBXHCNVN (02/9), 
Ngày thành 1p Quân di Nhân dan Vit Nam (22/12); Têt Di.wng lich, Têt Am 
ljch. 

2. Các sir kin, hi nghj 1crn cüa quéc t& dt nuOc din ra tai thành pM và 
các hot dng 1n do thành phô to chirc; các sir kin, hôi nghi, lê kST niêm... do 
các b, ngành t chirc ti thành phO và các hot dng ciia các sO', ngành, doàn 
th& don vj, dja phurong. 

3. Tuyén truyn Co dng trirc quan thirc hin nhiêm vu, chuong trinh, 
phong trào cüa thành phô và các sO', ngành, dia phuang. 

4. Các hoat dng tuyên truyn c dng trçrc quan khác theo quy djnh cüa 
pháp 1ut. 

A A A Dieu 6. Nçi dung tuyen truyen co d911g trrc quan va hinh thirc the hiçn 
1. Ni dung tuyên truyn cèi dng trirc quan 

a) Ni dung tuyên truyn c dng trrc quan phãi phü hcip vO'i t1rng hot 
dng, trng dcct tuyên truyên, theo chuc nAng, nhiêm vu cüa dan vi, dia phuo'ng. 

b) Di v&i các hot dng tuyên truyn c dng trirc quan có k hoch, 
hixO'ng din cüa b, ngành trung irong hoc cüa thnh phô thl thrc hiên theo kê 
hoach, hu&ng dan. 

c) Ca quan, don vj, dja phuang, t chirc thrc hin tuyên truyn c dong 
trçrc quan chju trách nhim ye nQi dung, hmnh thuc tuyên truyn theo quy djnh 
cüa pháp lu.t. 

d) SO' VAn hóa và Th thao huàng dn các don vj, dia phucmg trong vic 
thirc hin ni dung thông báo san phâm tuyên truyn c dng tc quan. 
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2. Hlnh thrc th hiên 

a) Di v6i hoat dng tuyên truyn c dng trirc quan theokhoàn 1 Diu 5 
Quy djnh nay (trir hoat dng tuyên truyên Têt Dixcng ljch, Têt Am ljch): Sfr 
diing nen do chu yang. 

b) Di v&i hoat dng tuyên truyn c dng trirc quan theo các khoàn 2, 3 
và 4 Diêu 5 Quy djnh nay: Kêt hçp hài hàa các màu sac. 

c) Di vd các hoat dng tuyên truyn c dng trçrc quan có huó'ng dn 
riêng cüa b, ngành ho.c mang tInh dc thu co sir dicing tranh, hmnh ánh, màu 
sic... khác: Sâ Van hóa và The thao hu&ng dan ci the khi có dé ngl4. 

Diu 7. Ngôn ngfr trong tuyên truyn c tng trirc quan 
1. Ngôn ngt dung trong tuyên truyn c dng trçrc quan là ting Vit; trü 

nhng trung hçip tr ng d di.rçic quôc tê hóa, ten riêng ho.c t ngü không thay 
the du'çic bkg tiéng Vit thI di.rcc viêt nguyen gôc. 

2. Trong trnng hcp si:r dçing Ca ting Vit, ting nu&e ngoài trên ci'lng 
mt phtxcmg tin tuyên truyên cô dng trrc quan tM khô cht nuâc ngoài không 
d:ixçrc lan hon 3/4  (ba phân ti.r) khô chC tiêng Vit và phài d.t duâi chQ tiêng Vit. 

3. Han  ch vi& tt, trü trnäng hcip ni dung th hin qua dài thI thxçic vi& 
tt nhng tr thông dmg. 

Biu 8. Phirong tin tuyên truyn c dng triyc quan 
1. Bang rOn, bang quàng cáo (pano), hQp ctèn, man hInh chuyên quãng cáo 

(led, man hmnh din tCr). 

2. Tuyên truyn c dng trtrc quantrên các phixcmg tin giao thông: Xe 
hoa, thuyên hoa, xe cô dng, xe tuyên truyên km dng. 

3. Ngixi chuyn tái ni dung tuyên tmyn c dng trirc quail; 4t th 
tuyên truyên cô dng trçrc quail. 

4. Các phumg tin tuyên truyn c dng trirc quan khác theo quy djnh 
cüa pháp lut. 

Diu 9. Quy chun k5 thut các phu'o'ng tin tuyên truyn c dng 
trrc quan 

1. BàngrOn 

a) Di vái bang ron ngang: vj tn, kich thi.ró'c, kiu dáng, quy cách treo 
thrc hin theo Quy hoach quãng cáo trên da bàn thành ph& 

b) Di vai bang ron d9c (phuàn) treo trén tri din chiu sang: KIch thithc: 
O,8m x 2m ho.c O,7m x 2m. Khoãng each ti.ir m.t dt den canh day phuón t& 
thiéu là 1,4 m dôi vai san phâm treo trên tr tai bôn hoa, cay cãnh và 2,Om déd y6j 
các san phâm treo trên tni tai  các vj trI khác. 

2. Bang quàng cáo, palo, hp den 

a) Di vói bang quàng cáo, palo, hp den dc lap: Vj trI, din tIch, chiu 
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5 

cao, kiu dáng, khoàng cách thrc hin theo Quy ho.ch quáng cáo trên dja bàn 
thành ph& 

b) Di vâi bang quàng cáo, pano, hp den gn tri din chiu sang: kich 
thuâc: O,8m x 2m hoc im x 2m. Khoáng each tr mt Mt den cnh day bang, 
pano, hp den ti thiu là 1,4 m dôi vol san phâm dt tai  bôn hoa, cay cánh và 2m 
d& vOi các san phâm dt tai  các vj trI khác. 

3. Tuyên tmyn c dng trrc quan trên các phumg tin giao thông: 
không th hin san phâm tuyên truyên cô dng trçrc quan 0 m.t truOc, mt sau 
và trén nóc cüa phumg tin giao thông. San phâm tuyên truyên cô dng trçrc 
qitan không dixçic vuqt qua 50% din tIch mi mt duçc phép tuyen truyên cô 
dng tnrc quan cüa phucing tin giao thông. 

4. Tuyên truyn c dng trirc quan bang ba phong thanli va hInh thüc 
tixo'ng t1r: không vixçit qua d on cho phép theo quy djnh cüa pháp luât ye môi 
tnr&ng. 

5. Tuyên truyn c dng trirc quan trên man hinh chuyên quáng cáo 

a) Vic dt man hmnh chuyên quáng cáo phãi tuan theo quy djnh cüa pháp 
1ut có lien quan và quy hoach  quâng cáo ngoài trOi cUa thành phô. 

b) Khi t1c hin tuyên truyên cô dng tri.rc quan trên man hInh chuyén 
quáng cáo d.t ngoài tthi không di.rcic dung am thanh. 

c) Tuyên truyn cô dng trçrc quan trên man hlnh không thutc quy dnh 
tai. diem b cUa khoán nay duqc sir diing am thanh theo quy djnh ciia pháp 1ut ye 
môi tnrOng. 

6. Tt cá các phucmg tin tuyên truyn c dung trirc quari phài th hin 
tCn, sê, din tho.i cüa dmi vj thirc hin. 

Diu 10. Vi trI, so Itrçrng, thôi gian, don vi thirc hin tuyên truyn c 
dng trrc quan 

1. Di vOi hoat dng tuyên truyên Co dng trirc quan theo khoàn 1 Diu 5 
Quy djnh nay: 

a) Vj tn: Theo phi 1iic dInh kern Quy djnh. 

b) S lucing: Theo k hoch và vj trI thrcic phân b& 

c) ThOi gian: Giao SO 'Van boa và Th thao huémg dn c th thOi gian 
tuyên truyên cô dng trirc quan theo chi d?.o cüa Ca quan cap trén. 

d) Dan vj thiic hin: SO Van boa và The thao, UBND các quân, huyn, 
phuig, xa. 

2. D& vOi hoat dng tuyên truyn c dng trixc quan theo khoàn 2 Diu 5 
Quy djnh nay: 

a) Vj trI: Theo vj. trI d duçrc ca quan có thm quyn cho phép và xung 
quanh dja diem din ra slr kin, hoat dng. 
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b) S luqng: Ti da 300 san phmJ1 dçTt. Di vâi các sr kin quc t hoc 
các ho.t dng có quy mô ion do thành ph t chi'rc, s hrçing thirc hin theo k 
hoch cCia sir kin, hoat dng. 

c)Thi gian tuyen truyn c dng trirc quan: Không qua 15 (mtthi lam) 
ngày.Dôi v&i các s1r kin quôc tê hoc các hoat dng có quy mô 1&n do thành 
phô to chüc, thii gian thçrc hin theo kê hoch cüa sir kin, hoat dng. 

d) Don vj thirc hin: Các dun vj, dja phizang. 

3. Di vói hoat dng tuyên truyn c dng trrc quan theo theo các khoân 
3, 4 Diêu 5 Quy djnh nay: 

a) Vj tn: Theo vj trI dã ducc cu quan Co thm quyn cho phép và khu v1rc, 
dja diem cho phép tuyên truyên cô dng trirc quan trên dja ban thành ph& 

b) S luçmg: T& da 300 san phrnI1 dt 

c) Thxi gian tuyên truyn: Không qua 15 (mui lam) ngày. 

d) Dun vi thixc hin: Các dun vj, da phixong. 

4. Ei vói các ni dung tuyên truyn c dng trçrc quan phuc vi nhim vii 
dài han;  các bang pano tam iOn (20m2 trO len); vj trI tuyôn truyên cô dng trrc 
quan tai  các khu vçrc, dja diem cong cong khác: giao SO Van hóa và The thao 
tham mini TJBND thành phô xem xét, quyêt ctjnh. 

Diu 11. Tuyên truyn cô dng trijc quan kt h9'p ni dung quãng cáo 
thirong mai 

1. Tt cà the hoat dng tuyên truyn c dng trirc quan kt hgp ni dung 
quáng cáo thuung mai dêu thc hin np phi theo quy dnh, truOng hçip mien, 
giàm phI phãi di.rçic sir cho phép cüa ca quan nhà rnrOc có thâm quyn. 

2. Các hoat dng tuyên truyn c dng trirc quan k& hçp ni dung quãng 
cáo thuong mai phái tuân theo nhctng quy dnh sau: 

a) KhOng s1r diing hInh ânh, bik ti.rcmg Dàng kS', Quc kS', Quc huy, 
chân dung Chñ tjch Ho ChI Minh. 

b) Không k& hcip ni dung quáng cáo thuo'ng mai trong các nôi dung 
tuyên truyên vO Dáng, Nba nu'Oc CHXHCNVN, Chü tjch Ho ChI Minh. 

c) Biu tnmg, b-go, nbãn hiu hang hóa quáng cáo phãi dt 0 phIa duOi 
thng di v0i bang tuyen truyên cô dng trrc quan, bang-ron dcc vâ phia ben 
phái dOi v0i bang-ron ngang. 

d) Diên tIch th hin cüa biu trtmg, lô-gô, nhan hiu hang hóa quáng cáo 
không qua 20% din tIch san phâm tuyên truyen cô dQng tnxc quail. 

JJiu 12. Quy djnh v thri gian khc phiic, sira chfra 

Các dun vj, da phLrcYng thirc hin tuyên truyn c dng trçrc quan phâi kjp 
thOi chinh s0a, tháo dö déi vOi san phâm tuyôn truyên cO dng true quan bi hu 
hông trong thai gian không qua 01 (mQt) ngày dôi vOi bang ron, phuOn, pano; 
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không qua 02 (hai) ngày di vói san phm tuyén tmyn c dng trirc quan là 
hp den, man hInh chuyén quãng cáo sau khi có van bàn yeu cu càa Cu quan nhâ nuóc có thâm quyên. 

Diu 13. Quy djnh v quãn I, sfr ding tuyn dtr&ng, vj trI tuyên truyn 
1. Di vOi ho.t dng tuyên truyn c dng trçrc quan theo khoãn 1 Diu 5 Quy djnh nay: 

Các dun vj, dja phmng chü dng thixc hin theo hufrng dk tuyên truyn 
Co dQng trirc quan cüa S& Van hóa Va The thao và ké hoach cüa don vj, dja 
phixung trên các tuyén dithng dã phân bô theo Phii liic dInh kern. Nêu có nhu câu 
tang so hxçng và tuyên duông ngoài Phi,i 1iic, các dun vj, dia phi.rung chü dng 
dng k v trI và có van bàn g1ri ye Si Van hóa và The thao tnróc kbi thrc hin 
15 ngày dé quân 1. 

2. D& vâi hoat dng tuyén truyn Ct dng trirc quan theo các khoân 2, 3 và 4 Diu 5 Quy djnh nay: 
a) Các don vj, da phrang 0h911 v trI và giri van bàn kern theo bàn thit k 

san phm tuyên truyn (maket) dn Sâ VAn hóa và Th thao d hiing dn thc 
hiên. 

b) Tnring hqp các dja phuong s1r d1ing cáo tuyn du&ng, vi tn d duo'c 
phân. bô theo Phii içic: có vAn ban gii ye S VAn hóa và The thao tniiâc thai gian 
thirc hin 30 ngày dê chü dng can dôi vj tn, dam bão cong tác quàn 1. 

3. D6i vál hoat dng tuyên tniyn c dng trrc quan theo Diu 11 Quy 
djnh nay: To chirc, Ca nhan güihô su thông báo ye S VAn hóa và Th thao theo 
quy djnh. Truèng hçp xin mien, giàm phi thI phãi Co vAn bàn dông ci:ia 
quan nhà nithc có thâm quyên truóc khi thirc hin. 

Chtrong 111 
TRACH NTII M QTJAN L' 

Diu 14. Trách nhiêm cüa S& VAn hOa và Th thao 

1. Tham muu UBND thành ph quàn l thng nht và toàn diên hoat dng 
tuyên truyn c dng trrc quan trên dja bàn thành ph& Chju trách nhiêm trixâc 
UBND thành pM theo chc nAng quàn 1 nhà nuóc v hoat dng tuyên truyn 
c dng tnirc quan trên da thành phô. 

2. Chü tn, phi hçp vOi cáo s&, ngành lien quail, UBND cáo qun, huyn 
tuyên truyn, pM bin, huóng dn thirc hin Quy dinh nay. 

3. Xem xét, xin chü truung min, giãm phi d& vôi các hoat dông tuyen 
truyn c dng trçrc quan kt hçp ni dung quâng cáo thuang mai theo d xut 
cüa các don vi (nu co). 

4. Hu&ng dn các dun vj, dja phuong thrc hin cong tác tuyên truyn c 
dQng trc quan trén dja bàn toàn thành phô. 
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5. T ch(rc thanh tra, kim tra và xir 1 các vi phm trong ho?.t dng tuyên 
truyn c dng trirc quan theo quy djnh cüa pháp 1u.t hin hành. 

Diu 15. Trách nhim cüa S& Xây dng 

1. PMi hçp vói Si Vn hóa và Th thao thirc hin cong tác quàn 1 nhà 
nithc v cong the tuyên truyn c dng trrc quan di vó'i các hott dng, san 
phm tuyên truyn c dng trrc quan có si:r dçtng da dim, phi.rang tin thuc 
ch(rc näng quân 1 cüa dan vj. 

2. Thanh tra, kim tra, xü 1 vi phm v xây di.rng, v các phuang tin, san 
phm tuyên truyn c dng trçrc quan ngoài tthi trên dja bàn ththih ph theo 
thrn quyn. 

Diu 16. Trách nhim cüa S& Giao thông vn tâi 

1. Phi hccp vó'i Sô Van hóa và Th thao thyc hin cOng tác quàn 1 nhà 
nuó'c v cong tác tuyên truyên Co dng trrc quan d& vó'i các hoat  dng, san 
phm tuyên truyn c dng trirc quan có si:r diing dja dim, phuang tin thuc 
chirc näng .quãn 1 cüa dan v. 

2. Thaith tra, kim tra, xr 1 vi phm v an toàn giao thông trong hot 
dông tuyên truyn c dng trirc quan và ph& hgp vói S& Van hóa và Th thao 
trong quàn 1, kim tra, thanh tra vic thirc hin tuyên truyn c dong trirc quan 
trén phuang tin giao thông theo thâm quyn. 

Diu 17, Trách nhirn cüa các sO', ban, ngành, doàn th thành ph 

1. Trong phm vi, quyn hn cüa mInh cO trách nhim phi hp v&i S& 
Van hóa và Th thao thrc hin quàn 1 hot dng tuyên truyn c dng trrc 
quan v dja dirn, các phuong tin, nOi  dung tuyên truyn c dng trrc quan 
theo quy djnh quàn 1 chuyên ngành. 

2. Khi thçrc hin các hoat dng tuyên truyn Co dung trirc quan ci:ia don vj 
có trách nhim k) k&, yêu cu và theo dOi, giám sat don vj thi cong thuc hin 
nghiOm các nQi dung cüa Quy djnh nay. 

Diu 18. Trách nhim ella UBND các qun, huyn 

1. Chi do PhOng Van hóa Va Thông tin và các phOng chirc nang có lien 
quan phi hçp vai phOng chuyên môn, Thanh tra S Van hóa và Th thao trong 
cOng tác quàn 1 nhà nuâc hot dng tuyên truyn c dng trixc quan trên dia 
bàn; kiêm tra hin trng dê có thông báo diêu chinh, tháo dO', xfi l d& vói các 
phuang tin, san ph.m tuyên truyn c dng tr1rc quan ht thai han, hu' hông, 
1p dt tai  vj trI không phü hp gay m.t m quan do thj tren dja bàn. 

2. Chi dao  Trung tam Van hóa, Thông tin và Th thao/Trung tam Van hóa 
- Th thao, các phOng, ngành chirc nang và UBND các phuO'ng, xâ thçrc hin 
cong tác tuyên truyên CO dng trirc quan theo Diêu 5 Quy dtnh nay và chu trách 
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nEim v các hoat dng tuyên truyn c dng trirc quan do cáo don vi, dja 
phirang, cci sô thirc hin. 

3. Phi hcp vii Sâ Van hóa và Th thao t ch(rc tuyen truyn, ph bin 
các ni dung cüa Quy djnli nay và cáo van ban quy phm pháp 1ut có lien quan 
v hot dng tuyên truyn c dng trirc quan trén dja ban quãn 1. 

Diu 19. Trách nhim cüa UBND phiring, xa 

1. Thirc hin và chju trách nhim v cong tao tuyên truyn c dng trirc 
quan cüa dja phixang. 

2. H.r&ng dk và quán 1 di vâi các hot dng tuyên truyn c dng tr1rc 
quan không kt hcip ni dung quang cáo thiiong mai thirc hin tai dja bàn dan cu 
(cac tuyn dithng không thuOc "Ph.n mm Dàng k san ph.m quàng cáo"). 

3. Phi hccp vói Phông Van hóa và Thông tin qun, huyn t chirc tuyên 
truyn, ph bin Quy dnh nay và các van ban quy phm pháp lut có lien quan 
trên da ban quán l. 

Chirng IV 
DIEU I<BoAN Tin HANR 

Diu 20. Xfr I vi phtm 

1. Cáo hoat  dng tuyên truyn c dng trirc quan theo Diu 11 Quy dinE 
nay: xü 2 theo quy dnh cáa Lut Quáng cáo. 

2. Các hoat  dng tuyên truyn Co dng trçrc quan không thuôc quy djnh tai 
khoãn 1 Diu nay: tciy theo tInh chat, mrc d vi phm s bj xir 1 mt trong cáo 
hInh thirc sau: 

a) Tam dimg có thai han giài quy& h sci thixc hiên tuyên truyn c dng 
trrc quan cüa dan vj, dja phuang vi phm (trü hoat dng tuyên truyn c dng 
lnrc quan theo khoãn 1 Diêu 5 Quy djnh nay). 

b) Han ch s 1ung san ph.m cho dqt tuyên truyOn cô dng trirc quan 
tip theo: Giàm 30% so vó'i s lwng tôi da cüa mi d9't tuyên truyên CO dng 
trirc quan theo quy djnh tai  Diu 10 Quy djnh nay. 

c) Trir dim thi dua trong näm: nu dn vj, ctja phixang vi phm cáo quy 
dnh cita Quy djnh nay bj nhàc nha 02 lânlnàm. S Van hóa và Th thao có trách 
theo dOi, nhc nh& (bang van bàn) các dan vi, dja phuang có hành vi vi phm; 
thng hcip, báo cáo UBND thành phô xem xét, trir diem thi dua hang nàm. 

3. Ngoài các quy dnh tai khoàn 2 Diu nay, cáo don vj, dja phuang phái 
chju toàn b chi phI tháo gO phucing tin, san phrn tuyên truyn c dng true 
quan sai quy djnh (tnrè'ng hcip do S& Van hóa và The thao thuê nhân cong tháo g. 

Biu 21. T chfrc thuc hiên 

tra
ng

ttq
-3

1/
12

/2
02

2 
15

:3
7:

13
-tr

an
gt

tq
-tr

an
gt

tq
-tr

an
gt

tq



10 

1. S& Van hóa và Th thao ehü trl, phéi hçp vOi các dcrn vj, da phumg có 
trách nhim th chirc thirc hin Quy dnh nay và các van bàn quy phm pháp 1ut 
hiên hành có lien quan v linh virc quàng cáo, tuyên truyn; dam báo vic quán 
1 chuyên ngành theo diing thm quyn và chu trách nhim tru&c UBND thãnh 
ph v các sai phrn trong hot dng tuyên truyn c dng trrc quan trên lTnh 
vçrc, dja bàn do mmnh quàn 1. 

2. Giao Sâ Van hóa và Th thao diu chinh, b sung Phii 1iic kern theo 
Quy djnh nay khi có phát sinE, viirng mc trong qua trmnh thc hin. 

3. Trong qua trInh thirc hin, nu Co vn d phát sinh, vi.xng mc, các don 
vj, dja phrnmg và các ngành lien quan phàn ánh v TJBND thành pM (qua S 
Van boa và Th thao) d M sung, sãa di Quy dnh cho phü hçp./. 
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Phuluc 
IJNG, V TRI TIIUC HIN TTJYEN TRUYEN 
UAN TREN BIA BAN TIIANH PHO BA NANG 

nh so 33 /2022/QD- UBND ngày 3 tháng /Jnãm 2022 
za UBND thành phô Dà Náng) 

Stt  Tuê'irôn' Vj tn Ghi chI 
I  S VAN HOA VA TH THAO 
1 Dithng Bach DAng Tü cu Rng dn &r?ing 

N: nDu 
2 Du?mg Trân PhU Tr dix&ng Nguyn Du den 

duing Trân Quôc Toãn 
3 Th.thng Lê Dun Tir dixng Trn PhU dn 

dixng Ong Ich Khiêm 
4 Dithng Hung Vucnig Tr du&ng Bach Ding dn 

thrng Ngô Gia Tir 
5 Dithng Nguyn Van Linh Toàn tuyên 
6 Dixrng 2 tháng 9 Tir cu Rng dn diing 

PhanDàngLuu 
II  QTJN HAl cnAu 
1  Thz&ng Quang Trung Toàn tuyen 
2 Dung Nguyn ChI 

Thanh 
Toàn tuyn 

3 Du&ng Lê Hông Phong Toãn tuyên 
4 Duàng Lê Dlnh Diwng Toân tuyên 

Dumg Nguyn Th Minh 
Khai 

Toàn tuyên 

HI QT4N THANH KIIE 
I Diiàng Din Biên Phü Toàn tuyn 
2 U Tr duong in Biên Phü 

den dixng Nguyen Ru 
Thp. ____ 3 ID] .r1Thfr Tir duông E)in Biên Phü 
den throng Trân Cao Van 
Tr throng Ha Huy Tp dn 
thrg Nguyen Th'rc Trung __________ 
Th th.rg He. Huy Tp n& dãi 
den so nhã 207 duong Tn.rong 
Chinh 

L.1!fLwe V 
DixOn: N:ô Quyên Toàn tuyên  

2 DuOng Pham Van f)ông Tir thrOng Trn Hung Dao 
den duong Ho Nghinh 

3 DuOng VO Van Kit Tr thrOng Trn Hung Dao 
den dixng Ho Nghinh 
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4 Du&ng Dông Giang Toàn tuyn 
5 Trn Hung Dao Tfr câu Trân Th L dn câu 

Song Han 
6 V Van Dung Toàn tuyen 
T Ha Thj Than Toàn tuyên 
8 Trn Quang Diu Toãn tuyn 
V QUJNNGUHANH SON 
1 Dung Ngü Hành San Tir vOng xoay Nguyn Van 

Trôi den vông xoay Phan 
Hành San - Phan Tir. 

2 Dirng Lé Van Hin Tr daàng Trân Hoânh dn 
&thng Thüy San 5. 

3 Duàng Trn fi Nghia Ti'r di.thng Mai Dang Chcrn 
den vOng xoay Ngo Viêt 
HUu 

4 Dizng Minh Mtng Tir di.thng Trn Van Dan 
den di.thng Hoãng Ca 
Thach. 

VI QUAN LIEN cmEu 
1 DuOng Nguyn Sinh Sac Toãntuyn 
2 Dung Hoàng Thj Loan Toàn tuyn 
3 Du?ing Nguyn Tat 

Thành 
Toàn tuyn 

4 Dung T. Quang Bru Toàn tuyên 
VII QTJAN CAM L 

I DuO'ng Cách Mng Tháng 
Tam 

Tr yang xoay Nguyn Httu 
Tho den Câu Vuat BOa 
Cam. 

2 Dirng Nguyn Huu Th Tü vàng xoay Xô Vit Ngh 
Trnh den duOng CMT8 

3 ThxOng Lê D.i Hành Tr vOng xoay Nguyn Hflu 
Th den duO'ng Trung 
Chinh. 

4 Duing Ong fch Thxng Tr dithng Lê Di Hânh dn 
throng CMT8 

5 Dithng TrixOng San Toàn tuyn (doan qua qun 
CâmLê) 

6 Dng VO Chi Cong Tir cu Nguyn Tn Phixang 
den Tnthng mâm non Chü 
Ech Con 

VIII HUYN HOA YANG 
1 Quc LO 14B Tü giáp qun Crn L dn 

Trung tarn Van hóa, Thông 
tin vã The thao huyn. 

2 Quôc 1 1A Tr câu DO dn durng cu 
Den. 
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3 Trung tam Hành chInh 
huyn 

Ti'r Quc 1 14B vao Khu 
Trung tam Hành chInh 
huyn 

4 Dithng DT 605 Tr Quoc 1 1A dn gác 
chän di.r&ng sat (Hôa Tiên) 

IX CAC PHUOG, XA Tuyên ththng truOc UBND 
phumg, xa (phIa ben trái, 
ben phài trii si 200 met) 
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