
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÔ LƯƠNG 

Số:        /UBND.VX 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đô Lương, ngày        tháng       năm 2022 

V/v chấn chỉnh hoạt động tuyên 

truyền, quảng cáo 
 

 

Kính gửi:  

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

 

Hiện nay, trên địa bàn huyện Đô Lương đang xảy ra hiện tượng một số tổ 

chức cá nhân thực hiện quảng cáo sai qui định như: rải tờ rơi, treo pano, áp phích 

chưa có giấy phép, hết thời gian tuyên truyền, quảng cáo nhưng chưa tháo dỡ... 

Để làm tốt công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tuyên truyền, quảng cáo; 

UBND huyện Đô Lương yêu cầu Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:  

1. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 

Tiến hành tổ chức kiểm tra hoạt động tuyên truyền, quảng cáo; tháo dỡ khẩu 

hiệu, pa nô, áp phích chưa được cấp phép, hết thời gian tuyên truyền, treo mắc 

không đúng địa điểm quy định... 

2. UBND các xã, thị trấn 

Tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các 

hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo: 

- Hoạt động quảng cáo có sử dụng âm thanh lớn vượt quá độ ồn cho phép tại 

các địa điểm bán hàng, siêu thị, trung tâm thương mại,... 

- Hoạt động quảng cáo treo pano, áp phích, rải tờ rơi khi chưa có giấy phép 

và chưa được sự đồng ý của cơ quan quản lý tại địa phương. 

- Hoạt động quảng cáo vi phạm quy định Điều 32 Luật Quảng cáo về hoạt 

động quảng cáo trên phương tiện giao thông. 

- Hoạt động quảng cáo có nội dung trái với truyền thống lịch sử, đạo đức 

văn hóa, thuần phong mỹ tục Việt Nam hoặc gây ảnh hưởng xấu đến sự tôn 

nghiêm đối với Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Đảng kỳ, anh hùng dân tộc, danh 

nhân văn hóa, lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đặc biệt là hoạt động trưng bày, 

giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và hoạt động văn hóa, nghệ thuật lồng ghép 

hình ảnh liên quan đến bản đồ, Quốc kỳ, Quốc huy, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước 

Việt Nam. 



Nhận được Công văn này đề nghị Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông huyện; UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- CT, các PCT UBND huyện (b/c); 
- Phòng VH&TT; 
- Lưu: VT. 
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