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BÁO CÁO 

Kết quả kiểm tra, xử lý hoạt động quảng cáo 

năm 2018 trên địa bàn thành phố Nha Trang 

 

Thực hiện Công văn số 5588/UBND-VHTT ngày 22/8/2017 của UBND 

thành phố Nha Trang về việc triển khai Kế hoạch số 6215/KH-UBND ngày 

13/7/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về triển khai Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 

09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản 

lý Nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo,  

Phòng Văn hóa và Thông tin báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý hoạt động 

quảng cáo năm 2018 trên địa bàn thành phố Nha Trang như sau: 

1. Tình hình triển khai : 

- Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đã chỉ đạo Đội Kiểm tra liên ngành 

văn hóa – thông tin thành phố xây dựng Kế hoạch số 1454/KH-VHTT ngày 

20/12/2017 về việc kiểm tra hoạt động quảng cáo không đúng quy định trên địa 

bàn thành phố Nha Trang năm 2018. 

- Đầu tháng 6/2018, UBND thành phố Nha Trang đã tổ chức phổ biến các 

quy định của pháp luật về hoạt động quảng cáo và thực hiện ký cam kết đối với 

các tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ quảng cáo trên địa bàn thành phố Nha 

Trang, tham dự Hội nghị có 56 Giám đốc doanh nghiệp hoạt động kinh doanh 

dịch vụ quảng cáo. 

2. Kết quả kiểm tra: 

Trong năm 2018, Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa – thông tin thành phố đã 

kiểm tra 117 lượt cơ sở hoạt động về quảng cáo, đề nghị UBND thành phố ban 

hành quyết định xử phạt 31 cơ sở với số tiền là 265.500.000 đồng, cụ thể: 

a) Kiểm tra, xử lý biển hiệu, bảng quảng cáo không đúng quy định 

+ Đội Kiểm tra liên ngành thành phố tiến hành kiểm tra, xử lý các biển 

hiệu, bảng quảng cáo là 85 cơ sở, trong đó đã nhắc nhở 60 cơ sở về biển hiệu, 

bảng quảng cáo không đúng quy định, lập biên bản vi phạm 25 cơ sở, đề xuất 

Chủ tịch UBND thành phố ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với 

số tiền 243.500.000 đồng, với các hành vi vi phạm sau:  

- 04 cơ sở vi phạm không thể hiện đầy đủ trên biển hiệu tên cơ sở sản xuất 

kinh doanh theo đúng giấy CNĐKKD; 

- 03 cơ sở thể hiện tên gọi, tên viết tắt, tên giao dịch quốc tế bằng chữ nước 

ngoài có khổ chữ quá ba phần tư khổ chữ tiếng Việt trên biển hiệu (chữ Trung 

Quốc);  
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- 01 cơ sở thể hiện tên riêng bằng chữ nước ngoài ở phía trên chữ tiếng Việt 

trên biển hiệu (chữ Trung Quốc); 

- 04 cơ sở  quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mà không thể hiện bằng 

tiếng Việt (chữ Trung Quốc 02 cơ sở, chữ tiếng Anh 01 cơ sở, chữ tiếng Nga 01 

cơ sở);  

- 01 cơ sở quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thể hiện chữ nước ngoài 

mà không đặt bên dưới chữ tiếng Việt (chữ Trung Quốc);  

- 10 cơ sở không thông báo về nội dung quảng cáo trên bảng đến cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền nơi thực hiện quảng cáo; 

- 02 cơ sở Quảng cáo vượt diện tích quy định của bảng quảng cáo đã được 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. 

b) Kiểm tra xử lý các bảng quảng cáo sản phẩm lớn đặt áp tường, đặt 

trước mặt tiền nhà, dựng độc lập ngoài trời 

 Trong năm Đội Kiểm tra liên ngành thành phố kiểm tra xử phạt vi phạm 

hành chính 02 trường hợp bảng quảng cáo vượt diện tích quy định, áp dụng biện 

pháp khắc phục hậu quả buộc tháo dỡ bảng quảng cáo nhưng chủ quảng cáo chỉ 

rọc bạt hiflex sản phẩm bị xử phạt, rồi sau đó được Sở Văn hóa và Thể thao 

đồng ý tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo khác.  

c) Công tác kiểm tra quảng cáo bằng băng-rôn 

- Trong năm 2018, Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa – thông tin thành phố 

đã kiểm tra 32 lượt cơ sở quảng cáo bằng băng-rôn. Qua kiểm tra, phát hiện và 

lập biên bản vi phạm hành chính 06 cơ sở, với các hành vi vi phạm: Không 

thông báo về nội dung quảng cáo trên băng-rôn đến cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền nơi thực hiện quảng cáo; Treo băng-rôn quảng cáo các sảm phẩm trên cột 

điện, trụ điện; Không tự tháo băng-rôn đã hết hạn ghi trong thông báo; Không 

ghi tên, địa chỉ của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo trên băng-rôn; Treo 

băng-rôn quảng cáo không đúng vị trí đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

nơi thực hiện quảng cáo, đề xuất UBND thành phố ban hành quyết định xử phạt 

vi phạm hành chính với số tiền 21.500.000 đồng.  

- Phòng Văn hóa và Thông tin đã phối hợp với Phòng Quản lý đô thị và 

Công ty Cổ phần môi trường đô thị Nha Trang tổ chức tháo gỡ 315 băng-rôn 

quảng cáo gây mất mỹ quan đô thị. 

3.  Đánh giá chung  

a) Ưu điểm:  

- Bước đầu đã nâng cao được nhận thức của chính quyền, công chức Văn 

hóa - Xã hội các xã, phường, cán bộ thôn, tổ dân phố trong việc tăng cường hiệu 

lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo theo tinh thần 

Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ. UBND các xã, 

phường đã ban hành văn bản giao trách nhiệm cho cán bộ thôn, tổ dân phố chịu 



 3 

trách nhiệm giám sát các tổ chức, cá nhân gắn biển hiệu, bảng quảng cáo không 

đúng quy định. 

- Các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ quảng cáo, hoạt động 

kinh doanh, sản xuất, dịch vụ có gắn biển hiệu, bảng quảng cáo đã nhận thức 

được về trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong hoạt động quảng cáo. Tuy 

nhiên, vẫn còn một số tổ chức, cá nhân cố tình không chấp hành biện pháp khắc 

phục sửa chữa lại chữ viết bằng chữ tiếng nước ngoài không đúng quy định trên 

biển hiệu, bảng quảng cáo mà chỉ lấy đề can dán tạm thời. 

- Tình hình mỹ quan đô thị trong hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành 

phố được thông thoáng, trật tự, mỹ quan hơn. 

b) Hạn chế:  

- Sau đợt ra quân kiểm tra, các xã, phường bắt đầu buông lỏng quản lý, 

kiểm tra, xử lý trong hoạt động quảng cáo nhất là các biển hiệu, bảng quảng cáo 

viết bằng chữ tiếng nước ngoài không đúng quy định. Phòng Văn hóa và Thông 

tin phải thường xuyên giám sát, nhắc nhở các xã, phường kiểm tra, xử lý về biển 

hiệu, bảng quảng cáo không đúng quy định. Tại các cơ sở lưu trú du lịch, nhà 

hàng, cửa hàng bán hàng cho khách Trung Quốc còn lưu hành khá nhiều tờ rời, 

tập gấp, tờ quảng cáo hàng hóa, dịch vụ không có tiếng Việt, nhưng chưa được 

các xã, phường kiểm tra, xử lý thu hồi. 

- Công tác kiểm tra, xử lý biển hiệu, bảng quảng cáo đặt trước mặt tiền nhà, 

đặt ngoài trời có kích thước không đúng quy định chưa thực hiện kiểm tra. 

 5.  Kiến nghị  

Để tiếp tục thực hiện nghiêm Công văn số 5588/UBND-VHTT ngày 

22/8/2017 của UBND thành phố Nha Trang về việc triển khai Kế hoạch số 

6215/KH-UBND ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về triển khai Chỉ 

thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường 

hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo. 

Phòng Văn hóa và Thông tin xin đề nghị như sau: 

a) Đối với UBND thành phố 

UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, 

phường tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm các biển hiệu, bảng quảng cáo 

không đúng quy định theo Luật Quảng cáo và đảm bảo mỹ quan đô thị trong 

hoạt động quảng cáo trong năm 2019. Nếu xã, phường nào còn để xảy ra tình 

trạng các biển hiệu, bảng quảng cáo sai quy định trên địa bàn thì Chủ tịch 

UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố. 

b) Đối với Sở Văn hóa và Thể thao 

Đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo Phòng Nghiệp vụ Quản lý văn 

hóa khi tiếp nhận hồ sơ thông báo nội dung quảng cáo lần 2 đối với các bảng 

quảng cáo có diện tích lớn đặt trước mặt tiền nhà, áp tường, đặt ngoài trời trước 

khi trình ký phải khảo sát diện tích bảng thực tế để tránh trường hợp khi hậu 
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kiểm xử lý vi phạm buộc tháo, dỡ bảng quảng cáo không đúng quy định, đơn vị 

quảng cáo không tháo, dỡ bảng hoặc khung sườn sắt gây mất mỹ quan đô thị 

trong thành phố Nha Trang. 

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn 

thành phố Nha Trang năm 2018./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở Văn hóa và Thể thao (VBĐT) (b/c); 
- UBND thành phố (VBĐT) ( b/c); 

- Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng (VBĐT); 

- Trang Thông tin điện tử ( Vy); 
- Lưu: VT, Long, Trâm. 

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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