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         Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam (HHQCVN) đã nhận được công văn số 

3692/SVHTT-QLVH ngày 13/10/2022 của Quý Sở  đề nghị góp ý vào “ Dự thảo bổ 

sung, sửa đổi Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND, ngày 20/01/2016 cüa UBND Thành 

phố Hà Nội (lần 2)” (Dự thảo). Sau khi nghiên cứu và lấy ý kiến hội viên,  HHQCVN 

xin được đóng góp một số ý kiến sau đây:     

I. Nhận xét chung: 

1. HHQCVN đồng tình với cách đặt vấn đề tại Tờ trình của Sở Văn hóa, Thể thao 

Hà Nội. Trước tình hình Hà Nội có những thay đổi nhanh chóng; nhiều văn bản quy 

định mới được bổ sung; thực tế đòi hỏi các lĩnh vực phải có sự điều chỉnh cho phù hợp 

với tình hình phát triển của Thủ Đô thì việc bổ sung, sửa đổi Quyết định số 

01/2016/QĐ-UBND, cüa UBND Thành phố Hà Nội ban hành từ 20/01/2016 là điều rất 

cần thiết, đáp ứng nguyện vọng của cộng đồng doanh nghiệp tham gia hoạt động quảng 

cáo trên địa bàn Hà Nội. 

2. Những điểm đề xuất bổ sung, sửa đổi đã bao quát hơn các loại hình quảng cáo; 

đã thể hiện được tinh thần cởi mở, thông thoáng hơn cho hoạt động quảng cáo; tạo 

thêm cơ hội cho ngành công nghiệp quảng cáo phát triển để đóng góp tích cực hơn cho 

sự phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa trên địa bàn Hà Nội như Nghị quyết 

số 09-NQ/TU ngày 22/5/2022 của Thành ủy Hà Nội “Về phát triển công nghiệp văn 

hóa trên địa bàn Thủ Đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2930, tầm nhìn 

đến năm 2045” đã đề ra. 

3. Bố cục của Dự thảo bám sát Quyết định 01/2016/QĐ-UBND  không gây ra sự 

xáo trộn trong văn bản nên sẽ duy trì được sự ổn định, thuận lợi khi văn bản mới được 

ban hành và triển khai.   

       II- Một số góp ý cụ thể:  

1. Về căn cứ pháp lý tại Tờ trình: 

       - Đề nghị bổ sung Nghị định 129/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ 

“Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và 

quảng cáo”.
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        - Đề nghị ghi đầy đủ tên Thông tư số 04 /TT-BXD ngày 20 tháng 5 năm 2018 của 

Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn Quốc gia QCVN 17:2018/BXD thay thế cho QCVN 

17:2013/BXD ban hành  kèm  theo  Thông  tư số 19/2013/TT-BXD  ngày 31/10/2013.  

        - Đề nghị xem xét, tham khảo ý kiến góp ý của Công ty CP Đầu tư Xây dựng và 

Quảng cáo Hà Việt, hội viên HHQCVN, về hiệu lực của Quyết định số 1997/QĐ-

UBND ngày 24/4/2018 của UBND TP Hà Nội phê duyệt  Quy họach quảng cáo ngoài 

trời trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2050 

       2. Điều 7:  

       - Đề nghị làm rõ “Khu vực hạn chế quảng cáo” được thể hiện những hình thức 

quảng cáo gì, thời điểm, thời hạn quảng cáo…để thuận tiện cho việc cấp phép. 

       - Khoản 4, đề nghị tách đoạn “Tại khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, 

ngã 7 Ô Chợ Dừa, ngã 5 Cửa Nam được thực hiện các hình thức quảng cáo ứng dụng 

công nghệ, văn minh, hiện đại.” thành khoản riêng (5). Đồng thời cũng quy  

định cụ thể “Được thực hiện các hình thức quảng cáo ứng dụng công nghệ kỹ thuật số 

hiện đại” là thế nào?. 

        - Đề nghị bổ sung thêm  khoản (6) “Khu vực Quảng trường 19/8 (Nhà hát lớn 

Thành phố), Quảng trường 1/5 (Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt Xô), Trung 

tâm Hội nghị Quốc gia; các quảng trường, công viên thuộc thành phố và quận, huyện, 

thị xã  được quảng cáo cho các sự kiện diễn ra tại khu vực.” mà QĐ 01/2016 đã có 

nhưng Dự thảo mới chưa đưa vào. 

        3. Điều 8: Đề nghị giữ lại điểm “- Khi thực hiện tuyên truyền, quảng cáo trên hệ 

thống giá treo băng rôn quy định của Thành phố, các tổ chức thực hiện nộp phí dịch 

vụ treo, tháo dỡ và quản lý băng rôn trong thời gian quảng cáo với chủ đầu tư lắp đặt 

hệ thống giá treo – đỡ băng rôn.” như QĐ 01/2016 để đảm bảo các đơn vị thực hiện 

đúng thời hạn tháo dỡ, tránh làm mất mỹ quan TP. 

        4. Điều 10: 

        - Điểm b, khoản 2.1 (vị trí), Đề nghị thay đoạn “ phải đảm bảo các quy định an 

toàn về phòng cháy, chữa cháy, thóat nạn, cứu hộ, cứu nạn” bằng đoạn “ Các doanh 

nghiệp phải có phương án, cam kết bằng văn bản về an toàn PCCC, thoát nạn, cứu hộ, 

cứu nạn đối với công trình quảng cáo của doanh nghiệp” để thể hiện rõ trách nhiệm 

của doanh nghiệp. 
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- Khoin 3:

+ D0 nghi nh4p di6rn b vdo diem a vi nQi dung nhu nhau. khong cAn phAn bi€t khu

vuc n6i thanh va ngoai thdnh.

+ Di6rn a, dC nghi bo phAn gicri han dien tich t5i da d6,n 40m2 de phn hgp v6i tinh

hinh hi6n nay rit nhi6u nha cao ting. diQn tich rndt b6n rAt l6n md n6n cho thqc hign

theo di6rn a. muc 2.2.1.1.2. QCVN 17:2018/BXD dd cho "Dien tich bctng qr.rung ccict,

hQp ddn chi cho phep di da bdng 50% di€n t[ch mdt ben cong trinh ,-o'i kich thtrcic'

khong vtrot qud gicti hqn mdt ben cong trinh tai vi tr[ ddt bang".

5. Di6u 11, khoin I : De xu6t n6n cho qudrn-e cao tr6n noc nhd chd xe buyt d6 nAng

cao tinh thAm m!. ph6t huy'tinh s6ng tao c0a qudng c6o.

6. DiAu 12, khoin 3: D6 nghi b6 sung dAy du. chinh xdc: "YCu cau k! thuAt: Theo

quy dinh trong bring I t4i Quy chuAn ki thuQt Qu6c gia vd phuong ti6n quring c6o

ngoiri trd'i QCVN 17:2018/BXD..."

7. Didu 15. DAy ld Di6u b6 sung cho c6c loai hinh quing c6o con rn6i. co loai

chua ph6 bi6n rQng. chua c6 vdn bin ndo huon-e d6n cu th6 nOn n€u quy dinh nhu khotin

I Du thAo " Phai tuan theo quy dinh cua Luat Qttang cdo, qry dinh khdc ct)a phap luat

co lien quan vd cdc quy dinh vi phdng chdlt chira chdy, phdng chring chit1, no. on toatt

di€n, an todn giao thong"'thi qud chung chun-e cho cdc doanh nghiep lAn nhd quan l,v.

HiQp hQi de ngh! Hd Ngi rno dAu cho viec quAn ly cdc lo4i hinh quang c6o ndy n6n
, -^ i '

nghien cuu de nOu c6 thd dua ra nhirng quy dinh cU th6 hon nhu: Ve quy rn6; ve thi0t

bi; v6 drn thanh. 6nh siin-e; ,re khong gian. vi tri: v6 h6 so, thu tuc (theo quy dinh tai

kho6n 2) ... cho doanh nghiep d6 thuc hi0n.

8. Didu 16:

- Khoin 3: D€ nghi c6 quy dinh cu th6 thni luong. tht i di0rn. ty le, ccr quan c6
,i I ^tharn quydn ydu cau cho viec tharn gia tuy6n truyOn phr;c vu nhiern vq chinh tri vlr

chinh siich xE h6i de trdnh vi6c larn dung, gdy lSng phi, ton kdrn cho doanh nghiOp.

- Khoin 4:

+ D0 nghi bo sung them ! r,do doan " Vi€c xAy dung, lap dpt rndn hinh LED phiii
J

ndm trong quy hogch quting cdo ciia Thdnh phi vd phai c6 h6 so gui So Vdn hoa va

Th€ thao..."

+ D0 nghi hu6ng d6n thri tUc. h6 so xin " Xry dryng, ldp dqt mdn hinh LED"

9. Diiiu 18, khoin 4: D6 th6 hi6n tinh thAn cii cach thu tuc hanh chinh. dt nghi
. , I -!nghien cuu. bo sung gidm thi€u thu tuc. quy trinh tiep nhAn. thiri han giai quy6t ho scr
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cua S<y VHTT cfrng nhu c6c so. nganh O6i vOi tiilp nhan thong b6o s6n phAm quAng c6o

cfrng nhu xAy dgng b6ng quang c6o.

10. vA tn6 thri'c vin bin:

- DO ngh! d6nh s6 trang theo quy dinh tai Nghi dinh 3012020,1{D-CP ngdy

061312020 cira Chinh phu " Vi cong tac vdn thtr".

- Th6ng nh6t co chir dprn 6 tit clc6c di6u trong vdn bAn (Dieu 9, Di6u 11).

III- MOt sa aO xu6t tritin ngh!:

1 . Trong DU th6o co nhidu di6rn quy dlnh li6n quan d6n quy hopch quing c6o (Di6u

3; khoin 2, Di6u 9; kho6n 8. Di6u 10; kho6n 8, Ditiu 16...).Tuy nhi6n, d6n nay quy

ho4ch qu6ng c6o cia Thdnh ph6 v6n chua ducvc c6ng b6 c6ng khai, rQng r6i n0n viQc

thgc hiQn quy chtl se gap kho kh[n. HiQp hQi <l0 nghi Thdnh ph6 s6m b6 sung, ban

hdnh quy ho4ch A6 dOng bQ v6i vi6c tri0n khai Quy ctri5 UO sung, sria d6i.

2. Trong khi Thdnh phd chua ban hdnh Quy ch6, Quy ho4ch, cdn cho ti6p nh4n

th6ng b6o san phAm quang c6o c[ra c6c doanh nghiCp mQt crich binh thuong, tr6nh bi

gi6n doan vi ph6i cho dgi Quy ch6, Quy hoach m6i.

TrCn d6y ld rnQt s6 g6p y cua HHQCVN AOi vOi Dg th6o b6 sung, stra d6i Quy0t

dinh s6 0112016/QD-UBND, ngity 2010112016 ctia UBND Thdnh pnO Ua NOi.

HHQCVN mong duoc Quy UBND. So VHTT vd c6c sd, ngdnh liOn quan tham kh6o,

b6 sung vd s6rn ban hanh.

Cung v6i v6n b6n ndy, HHQCT N xin giri t6i Quy Co quan vdn b6n g6p y cu th6

cua rnQt sO don vi hQi vi6n cfia HiQp h6i Ae Qui co quan tham kh6o.

TrAn trong./.

l,,loi nhQn:
- Nhu'trdn:
- LJBND'f I'} ['la NOi (de b/c):
- Bo VHTTDI- (d€ b/c):
- Cuc Vdn hoa Co so'(d€ b/c):
- BCH. HV HH:
- [.u'u V'f.
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