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TỜ TRÌNH
V/v đề nghị UBND tỉnh phê duyệt
Đề án Đổi mới tuyên tuyền, quảng cáo trên địa bàn thành phố Huế
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.
.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Chỉ thị
số 20/CT-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2018 về việc tăng cường hiệu lực, hiệu
quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn
tỉnh; sau khi lấy ý kiến tham gia của Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải,
UBND thành phố Huế; Sở Văn hóa và Thể thao đã bổ sung, điều chỉnh Dự thảo
“Đề án đổi mới hình thức tuyên truyền, quảng cáo trên địa bàn thành phố Huế”.
Sở Văn hóa và Thể thao kính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê
duyệt (có bản dự thảo kèm theo)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Phan Ngọc Thọ- CT UBND tỉnh (để b/c);
- Đ/c Nguyễn Dung - PCT UBND tỉnh (để b/c);
- GĐ Sở VH&TT;
- UBND thành phố Huế;
- VP Sở VH&TT;
- Lưu: VT, QLVH.
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Nguyễn Thiên Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số:

/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày

tháng

năm 2018

Dự thảo
QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Đề án Đổi mới hình thức tuyên tuyền, quảng cáo
trên địa bàn thành phố Huế
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm
2015;
Căn cứ Luật Quảng cáo được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2012, có hiệu lực
thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013;
Căn cứ Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên
Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 ban hành theo Quyết định số
129/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa
Thiên Huế;
Căn cứ Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20 tháng 5 năm 2018 ban
hành Quy chuẩn kỷ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng
cáo ngoài trời;
Xét đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số
ngày tháng năm 2018,

/TTr-SVHTT

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề án “Đổi mới hình thức tuyên tuyền, quảng cáo trên
địa bàn thành phố Huế” gồm các nội dung sau:
1. Mục tiêu:
a) Mục tiêu chung:
Đổi mới công tác quảng cáo theo hướng hướng tới hiện đại, quảng cáo
điện tử, thiết kế mẫu bảng quảng cáo có tính mỹ thuật, phong phú về hình thức;
xây dựng cơ chế vận hành giám sát thông tin quảng cáo tập trung, đảm bảo
công tác tuyên truyền, mỹ quan đô thị.
b) Mục tiêu cụ thể:

- Lựa chọn 02 địa điểm trên địa bàn thành phố Huế để xây dựng bảng

điện tử nhằm phục vụ cho sự kiện Festival, văn hóa, du lịch và một số lễ hội
khác (có kết hợp quảng cáo thương mại).
- Xây dựng các hộp đèn, màn hình điện tử trên một số tuyến đường trung
tâm thành phố Huế nhằm đảm bảo thực hiện công tác tuyên truyền, quảng cáo,
tạo mỹ quan đô thị; tiến tới không thực hiện quảng cáo bằng băng rôn, áp phích
như hiện nay. Trước mắt thí điểm tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố
Huế, sau đó triển khai nhân rộng tạo sự đồng bộ, thống nhất, hướng tới không
quảng cáo bằng hình thức băng rôn, áp phích trên các trục đường trung tâm
thành phố Huế sau năm 2020.
2. Nguyên tắc:
- Mẫu thiết kế của đơn vị nào được duyệt thì đơn vị đó được ưu tiên thực
hiện.
- Tổ chức đấu thầu thực hiện nếu có từ 2 đơn vị có mẫu thiết kế được
chọn.
Nhiệm vụ:
a) Xây dựng 02 màn hình điện tử phục vụ tuyên truyền (có thể kết hợp
quảng cáo thương mại).
b) Xây dựng các hộp đèn, màn hình điện tử trên một số tuyến đường
thành phố Huế.
3. Kế hoạch thực hiện:
(Chi tiết tại Phụ lục công việc triển khai Đề án đính kèm Quyết định).
4. Thời gian và nguồn kinh phí thực hiện:
a) Thời gian: Từ năm 2018 đến năm 2020
b) Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước; xã hội hóa; các nguồn huy động
hợp pháp khác.
5. Tổ chức thực hiện:
a) UBND thành phố Huế: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ
đạo lập phương án triển khai thực hiện theo phương thức xã hội hóa, các nội
dung sau:
- Xây dựng xây dựng một (01) màn hình điện tử phục vụ tuyên truyền tại
vị trí góc đường Nguyễn Thái Học – Võ Thị Sáu – Đội Cung.
- Xây dựng các hộp đèn, màn hình điện tử trên các tuyến đường: Lý
Thường Kiệt, Đống Đa, Lê Quý Đôn, đoạn đường từ Bà Triệu đến Hà Huy Tập
(trước Trung tâm Thể thao tỉnh); Bùi Thị Xuân (đoạn từ cầu Ga Huế đến cầu Dã
viên), đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu và đường đi bộ phía Nam sông Hương
đến Bảo tàng Hồ Chí Minh (đoạn công viên Lý Tự Trọng).

b) Sở Văn hóa và Thể thao:
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo lập dự án
chuyển đổi bảng tuyên truyền tại vị trí góc đường Lê Lợi – cầu Phú Xuân
(trước Bệnh viện Trung ương Huế) thành màn hình điện tử.
- Quản lý, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nội
dung tuyên truyền, quảng cáo theo đúng quy định của pháp luật.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND thành phố Huế trình Chủ
tịch UBND tỉnh phê duyệt mẫu bảng điện tử, hộp đèn…
c) Sở Xây dựng:
Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, UBND thành phố Huế nghiên cứu
thống nhất quy mô, hình thức, kiểu dáng về màn hình điện tử và các hộp đèn, màn
hình trên các tuyến đường nêu trên.
d) Các sở, ban, ngành, tổ chức liên quan: Căn cứ chức năng nhiệm vụ
của đơn vị: chủ trì, phối hợp với các chủ đầu tư để hướng dẫn triển khai thực
hiện các hạng mục.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Văn hóa và
Thể thao, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông và Vận tải, Du
lịch; Chủ tịch UBND thành phố Huế; Thủ trưởng các cơ quan liên quan có
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VP: PCVP và các CV;
(gửi qua mạng)
- Lưu: VT, VH.

CHỦ TỊCH

Phan Ngọc Thọ

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

ĐỀ ÁN
ĐỔI MỚI HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN QUẢNG
CÁO
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ

-

Cơ quan phê duyệt: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

-

Cơ quan chủ đầu tư:
- SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO
- ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HUẾ

-

Đơn vị tư vấn- thực hiện:

Huế, tháng 10 năm 2018

Dự thảo

PHẦN I. MỞ ĐẦU
I. SỰ CẦN THIẾT LẬP ĐỀ ÁN
- Nhằm đổi mới công tác quảng cáo theo hướng hướng tới hiện đại, quảng cáo
điện tử, thiết kế mẫu bảng quảng cáo, xây dựng cơ chế vận hành giám sát thông tin
quảng cáo tập trung…; xây dựng phương án không thực hiện quảng cáo bằng Băng
rôn, áp phích như hiện nay tại các tuyến đường trung tâm thành phố Huế, phương án
thay bằng các sản phẩm quảng cáo điện tử đảm bảo công tác tuyên truyền, mỹ quan
đô thị.
- Trước mắt thí điểm tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố Huế, sau đó
triển khai nhân rộng tạo sự đồng bộ, thống nhất, hướng tới không quảng cáo bang
rôn, áp phích trên địa bàn thành phố Huế sau năm 2019.
- Nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh lựa chọn từ 01 đến 02 địa điểm trên địa bàn
thành phố Huế để xây dựng bảng quảng cáo điện tử nhằm phục vụ riêng cho sự kiện
Festival, văn hóa, du lịch và một số lễ hội khác.
II. CĂN CỨ LẬP ĐỀ ÁN
- Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm
2020, định hướng đến năm 2030 ban hành theo Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày
20 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20 tháng 5 năm 2018 ban hành Quy
chuẩn kỷ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời.
- Thông báo Kết luận số 208/TB-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Chủ
tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại buổi làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao.
III. NGUYÊN TẮC - MỤC TIÊU ĐỀ ÁN.
1. Nguyên tắc:
- Nhằm đổi mới công tác quảng cáo theo hướng hướng tới hiện đại, tạo mỹ quan đô thị.
- Xã hội hóa giao cho các doanh nghiệp thực hiện. Nhà nước quản lý quy hoach,
nội dung tuyên truyền, quảng cáo.
2. Mục tiêu:
a) Mục tiêu chung:
Đổi mới công tác quảng cáo theo hướng hướng tới hiện đại, quảng cáo điện
tử, thiết kế mẫu bảng quảng cáo có tính mỹ thuật, phong phú về hình thức; xây dựng
cơ chế vận hành giám sát thông tin quảng cáo tập trung, đảm bảo công tác tuyên
truyền, mỹ quan đô thị.
b) Mục tiêu cụ thể:
- Lựa chọn 02 địa điểm trên địa bàn thành phố Huế để xây dựng bảng điện tử
nhằm phục vụ cho sự kiện Festival, văn hóa, du lịch và một số lễ hội khác (có kết
hợp quảng cáo thương mại).
- Xây dựng các hộp đèn, màn hình điện tử trên một số tuyến đường trung tâm

thành phố Huế nhằm đảm bảo thực hiện công tác tuyên truyền, quảng cáo, tạo mỹ
quan đô thị; tiến tới không thực hiện quảng cáo bằng băng rôn, áp phích như hiện nay.
Trước mắt thí điểm tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố Huế, sau đó triển
khai nhân rộng tạo sự đồng bộ, thống nhất, hướng tới không quảng cáo bằng hình
thức băng rôn, áp phích trên các trục đường trung tâm thành phố Huế sau năm 2020.
PHẦN II. NHIỆM VỤ ĐỀ ÁN
I. GIỚI HẠN VÀ PHẠM VI ĐỀ ÁN
1. Tên đề án:
Đổi mới hình thức tuyên tuyền quảng cáo trên địa bàn thành phố Huế
2. Phạm vi quy hoạch:
Trên địa bàn thành phố Huế
2.1. Về không gian:
- Lựa chọn xây dựng 02 màn hình điện tử phục vụ tuyên truyền (có thể kết hợp
quảng cáo thương mại).
- Xây dựng các hộp đèn, màn hình điện tử trên một số tuyến đường trung tâm tại
thành phố Huế.
2.2. Về thời gian:
Hoàn thành năm: 2018 – 2020.
II. YÊU CẦU:
1. Yêu cầu về việc đổi mới hình thức hiện đại
2. Yêu cầu về kết cấu, quy cách, vật liệu, an toàn
2.1 Về kết cấu
- Kết cấu của phương tiện quảng cáo ngoài trời phải được tính toán, thiết kế phù
hợp với quy định số liệu tự nhiên.
- Đảm bảo an toàn, bền vững, đáp ứng được các yêu cầu sử dụng; phải ổn định
trong suốt thời gian thi công và khai thác sử dụng.
2.2 Về vật liệu
- Vật liệu được sử dụng để chế tạo phương tiện quảng cáo ngoài trời phải đáp
ứng yêu cầu kỹ thuật và tuổi thọ của từng phương tiện quảng cáo; không bị biến dạng
tự nhiên theo thời gian và các tác động bất lợi của môi trường;
- Các chất liệu sơn phủ và các chất kết dính trên bề mặt của phương tiện quảng
cáo ngoài trời phải đảm bảo an toàn, không gây độc hại cho môi trường xung quanh;
2.3 Về chiếu sáng - Cấp điện
- Chiếu sáng phương tiện quảng cáo ngoài trời phải phù hợp với khu vực được
chiếu sáng, đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, không được làm ảnh hưởng đến

các hoạt động giao thông và các hoạt động khác của đô thị.
- Các thiết bị chiếu sáng phương tiện quảng cáo ngoài trời phải sử dụng loại thiết
bị có hiệu suất năng lượng chiếu sáng cao, tiết kiệm năng lượng, an toàn trong quản lý,
vận hành và sử dụng; có độ bền và tính ổn định cao; sử dụng các biện pháp kỹ thuật
giảm thiểu ô nhiễm ánh sáng; tránh chập cháy.
2.4 Về an toàn cháy – Chống sét.
- Xây dựng, lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời phải tuân theo các quy
định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn hiện hành.
- Phương tiện quảng cáo ngoài trời phải có hệ thống chống sét phù hợp với các
tiêu chuẩn kỹ thuật được lựa chọn.
2.5 Vật liệu, thiết bị, phương tiện quảng cáo ngoài trời phải được kiểm tra
thường xuyên để kịp thời bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hoặc thay thế.
3. Yêu cầu về nội dung: theo đúng quy định của Luật Quảng cáo
4. Yêu cầu về vị trí, địa điểm, khu vực xây dựng, lắp đặt:
- Đảm bảo mỹ quan đô thị;
- Đảm bảo tầm nhìn giao thông, không ảnh hưởng đến hoạt động giao thông và
không che khuất tầm nhìn biển báo giao thông;
- Đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy, yêu cầu thoát nạn, yêu cầu cứu hộ
cứu nạn, kết cấu xây dựng, trật tự an toàn xã hội;
- Đảm bảo các hoạt động sản xuất, sinh hoạt bình thường của người dân và an
toàn sinh mạng.
5. Đối với màn hình chuyên quảng cáo:
- Màn hình chuyên quảng cáo đặt ngoài trời không được dùng âm thanh.
- Màn hình chuyên quảng cáo đặt ngoài trời đứng độc lập có chiều cao tối thiểu
tính từ điểm cao nhất của mặt đường đến cạnh dưới của màn hình là 5 m.
II. NỘI DUNG ĐỀ ÁN
1. Lựa chọn 02 vị trí xây dựng màn hình điện tử:
1.1 Vị trí 1: Góc đường Lê Lợi – cầu Phú Xuân (đối diện Bệnh viện Trung ương
Huế) chuyển đổi bảng hiflex hiện này thành màn hình điện tử.
- Bảng 01 trụ, 01 mặt;
- Kích thước: 4m x 8m.
1.2 Vị trí 2: Góc đường Nguyễn Thái Học – Võ Thị Sáu – Đội Cung (gần khu
vực các phố đi bộ thành phố Huế).
- Bảng 01 trụ, 02 mặt;
- Kích thước: 4m x 6m.
2. Đề xuất các tuyến đường xây dựng các hộp đèn, màn hình điện tử (kích

thước nhỏ):
- Hai bên đường Lý Thường Kiệt;
- Dải phân cách đường Đống Đa;
- Dải phân cách đường Lê Quý Đôn;
- Dải phân cách đoạn đường từ Bà Triệu đến Hà Huy Tập;
- Đường Bùi Thị Xuân – phía công viên (đoạn từ cầu Ga Huế đến cầu Dã viên);
- Đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu và đường đi bộ phía Nam sông Hương đến
Bảo tàng Hồ Chí Minh (đoạn công viên Lý Tự Trọng).
Số lượng: Bố trí phù hợp sau khi khảo sát thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị
liên quan.
3. Một số hình ảnh minh họa
PHẦN III. TỔ CHỨC VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. UBND thành phố Huế: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo
lập phương án triển khai thực hiện theo phương thức xã hội hóa, các nội dung sau:
- Xây dựng xây dựng một (01) màn hình điện tử phục vụ tuyên truyền tại vị trí
góc đường Nguyễn Thái Học – Võ Thị Sáu – Đội Cung.
- Xây dựng các hộp đèn, màn hình điện tử trên các tuyến đường: Lý Thường
Kiệt, Đống Đa, Lê Quý Đôn, đoạn đường từ Bà Triệu đến Hà Huy Tập (trước Trung
tâm Thể thao tỉnh); Bùi Thị Xuân (đoạn từ cầu Ga Huế đến cầu Dã viên), đường đi
bộ Nguyễn Đình Chiểu và đường đi bộ phía Nam sông Hương đến Bảo tàng Hồ Chí
Minh (đoạn công viên Lý Tự Trọng).
2. Sở Văn hóa và Thể thao:
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo lập dự án chuyển
đổi bảng tuyên truyền tại vị trí góc đường Lê Lợi – cầu Phú Xuân (trước Bệnh viện
Trung ương Huế) thành màn hình điện tử.
- Quản lý, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nội dung
tuyên truyền, quảng cáo theo đúng quy định của pháp luật.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND thành phố Huế trình Chủ tịch
UBND tỉnh phê duyệt mẫu bảng điện tử, hộp đèn…
3. Sở Xây dựng:
Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, UBND thành phố Huế nghiên cứu thống
nhất quy mô, hình thức, kiểu dáng về màn hình điện tử và các hộp đèn, màn hình trên
các tuyến đường nêu trên.
4. Các sở, ban, ngành, tổ chức liên quan: Căn cứ chức năng nhiệm vụ của
đơn vị: chủ trì, phối hợp với các chủ đầu tư để hướng dẫn triển khai thực hiện các

hạng mục.
II. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Nguồn vốn ngân sách nhà nước
2. Huy động xã hội hóa theo phương thức kết hợp giữa tuyên truyền phục
vụ nhiệm vụ chính trị với quảng cáo thương mại.

