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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tiếp tục ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

thực hiện một số thủ tục hành chính lĩnh vực quảng cáo 

 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

    

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LẠNG SƠN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền điạ phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền điạ phương  ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 181/2013/NĐ- CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo; 

Căn cứ Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của 

Bô ̣Văn hóa, Thể thao và Du lic̣h quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 

2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ủy quyền có thời hạn cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

thực hiện một số thủ tục hành chính lĩnh vực quảng cáo theo địa giới hành chính 

như sau: 

1. Thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ Thông báo sản phẩm quảng cáo trên các 

phương tiện: băng rôn ngang, băng rôn dọc có nội dung quảng cáo thương mại, 

biểu diễn nghệ thuật, thể thao, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị có gắn với biểu 

trưng, logo, nhãn hiệu hàng hóa của nhà tài trợ; biển hiệu gắn quảng cáo; bảng 

quảng cáo gắn vào công trình xây dựng có sẵn (các mặt tường bên, mặt tiền của 

công trình, nhà ở; trên tường rào công trình xây dựng).  

(Đối với các phương tiện: bảng quảng cáo tấm lớn, tấm nhỏ đứng độc lập 

trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, khu vực cửa khẩu biên giới, trung tâm các huyện, 

thành phố Lạng Sơn; Băng rôn có nội dung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, 

tổ chức các sự kiện, kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước, các hoạt 

động của ngành văn hóa, thể thao, du lịch tại các khu vực cửa khẩu biên giới và 

trên một số tuyến đường phố chính của thành phố Lạng Sơn: Hùng Vương (đoạn 



 

 

từ cầu Kỳ Cùng đến ngã ba Hùng Vương - Cửa Nam), Quang Trung, Bà Triệu 

(đoạn từ ngã tư Bà Triệu - Lê Lợi đến ngã tư Bà Triệu - Lý Thái Tổ), Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch trực tiếp tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo). 

2. Thủ tục hành chính tiếp nhận Thông báo tổ chức đoàn người thực hiện 

quảng cáo; 

Điều 2. Thời gian ủy quyền: 01 năm (từ ngày 01 tháng 6 năm 2021 đến ngày 

01 tháng 6 năm 2022).  

Điều 3. Trong phạm vi các thủ tục hành chính được ủy quyền tại Điều 1 

Quyết định này, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm:  

1. Tổ chức, phân công thực hiện nội dung ủy quyền theo quy định tại Điều 1; 

2. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật của Nhà nước về hoạt động 

quảng cáo thông báo, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực quảng 

cáo biết, thực hiện; 

3. Định kỳ 01 quý, báo cáo tình hình thực hiện tiếp nhận hồ sơ, xử lý vi phạm 

về hoạt động quảng cáo trên địa bàn quản lý; Báo cáo đột xuất khi có vướng mắc 

phát sinh với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thống nhất phương án quản lý, 

giải quyết phù hợp; 

4. Rà soát và đề xuất bổ sung, điều chỉnh quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên 

địa bàn phù hợp nhu cầu phát triển của địa phương. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở; Trưởng phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng cơ quan và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các nội dung ủy quyền về 

lĩnh vực quảng cáo tại Quyết định số 162/QĐ-SVHTTDL ngày 02/6/2020 của 

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ủy quyền cho Ủy ban nhân 

dân các huyện, thành phố thực hiện một số thủ tục hành chính lĩnh vực quảng 

cáo, biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 4; (T/h) 

- UBND tỉnh; (thay B/c) 

- BCĐ CCHC, Sở Nội vụ; (B/c) 

- Sở Tư pháp; (B/c) 

- GĐ, PGĐ Sở; 

-UBND các huyện, thành phố; 

- Trung tâm HCC tỉnh; 

- Phòng VHTT các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, QLVHGĐ (HVĐ). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Hà 
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