UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG
PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 225 /VHTT-TTCS

Nha Trang, ngày 28 tháng 02 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v hướng dẫn tuyên truyền các quy định
của pháp luật liên quan đến hoạt động quảng cáo
bằng loa phóng thanh và vấn đề tiếng ồn
trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở

Kính gửi:
- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao TP;
- UBND các xã, phường.
Thực hiện Công văn số 1009/UBND-VP ngày 18/02/2020 của UBND
thành phố Nha Trang về việc thực hiện đề nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
tại Công văn số 142/DĐBQH-VP ngày 23/12/2019,
Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền
các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động quảng cáo bằng loa phóng
thanh và vấn đề tiếng ồn trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở như sau:
1.Nội dung tuyên truyền: Thực hiện phát thanh tuyên truyền nội dung
Điều 33 của Luật Quảng cáo; Điều 62 của Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày
12/11/2013 của Chính phủ và Điều 17 của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày
18/11/2016 của Chính phủ do Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố biên tập.
2.Thời gian tuyên truyền:
Thực hiện tuyên truyền liên tục từ ngày 02/3/2020 đến ngày 15/03/2020;
Sáng từ 07 giờ 00 đến 07 giờ 15, chiều từ 16 giờ 45 đến 17 giờ 00.
Yêu cầu cán bộ phụ trách Đài các xã, phường cập nhật đầy đủ vào sổ nhật
ký phát thanh của Đài Truyền thanh cơ sở. Phòng sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất
và trừ điểm thi đua nếu không thực hiện theo hướng dẫn.
Đề nghị Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố, UBND
các xã, phường nghiêm túc chỉ đạo thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên (VBĐT);
- UBND thành phố (VBĐT);
- Trưởng phòng;
- Lưu: VT, Long, Trâm.
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÀI TUYÊN TRUYỀN
Về các quy định của pháp luật
trong hoạt động quảng cáo bằng loa phát thanh
(kèm theo Công văn số 225 /VHTT-TTCS ngày 28/02/2020
của Phòng Văn hóa và Thông tin)
Kính thưa: Toàn thể nhân dân thành phố!
Để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành các quy định của pháp luật
trong hoạt động quảng cáo bằng loa phóng thanh và vấn đề liên quan đến tiếng
ồn ảnh hưởng đến sinh hoạt của những người xung quanh trong khu dân cư,
Phòng Văn hóa và Thông tin xin trích đọc Điều 33 của Luật Quảng cáo đã 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 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng
01 năm 2013, Điều 62 của Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của
Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể
thao, du lịch và quảng cáo và Điều 17 của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày
18/11/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực
bảo vệ môi trường, cụ thể như sau:
Nội dung thứ nhất: Điều 33 của Luật Quảng cáo
Điều 33. Quảng cáo bằng loa phóng thanh và hình thức tương tự
1. Quảng cáo bằng loa phóng thanh và hình thức tương tự tại địa điểm cố
định phải tuân thủ quy định sau:
a) Quảng cáo không được vượt quá độ ồn cho phép theo quy định của
pháp luật về môi trường;
b) Không được quảng cáo tại trụ sở cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang,
trường học, bệnh viện;
c) Không được quảng cáo trên hệ thống truyền thanh phục vụ nhiệm vụ
chính trị của xã, phường, thị trấn.
2. Không được quảng cáo bằng loa phóng thanh gắn với phương tiện giao
thông và các phương tiện di động khác tại nội thành, nội thị của thành phố, thị xã.
Nội dung thứ hai: Điều 62 của Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày
12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh
vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.
Điều 62. Vi phạm quy định về quảng cáo bằng loa phóng thanh và
hình thức tương tự

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các
hành vi sau đây:
a) Quảng cáo bằng loa phóng thanh và hình thức tương tự vượt quá độ ồn
cho phép theo quy định;
b) Quảng cáo bằng loa phóng thanh và hình thức tương tự tại trụ sở cơ
quan, đơn vị lực lượng vũ trang, trường học, bệnh viện;
c) Quảng cáo bằng loa phóng thanh và hình thức tương tự trên hệ thống
truyền thanh phục vụ nhiệm vụ chính trị của xã, phường, thị trấn.
2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi quảng
cáo bằng loa phóng thanh và các hình thức tương tự khác gắn trên phương tiện
giao thông và các phương tiện di động tại nội thành, nội thị của các thành phố,
thị xã.
Trên cơ sở các quy định của pháp luật trong hoạt động quảng cáo, thành
phố Nha Trang yêu cầu các tổ chức, cá nhân không được quảng cáo bằng loa
phóng thanh gắn trên phương tiện giao thông và các phương tiện di động tại các
phường nội thành, nội thị.
Nội dung thứ ba: Điều 17 của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày
18/11/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh
vực bảo vệ môi trường.
Điều 17. Vi phạm các quy định về tiếng ồn
1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về
tiếng ồn dưới 02 dBA.
2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi gây
tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 02 dBA đến dưới 05 dBA.
3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi gây
tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 05 dBA đến dưới 10 dBA.
4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi gây
tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 10 dBA đến dưới 15 dBA.
5. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi gây
tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 15 dBA đến dưới 20 dBA.
6. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi gây
tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 20 dBA đến dưới 25 dBA.
7. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi gây
tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 25 dBA đến dưới 30 dBA.
8. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với hành vi
gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 30 dBA đến dưới 35 dBA.
9. Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng đối với hành vi
gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 35 dBA đến dưới 40 dBA.

10. Phạt tiền từ 140.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng đối với hành vi
gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn trên 40 dBA.
11. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm tiếng ồn của cơ sở từ 03 tháng đến 06
tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 4, 5, 6 và 7 Điều này;
b) Đình chỉ hoạt động của cơ sở từ 06 tháng đến 12 tháng đối với trường
hợp vi phạm quy định tại các khoản 8, 9 và 10 Điều này.
12. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc thực hiện biện pháp giảm thiểu tiếng ồn đạt quy chuẩn kỹ thuật
trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt
vi phạm hành chính đối với các vi phạm quy định tại Điều này gây ra;
b) Buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân
tích mẫu môi trường trong trường hợp có vi phạm về tiếng ồn vượt quy chuẩn
kỹ thuật môi trường hoặc gây ô nhiễm tiếng ồn theo định mức, đơn giá hiện
hành đối với các vi phạm quy định tại Điều này.
Mỗi người dân trên địa bàn hãy nâng cao ý thức trong việc giữ gìn an ninh
trật tự trong khu dân cư, không sử dụng các thiết bị âm thanh gây tiếng ồn ảnh
hưởng đến đời sống sinh hoạt của những người xung quanh./.
Phòng Văn hóa và Thông tin biên soạn

