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CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
Về việc nghiêm cấm các hoạt động quảng cáo rao bán báo, bán hàng
 bằng loa, đài cassetter và tổ chức các biện pháp kiểm tra, 
xử lý nghiêm các vi phạm trên địa bàn Hà Nội 


Thời gian qua, trên địa bàn Hà Nội, hiện tượng quảng cáo rao bán hàng, rao bán báo bằng loa, đài cassetter mang tính giật gân, câu khách, thiếu văn hóa, gây tiếng ồn, có chiều hướng gia tăng, làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và trật tự xã hội, khiến dư luận xã hội bất bình. Những hoạt động trên đã vi phạm các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa thông tin.
Ngày 09/01/2001, Thủ tướng Chính phủ có công điện số 15/CP-KTTH, ngày 11/1/2001, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin có Chỉ thị số 04/CT-BVHTT về việc tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động quảng cáo, biển hiệu và các dịch vụ khác để tạo môi trường văn hóa xã hội lành mạnh.
Ngày 25/10/2001, Bộ Văn hóa Thông tin có công văn số 4525/VHTT-VP chỉ đạo ngành văn hóa thông tin trong cả nước tăng cường quản lý quảng cáo rao vặt.
Để tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin, Chủ tịch UBND Thành phố chỉ thị các cấp, các ngành Thành phố :
1. Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân có các hoạt động quảng cáo rao bán, rao bán báo bằng loa, đài cassetter trên địa bàn Thành phố.
2. Ban Chỉ đạo 197 Thành phố, Sở Văn hóa Thông tin, Công an Thành phố, các Đài, Báo và UBND các Quận, Huyện có kế hoạch phối hợp, chỉ đạo các phường, xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền vận động, giải thích cho mọi tổ chức, mọi người hiểu rõ sự cần thiết thực hiện quy định hiện hành của Nhà nước về quảng cáo và tự giác thực hiện các quy định.
3. Ban Chỉ đạo 197 Thành phố, Sở Văn hóa Thông tin, Công an Thành phố và UBND các Quận, Huyện có kế hoạch kiểm tra và xử phạt các tổ chức, cá nhân có hoạt động quảng cáo rao bán hàng, rao báo bằng loa, đài cassetter trên địa bàn Thành phố, theo Nghị định 31/2001/NĐ-Cp ngày 26/6/2001 của Chính phủ.
4. Sở Văn hóa Thông tin, Công an Thành phố và UBND các Quận, Huyện tăng cường kiểm tra, phát hiện các cơ sở in, rao và phát hành băng cassetter có nội dung quảng cáo rao bán hàng, rao bán báo. Xử lý nghiêm các vi phạm theo Nghị định 31/2001/NĐ-CP ngày 26/6/2001 của Chính phủ.
Ban Chỉ đạo 197 Thành phố, Sở Văn hóa Thông tin, Công an Thành phố và UBND các Quận, Huyện tổ chức thực hiện chỉ thị này và báo cáo kết quả về UBND Thành phố trước ngày 31/12/2001 ./.
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