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Ngày 24 tháng 11 năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng nhận 

được đơn đề nghị cấp địa điểm thực hiện quảng cáo của Công ty TNHH Dịch vụ 

thương mại Quốc tế Xuân Phúc. 

Sau khi xem xét hồ sơ đề nghị, Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng có ý 

kiến phúc đáp như sau: 

1. Không chấp thuận cho Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Quốc tế 

Xuân Phúc thực hiện quảng cáo bằng băng-rôn trên địa bàn thành phố Cao 

Bằng, tỉnh Cao Bằng (Hồ sơ đề nghị thực hiện theo Giấy ủy quyền ngày 28 

tháng 10 năm 2020 giữa Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu và Công 

ty TNHH Dịch vụ thương mại Quốc tế Xuân Phúc). Với nội dung: Quảng cáo 

các chương trình khuyến mại của Nhà thuốc Long Châu (Theo maket đính kèm 

hồ sơ). 

Lý do không chấp thuận: 

- Nhà thuốc Long Châu 815 (Địa chỉ: Số 92, đường Pác Bó, phường Ngọc 

Xuân, thành phố Cao Bằng; Nhà thuốc Long Châu 816 (Địa chỉ: Số 45, đường 

Đông Khê, phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng thường xuyên có biểu hiện 

vi phạm các quy định của pháp luật trong hoạt động quảng cáo, cụ thể: 

+ Ngày 19/9/2022, Nhà thuốc Long Châu 815 đã vi phạm hành vi cấm 

trong hoạt động quảng cáo (Treo các sản phẩm quảng cáo lên cột điện, trụ điện, 

cột tín hiệu giao thông, quy định tại Điều 8, Luật Quảng cáo năm 2012) và đã bị 

Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử phạt vi phạm hành chính tại 

Quyết định số 07/QĐ-XPHC ngày 19/9/2022; Từ ngày 19/9 đến 21/9/2022, tổ 

chức đoàn người thực hiện quảng cáo mà không thông báo với cơ quan có thẩm 

quyền về quảng cáo của địa phương về nội dung, hình thức sản phẩm quảng cáo, 

số lượng người tham gia đoàn người thực hiện quảng cáo, thời gian và lộ trình 

thực hiện (Quy định tại Điều 36, Luật Quảng cáo năm 2012);  

+ Ngày 20/9/2022, Nhà thuốc Long Châu 816 đã vi phạm hành vi cấm 

trong hoạt động quảng cáo (Treo các sản phẩm quảng cáo lên cột điện, trụ điện, 

cây xanh nơi công cộng, quy định tại Điều 8, Luật Quảng cáo năm 2012); thực 

hiện quảng cáo trên băng rôn mà không gửi hồ sơ thông báo sản phẩm quảng 

cáo đến cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương trước khi thực 

hiện quảng cáo (Quy định tại Điều 30, Luật Quảng cáo năm 2012). Ủy ban nhân 
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dân thành phố Cao Bằng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại 

Quyết định số 2390/QĐ-XPHC ngày 29/9/2022. 

Từ những sự việc trên, các địa điểm bán hàng của Nhà thuôc Long Châu 

trên địa bàn thành phố Cao Bằng và các doanh nghiệp đối tác kinh doanh dịch 

vụ quảng cáo đã có biểu hiện coi thường các quy định của pháp luật trong hoạt 

động quảng cáo. Do vậy, Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng không xem xét 

chấp thuận địa điểm thực hiện quảng cáo đơn vị nêu trên. 

Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng luôn tạo điều kiện để các tổ chức, 

cá nhân thực hiện quảng cáo trên địa bàn quản lý để xúc tiến thương mại, tuy 

nhiên phải tuân thủ các quy định của pháp luật.  

2. Yêu cầu các tổ chức, cá nhân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của 

pháp luật trong hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố Cao Bằng. 

3. Giao Đội Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Thông tin; Phòng, chống tệ 

nạn xã hội Thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương 

thuộc Thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện quảng cáo 

của các tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn quản lý. Nếu phát hiện vi phạm phát sinh, 

tiến hành xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật 

Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng phúc đáp để các đơn vị, tổ chức có 

liên quan được biết và thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Lãnh đạo UBND Thành phố; 

- Phòng Văn hóa và TT Thành phố; 

- Đội Quản lý trật tự đô thị Thành phố; 

- Bộ phận Một cửa Thành phố; 

- UBND các phường, xã; 

- Trang Thông tin điện tử Thành phố; 

- Lưu: VT. 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 
 

Vũ Văn Đệ 
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