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Hà Nội, ngày  27 tháng  9  năm 2022. 

V/v ý kiến đối với đề xuất lắp 
dựng bảng LED theo hình thức 

xã hội hóa tuyên truyền chính trị 
kết hợp quảng cáo thương mại 
trên địa bàn thành phố Hà Nội 

 

 
 

Kính gửi: Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội 
  
 
 Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3113/SVHTT-QLVH ngày 
12/9/2022 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đề nghị có ý kiến đối với đề 
xuất lắp dựng bảng LED theo hình thức xã hội hóa tuyên truyền chính trị kết 
hợp quảng cáo thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội. Sau khi nghiên 
cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

 Việc lắp dựng hệ thống bảng LED theo hình thức xã hội hóa tuyên 
truyền chính trị kết hợp quảng cáo thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội 
phải thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về quảng 
cáo, pháp luật về xã hội hóa và các pháp luật khác có liên quan. Do đó, việc 
lắp dựng màn hình LED phục vụ tuyên truyền chính trị kết hợp quảng cáo 
ngoài trời độc lập hoặc gắn vào công trình xây dựng có diện tích một mặt từ 
20 mét vuông (m2) trở lên phải xin giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm 
quyền về xây dựng của địa phương theo quy định tại khoản 2 Điều 31 Luật 
Quảng cáo.   

 Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao 
Hà Nội nghiên cứu, tổng hợp./. 
 
 Nơi nhận: 

- Như trên; 
- TT Lê Quang Hùng (để b/c); 
- Lưu: VT, HĐXD (NLĐ - 04). 
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