
Thông tư 19/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ Xây dựng về Ban hành 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện quảng cáo ngoài trời 

(đính kèm theo bài tuyên truyền ngày 14/5/2018)  

Mục 2.2.2.2. Bảng quảng cáo đặt tại các công trình/nhà ở riêng lẻ: 

a) Bảng quảng cáo treo, gắn, ốp vào mặt tường bên công trình/nhà ở phải đảm bảo các 

yêu cầu sau: 

- Chiều cao tối đa 5 m, chiều dài không vượt quá giới hạn mặt tường tại vị trí đặt bảng. 

Số lượng không quá 2 bảng; 

- Đối với công trình/nhà ở 4 tầng trở xuống, chiều cao của bảng quảng cáo ốp vào mặt 

tường bên không được nhô lên quá sàn mái 1,5 m; 

- Đối với công trình/nhà ở 5 tầng trở lên toàn bộ diện tích mặt bảng quảng cáo phải gắn, 

ốp vào mặt tường bên. 

b) Bảng quảng cáo đặt tại mặt tiền công trình/nhà ở phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

- Bảng quảng cáo ngang: 

+ Mỗi tầng chỉ được đặt một bảng, chiều cao tối đa 2 m, chiều ngang không được vượt 

quá giới hạn chiều ngang mặt tiền công trình/nhà ở; mặt ngoài bảng quảng cáo nhô ra 

khỏi mặt tường công trình/nhà ở tối đa 0,2 m; 

+ Vị trí: ốp sát vào ban công, mép dưới bảng trùng với mép dưới của sàn ban công hoặc 

mái hiên. 

- Bảng quảng cáo dọc: 

+ Chiều ngang tối đa 1 m, chiều cao tối đa 4 m nhưng không vượt quá chiều cao của 

tầng công trình/nhà ở nơi đặt bảng quảng cáo, mặt ngoài bảng quảng cáo nhô ra khỏi 

mặt tường công trình/nhà ở tối đa 0,2 m; 

+ Vị trí đặt: ốp sát vào mép tường đứng; 

- Đối với công trình/nhà ở một tầng chỉ được đặt 1 bảng ngang và 1 bảng đứng. 



(đính kèm theo bài tuyên truyền ngày 14/5/2018) 

Mẫu số 5 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013  

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

--------------------------  

THÔNG BÁO SẢN PHẨM QUẢNG CÁO  

TRÊN BẢNG QUẢNG CÁO, BĂNG-RÔN 

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh, thành phố………. 

1. Tên người thực hiện: .................................................................................. 

- GPKD số ........................... do..........................cấp (nếu là doanh nghiệp) 

- Số chứng minh thư nhân dân: .................................Ngày cấp: ................... Nơi cấp: 

............................. (nếu là cá nhân) 

- Địa chỉ: ........................................................ ........................................................ 

- Số điện thoại: ........................................................ .................................................. 

2. Nội dung trên bảng quảng cáo, băng-rôn:................................................... 

................................................................................................................................. 

3. Địa điểm thực hiện:..................................................................................... 

4. Thời gian thực hiện: từ ngày ..... tháng .... năm.....đến ngày ....tháng... năm… 

5. Số lượng:..................................................................................................... 

6. Phương án tháo dỡ (nếu có): ...................................................................... 

7. Tôi (chúng tôi) xin cam kết làm theo nội dung thông báo nêu trên và tháo dỡ đúng thời 

hạn ghi trong thông báo. Nếu có sai phạm, tôi (chúng tôi) hoàn toàn chịu trách nhiệm theo 

quy định của pháp luật. 

   ........., ngày......... tháng.........năm......... 

Người làm đơn 

(Ký tên, đóng dấu nếu có) 

 

 


