
 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN VỤ BẢN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 599/UBND-VHTT 
V/v giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn    

 

          Vụ Bản, ngày 04 tháng 8 năm 2022 

 

Kính gửi:   

  - Các cơ quan, ngành thuộc UBND huyện; 

  - UBND các xã, thị trấn. 

 

Thời gian gần đây, một số hiện tượng “Ô nhiễm tiếng ồn” diễn ra ở nhiều địa 

phương trên địa bàn huyện, như: 

Việc mở nhạc với âm thanh rất lớn trong đám hiếu, đám hỷ, đám tiệc…gây 

phiền toái đối với nhiều người tham dự.  

Xuất hiện tình trạng loa kéo đi bán hàng; đi rong, mở âm thanh lớn tại nơi 

bán hàng, suốt dọc cung đường xe loa kéo đi qua; hiện tượng nhà hàng, cửa hàng 

mở loa công suất lớn để quảng cáo bán hàng bất kể giờ giấc ảnh hưởng đến các cơ 

quan, đơn vị lân cận trong giờ hành chính;…   

Sử dụng các thiết bị âm thanh công suất lớn để hát karaoke của một số cá 

nhân, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, gây bức xúc người dân xung quanh nhất là 

người già, trẻ em, bệnh nhân,... 

Hiện đang là năm thứ 2 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HU, ngày 

05/5/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII về bảo tồn và phát huy 

bản sắc văn hóa đất Thiên Bản gắn với phát triển kinh tế - xã hội huyện Vụ Bản 

giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo, trong nghị quyết nêu rõ về việc 

nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, lối sống văn minh, nghĩa tình của người 

dân Vụ Bản... Để Nghị quyết 04 thực sự đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả cao, 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ngành, UBND các xã, thị trấn thực hiện một 

số nội dung sau: 

Tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường, các nghị định, thông tư liên quan quy 

định hành vi gây tiếng ồn vượt quá giới hạn cho phép là vi phạm pháp luật, phải 

nghiêm cấm và phải chịu xử phạt theo quy định của pháp luật. 

Tuyên truyền để cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trong cơ quan, đơn vị 

thực hiện và vận động gia đình thực hiện quy định về giới hạn tiếng ồn (mở vừa phải); 

không dùng loa nén, loa công suất lớn đối với đám ma...gây khó chịu cho tang chủ và 

xung quanh.    

Các địa phương chỉ đạo khẩn trương khắc phục các hạn chế nêu trên; xử lý 

nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm và cố tình vi 

phạm (khuyến khích các địa phương, cơ quan chức năng mua máy đo độ ồn). Thực 

hiện hiệu quả Hương ước Khu dân cư. 



 

Đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa ở khu dân cư”; các hộ gia đình xây dựng "nếp sống văn minh, gia đình văn 

hóa", ứng xử có văn hóa, nghĩa tình, tự trọng và tôn trọng mọi người xung quanh. 

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, khuyến cáo, xử phạt thật 

nghiêm; xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè để tổ chức sự kiện, sử dụng 

dàn âm thanh công suất lớn; tại đám hiếu, đám hỷ, đám tiệc…; hát karaoke không 

theo giờ giấc ảnh hưởng không tốt đến cuộc sống người xung quanh; sử dụng loa 

kéo, loa cửa hàng với âm thanh công suất lớn; chấm dứt, phát hiện xử lý kịp thời 

tình trạng các tổ chức, cá nhân tổ chức hội nghị giới thiệu bán hàng di động 

không phép (đã xảy ra tại một số địa phương trên địa bàn huyện; đã lôi kéo 

nhiều người dân tham gia, gây mất trật tự xã hội…). 

Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao viết tin bài tuyên truyền các nội 

dung trên; Đài truyền thanh các xã, thị trấn và hệ thống thông tin cơ sở tăng cường 

phát thanh tuyên truyền các nội dung trên để người dân biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như trên; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đỗ Văn Kỳ 
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