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Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long 
 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh 

Long do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 248/BDN ngày 

15/7/2019, nội dung kiến nghị như sau: 

Nhiều cử tri phản ánh tình trạng tổ chức đám cưới, sinh nhật, ngày lễ, 

ngày nghỉ, ngày giỗ… hiện nay đều tổ chức vui chơi giải trí bằng hình thức ca 

hát mở hết cỡ công suất loa, ca hát thâu đêm, suốt sáng gây ồn ào, náo động cả 

xóm làng, ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt và học hành của con em sống lân 

cận. Đề nghị sớm có biện pháp khắc phục tình trạng này, trả lại môi trường 

trong lành cho người dân (Câu số 12). 

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xin trả lời như sau: 

Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; Mục 2.1 Thông tư 

số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, trong đó quy định Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về môi trường, giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn tại khu 

vực thông thường (khu chung cư, các nhà ở riêng lẻ nằm cách biệt hoặc liền kề, 

khách sạn, nhà nghỉ, cơ quan hành chính), hành vi gây tiếng ồn vượt quá giới 

hạn tối đa cho phép sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định số 155/2016/NĐ-

CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

Theo quy định tại Điều 48 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP, thẩm quyền xử 

phạt hành chính thuộc Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp. 

Nội dung này cũng đã được quy định tại Điều 5 và Điều 6 Nghị định số 

167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã 

hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình: 

- Điểm b khoản 1 Điều 5 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP quy định: “Phạt 

cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong 

những hành vi sau đây: Gây mất trật tự ở rạp hát, rạp chiếu phim, nhà văn hóa, 

câu lạc bộ, nơi biểu diễn nghệ thuật, nơi tổ chức các hoạt động thể dục, thể 

thao, lễ hội, triển lãm, hội chợ, trụ sở cơ quan, tổ chức, khu dân cư, trường học, 

bệnh viện, nhà ga, bến tàu, bến xe, trên đường phố, ở khu vực cửa khẩu, cảng 

hoặc nơi công cộng khác…”.  

- Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP quy định: “Phạt cảnh 

cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những 

https://luatminhkhue.vn/luat-bao-ve-moi-truong-so-55-2014-qh13-cua-quoc-hoi.aspx
https://luatminhkhue.vn/thong-tu-so-39-2010-tt-btnmt-cua-bo-tai-nguyen-va-moi-truong---quy-dinh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-moi-truong.aspx
https://luatminhkhue.vn/thong-tu-so-39-2010-tt-btnmt-cua-bo-tai-nguyen-va-moi-truong---quy-dinh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-moi-truong.aspx
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hành vi sau đây: Gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi 

công cộng trong khoảng thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng 

ngày hôm sau; không thực hiện các quy định về giữ yên tĩnh của bệnh viện, nhà 

điều dưỡng, trường học hoặc ở những nơi khác có quy định phải giữ yên tĩnh 

chung…”. 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc 

hội tỉnh Vĩnh Long để trả lời cử tri./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- Phó TTgCP Vũ Đức Đam (để báo cáo); 

- Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam; 

- Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ (các Vụ: QHĐP, KGVX); 

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Long; 

- Bộ VHTTDL: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, Cục VHCS, 

   Thanh tra Bộ, Cổng TTĐT Bộ; 

- Lưu: VT (2), VP (TH), NTH (27). 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thiện 
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