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KẾ HOẠCH
Ra quân xử lý ô nhiễm tiếng ồn trong hoạt động văn hóa 

trên địa bàn thành phố Tam Kỳ 

Trong thời gian qua, UBND thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo 
các cấp, các ngành và địa phương triển khai các giải pháp để xử lý vi phạm về 
tiếng ồn; tuy nhiên, tình trạng cố tình gây tiếng ồn vượt quá quy chuẩn kỹ thuật 
trong hoạt động kinh doanh có sử dụng các dịch vụ văn hóa như: mở nhạc, hát 
karaoke, quán bar,…; các hoạt động vui chơi, giải trí ngoài trời, nơi công cộng và 
đặc biệt là tiếng ồn đối với việc sử dụng loa kéo tại các hàng quán, hộ gia đình 
không chỉ không giảm mà còn diễn ra khá phổ biến, trở thành vấn nạn trong các 
khu dân cư, ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến môi trường sống, sức khỏe của cộng 
đồng dân cư trên địa bàn thành phố.

Để tiếp tục quản lý có hiệu quả các hoạt động gây tiếng ồn vượt quá quy 
chuẩn kỹ thuật, tăng cường kiểm soát ô nhiễm về tiếng ồn, giữ gìn an ninh trật tự, 
đảm bảo môi trường trong lành cho nhân dân, UBND thành phố ban hành Kế 
hoạch ra quân xử lý tiếng ồn trên địa bàn thành phố với các nội dung như sau:

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích: 
Nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, công chức, viên chức và hộ gia 

đình, cộng đồng dân cư, các hàng quán, cơ sở kinh doanh,… trên địa bàn thành 
phố trong việc chấp hành tốt các quy định về tiếng ồn trong các hoạt động vui 
chơi, giải trí, các sự kiện văn hóa,… không làm ảnh hưởng đến sức khỏe, môi 
trường sống của người dân xung quanh, không làm mất an ninh trật tự tại khu dân 
cư, để từng bước hạn chế và tiến tới chấm dứt tình trạng gây ô nhiễm tiếng ồn. 

2. Yêu cầu: 
Việc triển khai thực hiện phải thống nhất và đồng loạt trên toàn địa bàn 

thành phố với sự tham gia, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò 
của chính quyền cơ sở, các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương; vai trò và 
gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức.

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Xác định nhóm đối tượng vi phạm
Hiện nay, có 03 nhóm đối tượng thường vi phạm về tiếng ồn đang được dư 

luận và xã hội quan tâm nhiều nhất, đó là:
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- Nhóm 1: Các quán nhậu vỉa hè mở nhạc, hát loa kéo di động (loa của 
quán, loa của khách hoặc của những người bán kẹo kéo,…) có phát nhạc, hát 
karaoke với cường độ âm thanh vượt quá quy định.

- Nhóm 2: Hộ gia đình có trang bị dàn âm thanh, loa kéo karaoke, máy phát 
nhạc; hộ gia đình thuê dàn nhạc công suất lớn để ca hát hoặc phục vụ các sinh hoạt 
văn hóa gia đình ngoài trời (như: tiệc cưới, lễ tang, sinh nhật và các dạng sinh 
hoạt, đám tiệc mừng, liên hoan,…). 

- Nhóm 3: Các loại hình buôn bán, cơ sở kinh doanh có sử dụng loa phát 
thanh quảng cáo (tại siêu thị, chợ, cơ sở kinh doanh, cửa hàng điện máy, các điểm 
quảng cáo, bán hàng rong,…) và các chương trình nhạc sống tại các quán café.

2. Công tác tuyên truyền, vận động 
a) Thời gian thực hiện: Từ ngày 10/8 đến ngày 31/12 hằng năm. 
b) Hình thức tuyên truyền:
- Chủ đề thông điệp: “Cùng hành động để đẩy lùi ô nhiễm tiếng ồn. Vì 

văn minh đô thị, vì sức khỏe cộng đồng!”
- Tuyên truyền bằng hình thức cổ động trực quan: Pano, áp phích, tờ rơi, 

khẩu hiệu hành động tại cơ quan, trường học, hàng quán, cơ sở kinh doanh và sử 
dụng loa kéo di động tuyên truyền tại những nơi công cộng.

- Tuyên truyền thông qua báo, đài của thành phố; hệ thống truyền thanh cơ 
sở ở địa phương, các Cổng/Trang thông tin điện tử của thành phố; các cơ quan, 
đơn vị, xã, phường; trên các ứng dụng: zalo, facebook,…

- Tuyên truyền, vận động trực tiếp tại các khu dân cư thông qua các buổi 
họp tổ dân phố, khu dân cư; các hoạt động, sinh hoạt đoàn thể của cơ quan, đơn vị; 
hoạt động ngoài giờ lên lớp của các trường học,… 

c) Nội dung tuyên truyền: 
- Tuyên truyền, phân tích để mọi tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh 

và người dân nhận diện các hành vi vi phạm về ô nhiễm tiếng ồn; tác hại của tiếng 
ồn đối với sức khỏe và ảnh hưởng đến đời sống, an ninh trật tự tại khu dân cư; các 
quy định của Pháp luật về xử lý vi phạm tiếng ồn (nghị định, thông tư, quy ước, 
hương ước...). 

- Tuyên truyền trách nhiệm của từng cá nhân, hộ gia đình, cơ sở sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ trong việc tôn trọng sự yên tĩnh chung, không gây ồn ào, dẫn 
đến mất trật tự và ảnh hưởng xấu đến sinh hoạt, nhu cầu nghỉ ngơi của cộng đồng 
dân cư xung quanh. 

- Tuyên truyền các kênh tiếp nhận thông tin, đường dây nóng của thành phố 
và 13 xã, phường để phản ánh kịp thời đối tượng vi phạm tiếng ồn.

3. Tổ chức ký cam kết thực hiện các quy định pháp luật về tiếng ồn.
a) Thời gian thực hiện: Tiến hành đồng thời trong thời gian tổ chức tuyên 

truyền kết hợp với ký cam kết. 
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b) Đối tượng ký cam kết:
- Các nhà hàng, quán nhậu vỉa hè; các cơ sở kinh doanh, hộ kinh doanh (có 

phát loa quảng cáo) ký cam kết với xã, phường.
- Từng hộ dân ký cam kết với Tổ đoàn kết; Tổ đoàn kết ký cam kết với 

thôn/ khối phố; thôn/khối phố ký cam kết với xã, phường gắn với hương ước, quy 
ước của thôn/khối phố. Đưa nội dung chấp hành các quy định về tiếng ồn vào 
hương ước, quy ước của thôn, khối phố để làm tiêu chí đánh giá, xếp loại gia đình 
văn hóa hằng năm.

- Từng cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên ký cam kết với thủ trưởng 
các phòng, ban, đơn vị, xã/phường, trường học, và đưa nội dung cam kết vào tiêu 
chí đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức hằng năm. Đồng 
thời, nêu cao tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên và vai trò của người đứng đầu 
cơ quan, đơn vị.

4. Ra quân kiểm tra, nhắc nhở các hành vi vi phạm tiếng ồn.
a) Thời gian thực hiện: Từ tháng 11-12 hằng năm.
b) Nội dung thực hiện:
- Ra quân đồng loạt, cùng thời gian, thời điểm trên toàn thành phố.
- Quá trình thực hiện vừa kiểm tra, nhắc nhở, vừa yêu cầu thực hiện cam 

kết, đặc biệt là các đối tượng có nguy cơ vi phạm về tiếng ồn, đã bị phản ánh, nhắc 
nhở nhiều lần về vi phạm tiếng ồn.

- Thường xuyên thông tin, nhắc nhở về hạn chế tiếng ồn thông qua tin nhắn 
SMS, Zalo, Facebook đến các thuê bao điện thoại cá nhân ở từng tổ đoàn kết, khu 
dân cư, thôn/khối phố.

5. Tiến hành xử phạt các hành vi vi phạm 
a) Thời gian thực hiện: Sau khi thực hiện tuyên truyền, cam kết, nhắc nhở.
b) Nội dung triển khai: 
- Các Tổ, Đội kiểm tra liên ngành của thành phố và xã, phường có kế hoạch 

cụ thể, chi tiết để tiến hành ra quân kiểm tra, xử phạt đồng loạt, giải quyết dứt 
điểm tình trạng gây ô nhiễm tiếng ồn trong khu dân cư.

- Cơ sở pháp lý, thẩm quyền và trình tự thủ tục xử phạt vi phạm hành chính 
về ô nhiễm tiếng ồn thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1517/UBND-TP, 
ngày 21/6/2021 của UBND thành phố.

- Việc kiểm tra, xử lý về tiếng ồn phải được thực hiện cương quyết, đồng 
bộ, có sự phối hợp chặt chẽ, vận dụng nhiều biện pháp, quy định xử phạt trong 
lĩnh vực có liên quan. Thực hiện đồng bộ mẫu biên bản và quyết định xử phạt 
hành chính về hành vi vi phạm tiếng ồn trong toàn thành phố.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố:
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- Chủ trì, phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin thành phố rà soát, tổng 
hợp các quy định của Pháp luật có liên quan về ô nhiễm tiếng ồn trong hoạt động 
văn hóa để biên soạn và phát hành bộ tài liệu tuyên truyền (tờ rơi, pano, áp 
phích…) cung cấp cho các cơ quan, đơn vị, địa phương áp dụng triển khai đồng bộ 
trên toàn thành phố; hoàn thành trước ngày 30/8/2021. 

- Chủ trì tổng hợp đánh giá về tình hình tiếp nhận và xử lý thông tin của các 
đơn vị, địa phương. Đồng thời, chủ động theo dõi, tổng hợp các khó khăn, vướng 
mắc trong quá trình triển khai thực hiện để kịp thời báo cáo, đề xuất UBND thành 
phố xem xét, chỉ đạo.

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin và các đơn vị có liên quan đẩy 
mạnh truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng trong các đợt cao 
điểm với thông điệp: “Cùng hành động để đẩy lùi ô nhiễm tiếng ồn. Vì văn minh 
đô thị, vì sức khỏe cộng đồng!”.

- Phối hợp với các ngành liên quan và địa phương tổ chức kiểm tra liên 
ngành để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về tiếng ồn theo quy định Pháp luật.

- Hằng năm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND 
thành phố lồng ghép tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện.

2. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố:
- Chủ trì xây dựng các nội dung tuyên truyền về ảnh hưởng của tiếng ồn 

trong hoạt động vui chơi, giải trí, kinh doanh dịch vụ văn hóa đến sức khỏe và đời 
sống của cộng đồng, tình hình an ninh trật tự tại khu dân cư; cụ thể hóa các nội 
dung về hành vi vi phạm tiếng ồn sẽ bị xử phạt theo quy định của Pháp luật để 
triển khai đồng loạt trong toàn thành phố.

- Chủ trì tham mưu mẫu hóa Bản cam kết thực hiện để triển khai đồng bộ 
trong toàn thành phố; đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã, phường đưa nội dung 
chấp hành các quy định về tiếng ồn vào trong hương ước, quy ước của thôn, khối 
phố. Đồng thời, rà soát, tham mưu đưa các hành vi vi phạm tiếng ồn của cơ quan, 
tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân vào trong quy trình bình xét các danh hiệu văn hóa 
hàng năm.

- Chủ trì tham mưu triển khai đợt cao điểm truyền thông với thông điệp: 
“Cùng hành động để đẩy lùi ô nhiễm tiếng ồn. Vì văn minh đô thị, vì sức khỏe 
cộng đồng!” trên các phương tiện thông tin đại chúng; phổ biến thông tin, hướng 
dẫn người dân sử dụng các phương thức tương tác, các ứng dụng: Smart Quang 
Nam, zalo, facebook, Tổng đài 1022 Quảng Nam và thiết lập các đường dây nóng 
của thành phố, xã, phường để người dân phản ánh thông tin về ô nhiễm tiếng ồn 
kịp thời và nhanh nhất.

- Chủ trì tiếp nhận các kênh thông tin phản ánh về ô nhiễm tiếng ồn để tham 
mưu xử lý và chỉ đạo Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội thành phố tiến hành 
kiểm tra, xử phạt kịp thời các hành vi vi phạm về tiếng ồn theo thẩm quyền. Đồng 
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thời, phối hợp chặt chẽ với địa phương để xử lý các trường hợp chai lì, cố tình vi 
phạm vượt quá thẩm quyền xứ lý của địa phương. 

- Phát huy vai trò, chức năng của Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội 
thành phố, chỉ đạo Đội liên ngành xây dựng kế hoạch thực hiện, phân công nhiệm 
vụ cụ thể cho từng thành viên, định kỳ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được 
giao. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan và địa phương tổ chức 
ra quân kiểm tra thường xuyên, đột xuất và xử lý quyết liệt các hoạt động văn hóa, 
kinh doanh dịch vụ văn hóa gây ô nhiễm tiếng ồn trên địa bàn thành phố.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổng hợp kết quả 
triển khai thực hiện các đợt ra quân tuyên truyền, ký cam kết để đánh giá hiệu ứng, 
hiệu quả về chuyển biến nhận thức, ý thức chấp hành của người dân; đánh giá 
những đơn vị, địa phương làm tốt, chưa tốt và những vướng mắc, phát sinh trong 
quá trình thực hiện để tham mưu UBND thành phố chỉ đạo kịp thời.  

3. Công an thành phố:
- Chủ trì tổ chức nắm tình hình, lập danh sách các cá nhân, hộ gia đình, cơ 

sở kinh doanh dịch vụ,... có sử dụng thiết bị phát âm thanh gây ồn ào; thường 
xuyên nhắc nhở, yêu cầu các đối tượng vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm.

- Thường xuyên chỉ đạo Công an xã, phường tăng cường phối hợp với chính 
quyền địa phương trong việc kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý hiệu 
quả các hành vi vi phạm về tiếng ồn theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội của thành phố kịp 
thời kiểm tra, xử phạt các hành vi cố tình vi phạm về tiếng ồn gây bức xúc trong 
cộng đồng dân cư qua các kênh tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân. 

4. Phòng Tư pháp thành phố: 
- Chủ trì tham mưu xây dựng mẫu hóa biên bản và quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính về tiếng ồn để thống nhất thực hiện trong toàn thành phố.
- Phối hợp và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc xử lý vi 

phạm hành chính về ô nhiễm tiếng ồn theo quy định của pháp luật.

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố: 
- Chủ trì tham mưu UBND thành phố nguồn kinh phí hỗ trợ mua sắm trang 

thiết bị chuyên dùng phục vụ cho việc kiểm tra, xử lý vi phạm của các Tổ, Đội liên 
ngành văn hóa - xã hội thành phố và xã, phường khi có nhu cầu, đề xuất được 
duyệt. 

- Phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố về kinh phí thực 
hiện công tác tuyên truyền (in ấn, phát hành tờ rơi, pano, áp phích…).  

- Phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Văn hóa và Thông 
tin thành phố và các xã, phường tham mưu UBND thành phố nguồn kinh phí hỗ 
trợ, bồi dưỡng ngoài giờ cho các Tổ, Đội liên ngành của thành phố và địa phương 
khi thực hiện các đợt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm.
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6. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố: 
Xây dựng kế hoạch phổ biến, tuyên truyền, giáo dục các quy định của pháp 

luật về ô nhiễm tiếng ồn cho đội ngũ giáo viên, nhân viên và học sinh tại các 
trường học trên toàn thành phố, gắn nội dung tuyên truyền, giáo dục vào các hoạt 
động đoàn thể, hoạt động ngoài giờ lên lớp của nhà trường.

7. Phòng Nội vụ thành phố: 
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động các phòng, ban, đơn vị, địa phương ký cam kết chấp hành quy định về 
tiếng ồn trong hoạt động vui chơi, giải trí tại khu dân cư, tổ dân phố và gắn việc 
chấp hành vào nội dung đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm của cá nhân và cơ 
quan, đơn vị.

- Chủ trì tổng hợp việc ký cam kết của từng phòng, ban, đơn vị, địa phương 
và sự nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là vai 
trò của người đứng đầu trong việc chấp hành các quy định về tiếng ồn tại khu dân 
cư để làm cơ sở tham mưu nhận xét, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm. 

8. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố: 
- Phối hợp với phòng, ban, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền hằng 

tuần trên sóng phát thanh, truyền hình thành phố, trên hệ thống Đài truyền thanh 
cơ sở các chuyên mục về các hành vi vi phạm quy định tiếng ồn có thể bị xử phạt 
vi phạm hành chính theo quy định của Pháp luật trong hoạt động văn hóa, kinh 
doanh dịch vụ văn hóa; các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và những tác 
hại đến môi trường sống, sức khỏe của cộng đồng và an ninh trật tự, an toàn xã hội 
tại khu dân cư để mọi người dân được biết. 

- Chủ trì xây dựng, tuyên truyền các chuyên mục phản ánh kịp thời những 
tổ chức, cá nhân thực hiện tốt; đồng thời phê phán các hành vi vi phạm trong hoạt 
động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa để nâng cao ý thức chấp hành trong 
cộng đồng.

9. Đề nghị UBMTTQVN và các tổ chức hội, đoàn thể CT-XH thành phố: 
Phối hợp với chính quyền địa phương các cấp đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền trong hệ thống các đoàn thể trực thuộc; vận động cán bộ, đảng viên, đoàn 
viên, hội viên và nhân dân chấp hành tốt các quy định về tiếng ồn, giảm thiểu các 
hoạt động vui chơi, giải trí gây tiếng ồn lớn trong khu dân cư, gắn với thực hiện 
cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; 
đồng thời, phản ánh kịp thời các trường hợp vi phạm đến cơ quan có thẩm quyền 
để nhắc nhở, xử lý.

10. UBND các xã, phường:
- Trên cơ sở kế hoạch của thành phố, mỗi xã, phường phải chủ động xây 

dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của địa 
phương mình, trong đó phải xác định, nhận diện rõ đối tượng vi phạm, thời điểm vi 
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phạm để tập trung, ưu tiên xử lý dứt điểm các đối tượng cố tình vi phạm. (Lưu ý: 
việc kiểm tra, xử lý phải có trọng tâm, trọng điểm, xác định, khoanh vùng khu vực 
thường xuyên có hoạt động gây ra tiếng ồn gây bức xúc trong cộng đồng dân cư).

- Thường xuyên tuyên truyền, vận động, nhắc nhở kịp thời về tác hại của ô 
nhiễm tiếng ồn đối với sức khỏe, đời sống của nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh 
trật tự của địa phương gắn với việc đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại khu dân cư; phổ biến, tuyên truyền các 
hành vi vi phạm và quy định xử phạt liên quan đến ô nhiễm tiếng ồn để răn đe, 
cảnh báo.

- Phối hợp với UBMTTQVN xã, phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành tốt các 
quy định về tiếng ồn và đưa nội dung cam kết về kiểm soát tiếng ồn trong khu dân 
cư vào hương ước, quy ước gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa”.

- Thiết lập và phát huy hiệu quả đường dây nóng của địa phương và các 
kênh tiếp nhận thông tin phản ánh về ô nhiễm tiếng ồn thông qua các ứng dụng: 
Smart Quang Nam, zalo, facebook, Tổng đài 1022 Quảng Nam. Đồng thời, tuyên 
truyền, phổ biến rộng rãi và hướng dẫn cách thức phản ánh thông tin đến mọi 
người dân trên địa bàn.

- Tổ kiểm tra liên ngành của xã, phường sau khi tiếp nhận thông tin phản 
ánh phải nhanh chóng tiếp cận hiện trường để nhắc nhở, trường hợp cố tình vi 
phạm thì tiến hành xử phạt theo thẩm quyền đã được hướng dẫn tại Công văn số 
1517/UBND-TP của UBND thành phố. Trong trường hợp vượt quá thẩm quyền 
xử lý thì kịp thời thông tin và phối hợp chặt chẽ với Đội kiểm tra liên ngành của 
thành phố để xử lý theo quy định của pháp luật. 

Trên đây là Kế hoạch ra quân xử lý tiếng ồn trên địa bàn thành phố; UBND 
thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị thành phố liên quan và UBND các xã, 
phường triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                             
- Sở VH,TT&DL tỉnh Quảng Nam;
- Thường trực Thành ủy (báo cáo);
- TT UBND, UBMTTQVN thành phố;
- Các phòng, ban, đơn vị liên quan thành phố;
- Các Hội, đoàn thể thành phố;
- Công an thành phố;
- Đội KTLN VH-XH thành phố;
- UBND các xã, phường;
- Lưu VT, VHTT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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CÁC CHỦ ĐỀ THÔNG ĐIỆP VỀ Ô NHIỄM TIẾNG ỒN:

1. Trách nhiệm và hành động của chúng ta về ô nhiễm tiếng ồn.

2. Đẩy lùi ô nhiễm tiếng ồn - Trách nhiệm và hành động của chúng ta.

3. Cùng hành động để đẩy lùi ô nhiễm tiếng ồn. Vì văn minh đô thị, vì sức khỏe 

cộng đồng!

4. Ô nhiễm tiếng ồn và hành động của chúng ta. 

5. Vì cuộc sống cộng đồng, hãy ngăn chặn ô nhiễm tiếng ồn.

NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

* Từng cá nhân, hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có trách 
nhiệm:
1. Tôn trọng sự yên tĩnh chung, không sử dụng loa kéo hát hò gây ồn ào, dẫn đến 
mất trật tự và ảnh hưởng xấu đến sinh hoạt và nhu cầu nghỉ ngơi của cộng đồng 
dân cư xung quanh;

2. Nghiêm túc chấp hành các quy định của Pháp luật và các hương ước, quy ước, 
cam kết của khu dân cư về tiếng ồn;

3. Trong trường hợp có các hoạt động vui chơi, giải trí gây ồn, phải có các biện 
pháp giảm thiểu, kiểm soát tiếng ồn theo quy định, đảm bảo không gây ảnh hưởng 
xấu đến cộng đồng dân cư xung quanh;

4. Các hàng quán, cơ sở kinh doanh dịch vụ có trách nhiệm nhắc nhở khách hàng 
không tổ chức hát nhạc bằng loa kéo, máy phát nhạc công suất lớn gây ồn làm ảnh 
hưởng đến an ninh trật tự tại khu vực, phạm vi kinh doanh của mình.

5. Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có thể chủ động giảm thiểu tác động xấu của 
tiếng ồn bằng các giải pháp hạn chế tiếng ồn xâm nhập vào không gian sống, làm 
việc như: trang bị kính cách âm, vách ngăn…

6. Khi có trường hợp vi phạm về tiếng ồn, kịp thời phản ánh qua App “Smart 
Quang Nam” hoặc Tổng đài 1022 Quảng Nam; các đường dây nóng tiếp nhận 
thông tin của thành phố và 13 xã, phường trên địa bàn thành phố.

7. Các trường hợp vi phạm quy định về tiếng ồn có thể bị phạt vi phạm hành chính 
theo quy định tại Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ 
(với mức phạt tiền từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng và các hình thức bổ sung: 
tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính) và Nghị định 155/2016/NĐ-
CP, ngày 18/11/2016 của Chính phủ (với mức phạt tiền từ 1.000.000 đồng lên đến 
160.000.000 đồng và hình thức bổ sung là đình chỉ hoạt động từ 3 đến 12 tháng).
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 “04 ảnh hưởng của ô nhiễm tiếng ồn” (4A)

1. Ảnh hưởng đến tâm lý, gây bức xúc cho người dân; có thể dẫn đến cự cãi, thậm 
chí xô xát, xảy ra án mạng.

2. Ảnh hưởng đến quan hệ cộng đồng, an ninh trật tự tại khu dân cư.

3. Ảnh hưởng đến sức khỏe, căng thẳng tinh thần, rối loạn giấc ngủ, nhất là đối 
với người lớn tuổi; có thể dẫn đến các bệnh lý về thính lực, tim mạch, huyết áp,…

4. Ảnh hưởng đến năng suất lao động; việc học hành của học sinh, sinh viên.  

“04 không trong hoạt động văn hóa” (4K)

1. Không tổ chức hát nhạc bằng loa kéo, máy phát nhạc công suất lớn tại hàng 
quán, nhà hàng gây ồn ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư.

2. Không tổ chức hát nhạc bằng loa kéo, máy phát nhạc tại hộ gia đình, loa phát 
nhạc quảng cáo tại cửa hàng, cơ sở kinh doanh gây ồn vượt quá mức quy định.

3. Không tổ chức hát nhạc, phát nhạc gây ồn ào tại khu dân cư, nơi công cộng từ 
22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau.

4. Không tổ chức chương trình nhạc sống tại quán café ngoài thời gian được cho 
phép vào tối thứ 7 hằng tuần và chỉ hoạt động đến 22 giờ.  
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