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Về việc phối hợp kiểm tra các cơ sở kinh
doanh thường xuyên có phản ánh về tiếng
ồn trên địa bàn phường.

Kính gửi: Phòng Văn hóa – Thông tin thành phố
Căn cứ Công văn số 70/VHTT ngày 08/02/2022 của Phòng Văn hóa – Thông
tin thành phố, về việc xử lý 4 phản ánh kiến nghị tình trạng gây ô nhiễm tiếng ồn ở
khu dân cư; Căn cứ kết quả kiểm tra thực tế, UBND phường trả lời như sau:
- Qua kiểm tra thực tế trên địa bàn phường Phú Hội hiện đang có các cơ sở kinh
doanh thường xuyên mở nhạc gây tiếng ồn lớn, nhất là khoảng thời gian trước và sau 22
giờ đêm (đính kèm danh sách); UBND Phường đã chỉ đạo Công an phường và các bộ
phận liên quan thường xuyên tiến hành kiểm tra nhắc nhở, đồng thời yêu cầu lập bản cam
kết đối với các cơ sở kinh doanh. Tuy nhiên qua kiểm tra thực tế một số cơ sở kinh doanh
vẫn không chấp hành và thực hiện đúng theo các nội dung đã cam kết.
- Ngày 29/01/2022, UBND phường đã chỉ đạo Công an phường phối hợp bộ
phận Văn hóa – Xã hội kiểm tra lập Biên bản vi phạm hành chính theo Nghị định
144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội đối với 02 cơ sở kinh doanh là
NEW POC POC – 25 Nguyễn Công Trứ và GA - 12 Bà Triệu, ra quyết định xử phạt
500.000đ/cơ sở vi phạm. Tuy nhiên mức phạt này chỉ mang tính chất nhắc nhở cảnh
cáo chưa đủ sức răn đe đối với các cơ sở kinh doanh vi phạm.
UBND Phường kính đề nghị Phòng Văn hóa – Thông tin, UBND thành phố Huế
có văn bản kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh hướng dẫn, bố trí cán bộ kỹ
thuật, phương tiện giám định tiếng ồn để tiến hành đo đạc quan trắc để có căn cứ xử lý
các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường theo đúng quy định pháp luật./.
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DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ THƯỜNG XUYÊN CÓ PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
CỦA NGƯỜI DÂN VỀ ÂM THANH TIẾNG ỒN
Stt

Tên cơ sở

Địa chỉ

Ghi chú
Đã có cam kết, đã XPVPHC Nghị

1

Ga Pub

12 Bà Triệu

định 155 năm 2020 (Công an tỉnh). đã
XPVPHC Nghị định 144 năm 2022
Đã có cam kết, đã XPVPHC Nghị

2

NEW POC POC

25 Nguyễn Công Trứ

định 155 năm 2022 (Công an tỉnh). đã
XPVPHC Nghị định 144 năm 2022

3

F75

02 Võ Thị Sáu

4

ABOSS

01 Võ Thị Sáu

Đã có cam kết, nhắc nhở
Đã có cam kết, đã XPVPHC Nghị
định 155 năm 2020 (Công an tỉnh).

