
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN LỘC BÌNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /UBND-TNMT 
     

Lộc Bình, ngày 10 tháng 10 năm 2022 

V/v thực hiện các quy định về bảo 

vệ môi trường trong hoạt động của 

các cơ sở kinh doanh, dịch vụ 

karaoke, phòng trà, vũ trường 

 

 

 

Kính gửi:  

 - UBND các xã, thị trấn; 

- Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ karaoke, phòng trà, 

vũ trường trên địa bàn huyện; 

  

 Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 

45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường; 

Để công tác quản lý nhà nước về môi trường được đảm bảo theo đúng các 

quy định pháp luật, UBND huyện Lộc Bình yêu cầu các cơ sở kinh doanh, dịch 

vụ karaoke, phòng trà, vũ trường trên địa bàn huyện; UBND các xã, thị trấn thực 

hiện một số nội dung sau: 

1. Đối với các cơ sở kinh doanh, dịch vụ karaoke, phòng trà, vũ trường 

thực hiện nghiêm các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (có hiệu 

lực từ ngày 01/01/2022), cụ thể: 

- Tại điều 53 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định: 

“1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có trách nhiệm sau đây: 

a) Thu gom, xử lý nước thải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường. 

Trường hợp cơ sở hoạt động trong cụm công nghiệp, khu sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ tập trung hoặc trong khu đô thị, khu dân cư tập trung đã có hệ thống thu 

gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung, chủ cơ sở phải thực hiện việc đấu 

nối nước thải vào hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung 

theo quy định của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hệ thống thu gom, thoát 

nước và xử lý nước thải tập trung đó, trừ trường hợp cơ sở đã được miễn trừ 

đấu nối nước thải trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành; 

b) Cơ sở hoạt động trong cụm công nghiệp, khu sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ tập trung đang xả nước thải sau xử lý vào hệ thống thu gom, thoát nước 

mưa thực hiện theo quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 51 và điểm đ khoản 3 Điều 

52 của Luật này; 
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c) Thu gom, phân loại, lưu giữ, tái sử dụng, tái chế, xử lý chất thải theo 

quy định của Luật này; 

d) Giảm thiểu, thu gom, xử lý bụi, khí thải, mùi khó chịu; bảo đảm không 

để rò rỉ, phát tán khí độc hại ra môi trường; kiểm soát tiếng ồn, độ rung, ánh 

sáng, bức xạ nhiệt; 

đ) Bảo đảm nguồn lực, trang thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; 

e) Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 

111 và khoản 2 Điều 112 của Luật này phải bố trí nhân sự phụ trách về bảo vệ 

môi trường được đào tạo chuyên ngành môi trường hoặc lĩnh vực chuyên môn 

phù hợp; phải có hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

ISO 14001 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001 được chứng nhận; 

g) Thực hiện quan trắc nước thải, bụi, khí thải theo quy định của Luật này. 

2. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng thuộc các trường hợp 

sau đây phải có khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư: 

a) Có chất dễ cháy, dễ nổ; 

b) Có chất phóng xạ, chất thải phóng xạ hoặc thiết bị bức xạ; 

c) Có chất độc hại đối với người và sinh vật; 

d) Có nguy cơ phát tán bụi, mùi khó chịu, tiếng ồn tác động xấu đến sức 

khỏe con người; 

đ) Có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước. 

3. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình, cá nhân có 

phát sinh nước thải, khí thải phải có công trình, thiết bị xử lý chất thải tại chỗ 

đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường hoặc theo quy định của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh.” 

- Tại Điều 22, Nghị định số 45/2022/NĐ-CP quy định mức xử phạt, hình 

thức xử phạt bổ sung, biện pháp khác phục hậu quả đối với vi phạm các quy 

định về tiếng ồn như sau: 

“1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về 

tiếng ồn dưới 02 dBA. 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi gây 

tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 02 dBA đến dưới 05 dBA. 

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi gây 

tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 05 dBA đến dưới 10 dBA. 

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi gây 

tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 10 dBA đến dưới 15 dBA. 

5. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi gây 

tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 15 dBA đến dưới 20 dBA. 

6. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi gây 

tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 20 dBA đến dưới 25 dBA. 
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7. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi 

gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 25 dBA đến dưới 30 dBA. 

8. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với hành vi 

gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 30 dBA đến dưới 35 dBA. 

9. Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng đối với hành vi 

gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 35 dBA đến dưới 40 dBA. 

10. Phạt tiền từ 140.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng đối với hành vi 

gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 40 dBA trở lên. 

11. Hình thức xử phạt bổ sung: 

a) Đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm tiếng ồn của cơ sở từ 03 tháng đến 06 

tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 4, 5, 6 và 7 Điều này; 

b) Đình chỉ hoạt động của cơ sở từ 06 tháng đến 12 tháng đối với trường 

hợp vi phạm quy định tại các khoản 8, 9 và 10 Điều này. 

12. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc thực hiện biện pháp giảm thiểu tiếng ồn đạt quy chuẩn kỹ thuật 

trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt 

vi phạm hành chính đối với các vi phạm quy định tại Điều này gây ra; 

b) Buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân 

tích mẫu môi trường trong trường hợp có vi phạm về tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ 

thuật môi trường hoặc gây ô nhiễm tiếng ồn theo định mức, đơn giá hiện hành 

đối với các vi phạm quy định tại Điều này.” 

- Thực hiện các quy định khác về môi trường theo quy định của pháp luật.  

2. Giao UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quy 

định, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về môi trường, 

tiếng ồn trong hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ karaoke, 

phòng trà, vũ trường; kịp thời báo cáo những vướng mắc vượt thẩm quyền. 

UBND huyện Lộc Bình yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

karaoke, phòng trà, vũ trường thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về bảo 

vệ môi trường; UBND các xã, thị trấn triển khai văn bản này đến các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ karaoke, phòng trà, vũ trường để thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Trung tâm VH-TT và TT huyện (đưa tin); 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, TNMT(NQT). 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 

Hoàng Hùng Cường 
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