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Kính gửi:  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang 

  

Thực hiện Công văn số 5921/UBND-TH ngày 19 tháng 10 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc trả lời kiến nghị của Nhân dân theo đề nghị của Ủy 

ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giải trình ý kiến, cụ thể như sau: 

1. Nội dung thứ nhất: “Qua phản ảnh của dư luận.......cơ sở cố tình vi 

phạm” 

Thực hiện Nghị định 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của 

Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ Karaoke, dịch vụ vũ trường, các 

hướng dẫn và văn bản triển khai của Bộ VHTTDL, Cục Văn hóa cơ sở, UBND 

tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Theo đó, Phòng Văn hóa và Thông tin cấp 

huyện là cơ quan trực tiếp phối hợp các ngành tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thực tế 

tham mưu Ủy ban nhân dân cấp phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke 

trên địa bàn, Phòng Tài chính Kế hoạch tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và cấp giấy 

phép đủ điều kiện kinh doanh, Công an huyện tiếp nhận hồ sơ kiểm tra và cấp 

giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy. 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã phát hành Hướng dẫn số 

279/SVHTTDL-HD ngày 23/08/2019 Triển khai thực hiện Nghị định số 

54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ 

karaoke, dịch vụ vũ trường đến 11 huyện thị thành phố trên toàn tỉnh. Hàng năm 

Nghị định số 54/2019/NĐ-CP cũng được triển khai, phổ biến trong công tác tập 

huấn cho cán bộ văn hoá cấp huyện, xã. 

 Ngoài ra, Sở đã có Công văn số 2089/SVHTTDL-QLVH, ngày 09/9/2022 

về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ 

trường; Công văn số 2122/SVHTTDL-QLVH ngày 13/9/2022 về việc tăng cường 

công tác quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường triển khai 

đến các Phòng Văn hoá và  thông tin, Trung tâm Văn hoá cấp huyện tuyên truyền 

sâu rộng đến quần chúng nhân dân đặc biệt đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ 

karaoke. Các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn toàn tỉnh đều được triển khai 

việc thực hiện nghiêm các quy định kinh doanh nhất là các quy định của pháp 

luật về phòng cháy chữa cháy, sẵn sàng ứng phó khẩn cấp nếu có tình huống cháy 

xảy ra nhằm đảm bảo an toàn cho khách, nhân viên và  đảm bảo tính mạng tài sản 

chung nơi tổ chức kinh doanh và hộ liền kề. 



Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh UBND  

ban hành Quyết định số 1858/ QĐ-UBND ngày 08/08/2018 về việc phê duyệt 

quy hoạch điều chỉnh, bổ sung các cơ sở hoạt động Karaoke, vũ trường nơi công 

cộng trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2020. 

Trong đó tổng số điểm Karaoke trên địa bàn thành phố Long Xuyên được 

điều chỉnh bổ sung là 280 điểm; Phường Mỹ Xuyên là 31 điểm. Sở VHTTDL sẽ 

chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên đối với 

các cơ sở hoạt động kinh doanh karaoke trên toàn tỉnh để hạn chế những trường 

hợp nhỏ nhất có thể xảy ra. 

 2. Nội dung thứ hai: “Người dân bức xúc......về mặt tinh thần” 

 Trong những năm qua, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao 

quần chúng có nhiều bước phát triển mạnh mẽ, rộng khắp từ tỉnh đến các huyện, 

thị xã, thành phố. Nhiều loại hình vui chơi giải trí phục vụ quần chúng nhân dân 

đã đáp ứng tốt nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân, đặc biệt là tại 

vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Tuy nhiên hiện nay có một số loại hình vui chơi giải trí gây ảnh hưởng không tốt 

trong đời sống xã hội. Hoạt động kinh doanh cho thuê âm thanh ca hát tại các 

đám tiệc, karaoke lưu động, hoạt động mua bán quảng cáo bằng loa phóng thanh 

có công suất lớn gây tiếng ồn làm mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến sinh hoạt, 

sức khỏe, đời sống và gây bức xúc trong nhân dân. 

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 

Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 về Quy chế phối hợp quản 

lý âm thanh gây tiếng ồn trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa 

bàn tỉnh An Giang. Trong đó, đã quy định những nội dung liên quan đến thẩm 

quyền, quy trình, cách thức kiểm tra, xử lý đối với vi phạm liên quan đến âm 

thanh, tiếng ồn. 

Trong phạm vi, chức năng nhiệm vụ quyền hạn quản lý, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch đã ban hành Hướng dẫn số 255/HD-SVHTTDL ngày 18/7/2019 

về Công tác quản lý âm thanh gây tiếng ồn trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ 

văn hóa trên địa bàn tỉnh An Giang. Trong Hướng dẫn, có nêu một số điểm lưu ý 

về thẩm quyền, quy trình, cách thức kiểm tra, xử lý đối với vi phạm liên quan đến 

âm thanh, tiếng ồn (từ mục 4 đến mục 7 của Hướng dẫn số 255). Hướng dẫn này 

là căn cứ giúp cho các địa phương trong công tác kiểm tra, xử lý đối với vi phạm 

liên quan đến âm thanh, tiếng ồn. Hướng dẫn cụ thể và tập huấn cho địa phương 

về thẩm quyền, quy trình, cách thức kiểm tra, xử lý đối với vi phạm liên quan đến 

âm thanh, tiếng ồn. 

 Từ khi ban hành Quyết định, các địa phương đã tích cực triển khai thực 

hiện và đạt nhiều kết quả đáng kể. Tình trạng gây ồn quá mức do các hoạt động 

ca hát trong đám tiệc đang giảm dần. Theo tổng hợp báo cáo của các Phòng Văn 

hóa và Thông tin huyện, thị xã, thành phố đều có đường dây nóng cụ thể tại 

UBND, công an của các xã, phường, thị trấn, để tiếp nhận thông tin phản ánh về 

tiếng ồn do các hoạt động vui chơi, ca hát gây ra.   



Thực hiện Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý âm thanh gây tiếng ồn 

trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Tháng   9  năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có báo cáo sơ kết 2 

năm thực hiện Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý âm thanh gây tiếng ồn 

trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh An Giang. Trong 

báo cáo có đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị với Chính phủ chỉ đạo cho các 

Bộ, Ngành liên quan nghiên cứu, xác định hành vi dùng âm thanh, ca hát, sinh 

hoạt tiệc tùng (kể cả dùng nhạc karaoke có sẵn trên mạng, các thiết bị thông 

minh, không phải là hình thức kinh doanh) của các hộ dân, các tổ chức, cộng 

đồng tại khu dân cư, trước cửa nhà dân, trong nhà dân, là do một Bộ, Ngành 

chuyên trách quản lý. Chính vì chưa rõ trong quy định pháp luật mà đến nay tình 

trạng tiếng ồn vẫn còn là vấn đề khó khắc phục trong thực tế.  

Quy định cần áp dụng các biện pháp chế tài mạnh để khắc phục vấn nạn 

tiếng ồn gây bức xúc trong đời sống nhân dân. Hình thành cho người dân nét văn 

hóa biết tôn trọng những người xung quanh, hình thành thói quen sinh hoạt vui 

chơi giải trí ở trong các thiết chế, dịch vụ khép kín, không để âm thanh lọt ra 

ngoài ảnh hưởng đến những người xung quanh. 

 Tại Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý âm thanh gây tiếng ồn trong 

các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh An Giang. Trong Quy 

chế, Điều 11 có quy định trách nhiệm của UBND cấp huyện, cấp xã và của các 

sở, ban, ngành. Tại khoản 1 có quy định cụ thể: trách nhiệm của UBND cấp xã: 

Có biện pháp nhắc nhở, giáo dục, tuyên truyền, vận động người dân.... đồng thời 

xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm các quy định về tiếng ồn  theo quy định 

hiện hành.  

Hiện mức xử phạt nội dung này được áp dụng tại Điều 8 “vi phạm quy 

định về bảo đảm sự yên tỉnh chung” và Điều 68 quy định “Thẩm quyền xử phạt 

vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp” của Nghị định số 

144/2021/NĐ-CP, ngày 31 tháng 12 năm 2021 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 chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia 

đình. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. 

Trong thời gian tới, để khắc phục một số bất cập, khó khăn trong quá trình 

thực hiện, Sở VHTTDL sẽ tiến hành lấy ý kiến các Sở, ngành, địa phương để 

trình UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung một số quy định trong Quyết định 

42/2018/QĐ-UBND. Trước mắt, Sở VHTT&DL sẽ tiếp tục tăng cường công tác 

kiểm tra việc thực hiện các quy định về tiếng ồn đối với các cấp cơ sở theo chức 

năng, nhiệm vụ quản lý của ngành. 

3. Nội dung thứ 3: “Qua phản ánh của các vị chức sắc.....đại đoàn kết 

dân tộc” 

 Thời gian qua, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ở An Giang diễn ra ổn định, 

chấp hành Hiến chương, Điều lệ của tổ chức tôn giáo và pháp luật nhà nước. 



Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo có nhiều chuyển biến tích cực, 

khung pháp lý về tín ngưỡng, tôn giáo được hoàn thiện, đảm bảo quyền tự do, tín 

ngưỡng của người dân và cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng đối với hoạt 

động tín ngưỡng, tôn giáo trong tình hình mới…Hiện nay, hoạt động tín ngưỡng 

thực hiện theo quy định tại Điều 11, 12 (Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016). 

Các hoạt động tín ngưỡng thuần túy đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của 

nhân dân. Tỉnh đã tăng cường công tác quản lý cơ sở tín ngưỡng, hoạt động tín 

ngưỡng trên địa bàn, bước đầu đi vào nền nếp. Hầu hết các cơ sở tín ngưỡng đều 

có ban quản lý, ban quý tế hoặc người đại diện. Tỉnh luôn quan tâm hướng dẫn, 

giải quyết nhu cầu tín ngưỡng chính đáng của các tổ chức tôn giáo đúng quy định 

pháp luật. Từ đó, tạo đồng thuận trong chức sắc, chức việc các tôn giáo và đồng 

bào có đạo, yên tâm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước. 

 Các chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo chấp hành pháp luật, tích cực 

thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và tham gia các hoạt động: xây dựng 

đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, đảm bảo 

an ninh trật tự, xây nhà, xây cầu, làm đường, mua xe chuyển bệnh từ thiện, 

phòng, chống dịch bệnh…Với phương châm “Sống tốt đời, đẹp đạo”, mỗi năm 

thông qua các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, công tác vận động gây quỹ cũng 

được các cơ sở tôn giáo phát huy, các tổ chức tôn giáo đóng góp hơn 100 tỷ đồng 

để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. 

 Đối với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị, các 

chương trình gây quỹ từ thiện, thời gian qua được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh 

ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn về chuyên môn của Cục Nghệ thuật Biểu 

diễn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động phối hợp với các đơn vị liên 

quan thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. 

Các hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương và 

đất nước ngày càng đa dạng, phong phú, chất lượng nghệ thuật không ngừng 

được nâng cao. 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch hướng dẫn, chỉ đạo các Phòng, đơn vị 

trực thuộc Sở có liên quan và hệ thống Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm 

Văn hóa và Thể thao cấp huyện tăng cường công tác quản lý hoạt động biểu diễn 

nghệ thuật theo Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về nghệ thuật biểu diễn; đồng thời triển khai đến các Phòng, 

ban đơn vị trực thuộc, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố 

các văn bản liên quan đến lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, cụ thể: Công văn số 

20/NTBD-QLBD&BGAGH, ngày 25/01/2022 của Cục Nghệ thuật biểu diễn về 

việc bảo đảm hoạt động biểu diễn nghệ thuật đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 

2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Công văn số 127/NTBD-

QLBD&BGAGH, ngày 31/3/2022 về thực thi hiệu lực, hiệu quả quy trình liên 

quan đến hoạt động tổ chức thi người đẹp, người mẫu theo quy định tại Nghị định 

số 144/2020/NĐ-CP. Qua đó cho thấy công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt 

động biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn toàn tỉnh, kể cả các hoạt động tại cơ sở tín 

ngưỡng, cơ sở tôn giáo luôn được quan tâm xem xét và quản lý hết sức sát sao. 

 Qua phản ánh của các vị chức sắc, chức việc Phật giáo Hoà Hảo trong nội 

dung Số 2. Lĩnh vực Văn hoá, xã hội, gạch đầu dòng thứ 2 tại Công văn số 



5921/UBND-TH ngày 19 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 

trả lời kiến nghị của Nhân dân theo đề nghị của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt 

Nam tỉnh An Giang.  

Trong thời gian tới Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ tăng cường thực 

hiện một số vấn đề sau đây: 

+ Tiếp tục triển khai các văn bản liên quan đến lĩnh vực nghệ thuật biểu 

diễn. 

+ Tăng cường công tác quản lý nhà nước lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn và 

triển khai công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực ngành quản 

lý, trong đó có lĩnh vực hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa công cộng. 

+ Tiếp tục chỉ đạo các Phòng chuyên môn, đơn vị thuộc; Phòng Văn hóa 

và Thông tin các huyện, thị, thành phố triển khai tuyên truyền các quy định pháp 

luật các lĩnh vực ngành quản lý, đặc biệt là nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn, tăng 

cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, chấn chỉnh, xử lý vi phạm trong thời gian 

tới.  

+ Nâng cao công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật, 

tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức biểu diễn nghệ thuật trong 

công tác cấp phép biểu diễn nghệ thuật trong và ngoài tỉnh. Tăng cường công tác 

quản lý, kiểm tra, giám sát công tác tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị 

trên địa bàn tỉnh, hoạt động nghiệp vụ ở cơ sở, các hoạt động kinh doanh dịch vụ 

văn hóa, thể thao và du lịch. 

+ Tiếp tục triển khai tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân các văn bản 

pháp luật quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. 

 Đảng, nhà nước luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham 

gia các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng. Đây là những sinh hoạt vừa mang tính 

tâm linh, vừa là giá trị văn hóa, nhu cầu chính đáng của người dân. 

Trên đây là trả lời kiến nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo đề 

nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang./.   
 
 

 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- BGĐ Sở; 

- Phòng QLVH; 

- Lưu: VT, TCPC. 

 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trương Bá Trạng 
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