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    Kính gửi:  

- Trưởng các phòng, ban, cơ quan đơn vị; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

     

Thực hiện Công văn số 228/UBND-VX ngày 12 tháng 1 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc giao tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 

09/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Trưởng các 

ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị thị trấn theo chức năng, 

nhiệm vụ thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghi m trong cán bộ, công chức, đảng 

vi n, Nhân dân các quy định của Đảng, Nhà nước về nếp sống văn minh trong việc 

cưới, việc tang và lễ hội, chú trọng: Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 09/2/2018 của Thủ 

tướng Chính phủ về đầy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc 

tang và lễ hội; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị (Khoá 

VIII) về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; Quyết 

định số 308/2005/QĐ-TTG ngày 25/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về ban 

hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; 

Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 20/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn 

chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 

09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh 

trong việc cưới, việc tang; Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 20/3/2012 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND  ngày 09/7/2012 

của UBND tỉnh về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, 

kỷ niệm các ngày truyền thống và đón nhận các danh hiệu thi đua. 

2. Xây dựng và nhân rộng các mô hình tổ chức cưới, tang, lễ hội trang trọng, 

văn minh, tiết kiệm. Chú trọng đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, 

trật tự an toàn xã hội; tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các 

vi phạm quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ 

hội; Phát huy vai trò người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ trưởng tổ dân phố, thôn 

trưởng, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, dòng họ... trong tuyên truyền, vận 

động; lồng ghép nội dung thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang 

vào các cuộc vận động, các phong trào thi đua; đưa việc thực hiện nếp sống văn 

minh trong việc cưới, việc tang thành tiêu chí xét thi đua đối với các tập thể, cá 

nhân và bình xét danh hiệu gia đình văn hóa cuối năm. Đồng thời tham mưu cho 

các Đảng ủy xã đưa vào bình xét các chi bộ và cán bộ, đảng viên cuối năm; Quán 

triệt, tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân nhận thức sâu sắc 

và thực hiện nghi m các quy định về thực hiện nếp sống văn minh khi tham gia lễ 



hội; không đi lễ hội trong giờ hành chính, sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp 

thực thi nhiệm vụ; Đơn vị, địa phương nào có cán bộ, công chức, viên chức, Nhân 

dân thuộc phạm vi quản lý vi phạm các quy định về nếp sống văn minh trong việc 

cưới, việc tang và lễ hội thì Trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn đó phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện. 

3. Phòng Văn hóa - Thông tin: 

Kiểm tra, đôn đốc các ban, ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, tổ chức thực hiện nghiêm các quy 

định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện nếp sống văn minh trong việc 

cưới, việc tang, lễ hội gắn với việc xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. 

Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các nghi thức trong việc cưới, việc tang, lễ hội 

trang trọng, văn minh, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện, đặc điểm phong tục, tập 

quán tốt đẹp của địa phương, vùng, miền đẩy lùi các hủ tục; đảm bảo vệ sinh môi 

trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông. Tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng 

những mô hình tổ chức việc cưới, việc tang, lễ hội văn minh, tiến bộ. 

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, xử lý hoặc tham mưu xử lý theo thẩm quyền đối 

với các hành vi vi phạm nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. 

4. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông:   

Xây dựng các phóng sự, tin, bài phản ánh kịp thời trên Đài truyền thanh 

huyện, trang Website của huyện…, n u gương mô hình tốt, cách làm hay; phản ánh, 

phê phán những hành vi vi phạm pháp luật, biểu hiện tiêu cực, trái với thuần phong 

mỹ tục trong việc cưới, việc tang và lễ hội. 

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành 

vi n tăng cường tuy n truyền, vận động đoàn vi n, hội vi n và Nhân dân tích cực 

thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về nếp sống văn minh trong việc 

cưới, việc tang và lễ hội; chú trọng công tác giám sát và phản biện xã hội. 

6. Đề nghị Huyện đoàn tăng cường công tác tuy n truyền, vận động đoàn 

vi n tích cực thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về nếp sống văn minh 

trong việc cưới; tổ chức cưới tiết kiệm, lịch sự, trang trọng, vui tươi, không thuốc 

lá, không lạm dụng rượu bia, phù hợp với phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc, 

địa phương,...; xây dựng và nhân rộng một số mô hình tổ chức cưới mới tiết kiệm, 

lịch sự.   

Nhận được Công văn đề nghị Trưởng các phòng, ban, ngành cấp huyện, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 
  - Như tr n; 

  - Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch; 

  - Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện; 

  - Chủ tịch, PCT UBND huyện phụ trách;   

  - Các phòng, ban, cơ quan đơn vị; 

  - Trang thông tin điện tử của huyện; 

  - Lưu: VT, VH. 

                

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 

 

 
 

Phạm Văn Thắng 
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