
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 1234/UBND-THVX 

V/v tăng cường thực hiện nếp sống 
văn minh trong việc cưới, việc tang 

  Tuyên Quang, ngày 13 tháng  4  năm 2022 

 

Kính gửi: 

 

 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - 

xã hội tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

Thực hiện Văn bản số 1007-CV/TU ngày 12/01/2022 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về việc xem xét nội dung đề xuất của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc tỉnh tại Văn bản số 468/BC-MTTQ-BTT ngày 20/12/2021 về việc báo 
cáo kết quả tổ chức gặp mặt đại biểu tiêu biểu thực hiện nếp sống văn minh 

trong việc cưới, việc tang năm 2021; 

Căn cứ Văn bản số 1646/MTTQ-BBT ngày 15/02/2022 của Ban Thường 

trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về việc đề nghị tiếp tục chỉ đạo thực 

hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh. 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố: 

- Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên tuyền, phổ biến tới cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn các quy 
định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung 

ương, của tỉnh về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bằng các 
hình thức phù hợp, hiệu quả, “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19”. Kịp thời nêu gương những tập thể, cá nhân gương mẫu, tiêu biểu 
đồng thời nhắc nhở, chấn chỉnh hoặc có hình thức xử lý phù hợp đối với tập thể, cá 

nhân không thực hiện tốt hoặc cố tình làm trái các quy định hiện hành về thực hiện 
nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh. 

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải gương mẫu, đi đầu và có trách 
nhiệm quản lý, theo dõi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc 

thẩm quyền quản lý trong thực hiện tổ chức lễ cưới, lễ tang văn minh, tiết kiệm. 

2. Giao trách nhiệm 

2.1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Nghiên cứu, rà soát các quy định hiện hành của pháp luật về việc cưới, 

việc tang và lễ hội để tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch kiến nghị với Chính phủ xem xét, sửa đổi, bổ sung hoặc 

thay thế Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25/11/2005 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc 
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tang và lễ hội cho phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành và điều kiện phát 

triển kinh tế - xã hội của đất nước và các địa phương. 

- Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên 

truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang gắn với thực hiện 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng quy ước, 
hương ước thôn, tổ dân phố. 

- Tăng cường tổ chức tập huấn cho công chức Văn hóa - Xã hội cấp xã và 
trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư 

về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. 

- Cung cấp tài liệu cho các xã, phường, thị trấn để tổ chức tuyên truyền, 

hướng dẫn, vận động nhân dân tích cực thực hiện các quy định về nếp sống văn 

minh trong việc cưới, việc tang. 

- Phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc 
thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh.  

2.2. Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên 

cứu, tham mưu đề xuất việc xây dựng Khu hỏa táng trên địa bàn tỉnh bảo đảm 
theo quy hoạch của tỉnh và đúng quy định. 

2.3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu, áp dụng cơ chế, chính sách 

khuyến khích, hỗ trợ cụ thể đối với các đối tượng thuộc ngành quản lý trong 
việc sử dụng hình thức hỏa táng theo quy định của pháp luật. 

2.4. Sở Nội vụ: Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu 
bổ sung nội dung thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang vào 

chương trình tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho công chức Văn hóa - 
Xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh. 

2.5. Sở Tài chính: Thẩm định dự toán kinh phí đảm bảo cho các cơ quan, 

đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao. 

2.6. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn 

vị truyền thông trên địa bàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền về thực hiện nếp 
sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hiệu quả, đúng quy định.  

2.7. Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Tăng cường 

công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung quy định về nếp sống văn minh 
trong việc cưới, việc tang; xây dựng tin, bài, phóng sự biểu dương nhân tố điển 

hình, nêu gương người tốt, việc tốt; phê phán những biểu hiện tiêu cực về thực 
hiện sống văn minh trong việc cưới, việc tang. 

2.8. Ban Dân tộc tỉnh: Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên 

quan có các giải pháp hiệu quả để tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức chấp 

hành các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang ở 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số.  

2.9. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

- Thường xuyên phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị 

- xã hội cùng cấp tổ chức gặp mặt những người thực hành tín ngưỡng tâm linh, người 
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có uy tín của từng dân tộc từ cấp xã đến cấp huyện để rà soát, đánh giá tình hình, 

thực trạng và đề ra các biện pháp nhằm loại bỏ những hủ tục lạc hậu, lễ nghi, phong 
tục không còn phù hợp, đồng thời gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền 

thống tốt đẹp của dân tộc trong tổ chức việc cưới, việc tang. Tuyên truyền, vận động, 
phân tích, thuyết phục để những người thực hành tín ngưỡng tâm linh, người có uy tín 

trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số phải thực sự đồng thuận và gương mẫu, đi đầu 
trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. 

- Tăng cường công tác tổ chức tập huấn về nếp sống văn minh trong việc 
cưới, việc tang gắn với thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở. 

- Xây dựng kế hoạch với các biện pháp cụ thể để tăng cường tuyên truyền, 

vận động người dân sớm loại bỏ những hủ tục lạc hậu gây ảnh hưởng tiêu cực 

đến sức khỏe và đời sống của nhân dân, đồng thời giữ gìn và phát huy bản sắc 
văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trong tổ chức việc cưới, việc tang.  

- Quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng và tổ chức thực hiện hương 
ước, quy ước thôn, tổ dân phố, trong đó có các quy định cụ thể về thực hiện nếp 

sống văn minh trong việc cưới, việc tang đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế 
của địa phương và bản sắc văn hóa tốt đẹp của mỗi dân tộc. 

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất 

sắc trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực 

hiện nghiêm các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; tăng 
cường các hoạt động giám sát việc tổ chức thực hiện nếp sống văn minh trong 

việc cưới, việc tang theo quy định ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. 

- Tiếp tục tổ chức các hình thức gặp mặt, biểu dương đại biểu tiêu biểu 

trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh để 
động viên, khích lệ và nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu ở cơ sở, đồng 

thời phát hiện, đề xuất với các cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, giải quyết những tồn 
tại, hạn chế trong triển khai các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong 

việc cưới, việc tang ở cơ sở. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện thường xuyên bảo 

đảm có hiệu quả, thiết thực; báo cáo kết quả với Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh;    (báo cáo)     
- Chủ tịch UBND tỉnh;    
- Các PCT UBND tỉnh;  
- CVP UBND tỉnh;  
- Các PCVP UBND tỉnh;  
- Như trên;  
- TP, PTP khối NCTH;  
- Lưu: VT, THVX (Ntg). 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

 
 

Hoàng Việt Phương 
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