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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN IA H’DRAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số:       /UBND-TH          

Về việc tiếp tục thực hiện nếp 

sống văn minh trong việc cưới,  

việc tang trên địa bàn huyện 

Ia H’Drai, ngày     tháng 02  năm 2021 

 

 

 

Kính gửi:   

- Các Phòng, ban ngành, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã. 
 

 Thực hiện Công văn số 497/UBND - KGVX ngày 08/02/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới,  việc 

tang trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện giao: 

1. Các Phòng, ban ngành, đơn vị thuộc huyện và Ủy ban nhân các xã:  

-  Tiếp tục chỉ đạo triển khai có hiệu quả các văn bản của Trung ương, của 

tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện liên quan đến việc thực hiện nếp sống văn minh 

trong việc cưới, việc tang1. 

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang 

bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, lãng 

phí; phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc, phong tục, tập quán tốt đẹp của 

từng địa phương; tăng cường kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm theo quy định. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng thực hiện nếp sống 

văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xoá bỏ những hủ tục lạc hậu, mê tín dị 

đoan; phê phán những hiện tượng tiêu cực, thương mại hoá trong việc cưới, tang, 

lễ hội; giới thiệu, biểu dương những mô hình hay, gương người tốt việc tốt trong 

thực hiện các phong trào. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

   - Tiếp tục hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện các 

quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang phù hợp với điều kiện, 

đặc điểm, phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương, dân tộc; xây dựng và nhân 

rộng các mô hình tổ chức cưới hỏi, tang lễ văn minh, tiết kiệm; tăng số lượng và 

chất lượng đơn vị, gia đình văn hoá. 

                                           
1 Chỉ thị 27-CT/TW ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị khóa VIII về "thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, 

việc tang, lễ hội"; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 9/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp 

sống văn minh trong việc cưới, việc tang; Nghị quyết số 33- NQ/TW ngày 9/6/2014 của Hội nghị lần thứ 9, Ban 

chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát 

triển bền vững đất nước và các văn bản liên quan; Nghị định 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ về 

tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 8/8/2016 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ công chức, viên chức và Bà mẹ VNAH khi từ trần trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum và các quy định khác của pháp luật có liên quan; Công văn số 623/UBND-KGVX ngày 19/3/2018 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang 

trên địa bàn tỉnh... 

 



 

 - Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã bổ sung vào quy ước, hương ước nội 

dung về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang phù hợp với phong 

tục, tập quán từng vùng, từng dân tộc. Đồng thời,  phối hợp với Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt nam và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng chương trình, 

kế hoạch triển khai thực hiện tới toàn thể Nhân dân. 

 3. Ủy ban nhân dân các xã: Xây dựng kế hoạch cụ thể việc thực hiện nếp sống 

văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn. Chịu trách nhiệm quản lý về các 

nội dung của việc cưới, việc tang phù hợp với thuần phong, mỹ tục và truyền thống 

văn hóa của các dân tộc tại địa phương; đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và 

đúng quy định của pháp luật. 

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện 

 Tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và 

Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang gắn với Cuộc 

vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; 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 nhằm chuyển biến sâu sắc nhận thức của người 

dân trong việc cưới, việc tang, tiếp tục giữ gìn và phát huy thuần phong, mỹ tục, 

truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, từng bước đẩy lùi, xóa bỏ các hủ tục lạc 

hậu.  

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện. Đồng thời báo cáo về Ủy 

ban nhân dân huyện (qua Phòng Giáo dục và Đào tạo) trước ngày 10 tháng 12 

hằng năm để tổng hợp báo cáo theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- Mặt trận và các Đoàn thể huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu VT- LT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Dũng 
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