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                   Kính gửi: 

                                    - UBMT Tổ Quốc, các ban, ngành, đoàn thể;  

                                    - Chi uỷ, chi bộ, Ban công tác Mặt trận 11 thôn. 

                                    - Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa. 
 

 

          Thực hiện Công văn số 157/CV-Th.U ngày 05/01/2021 của Thành ủy Hà 

Tĩnh về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng thực hiện nếp sống văn minh trong 

việc cưới, việc tang, lễ hội; Văn bản số 183/UBND-VHTT ngày 26/01/2021 của 

UBND thành phố. Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc 

cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn, Uỷ ban nhân dân xã Thạch Hạ đề nghị: 

UBMT Tổ Quốc, các ban, ngành, đoàn thể; Chi uỷ, chi bộ, Ban công tác Mặt trận 

11 thôn; Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thực hiện tốt một số nội dung sau. 

1. Công chức Văn hóa – Thông tin, các ban, ngành, đoàn thể:  hối h p 

tiếp tục tuyên truyền các nội dung của Ch  thị 20/CT-TU ngày 20/3/2012 của Ban 

Thường vu  T nh ủy, Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 06/7/2012 của 

UBND t nh về việc ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn hóa văn minh trong 

việc cưới, việc tang và lễ hội, Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 

của UBND t nh về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 31/2012. 

Cụ thể: Tuyên truyền Nhân dân thực hiện việc cưới, tang, lễ hội gọn nhẹ, 

giảm bớt những hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan phát huy các phong tục, tập quán tốt 

đẹp như: Các thủ tục dạm ngõ, lễ hỏi, rước dâu tổ chức đơn giản và gọn nhẹ; đặt 

hoa ở đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ, trồng cây xanh tại địa phương trong ngày 

cưới, tổ chức đám cưới theo nếp sống mới: Báo hỷ thay cho mời dự tiệc cưới; Tổ 

chức tiệc trà thay cho tổ chức tiệc mặn tại gia đình, khách sạn, tổ chức cưới tại nhà 

văn hóa thôn.  hổ biến chính sách khuyến khích hỏa táng theo Quyết định số 

40/2017/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của UBND t nh và Hướng dẫn số 11/HD-

BCĐ ngày 11/11/2011 của Ban ch  đạo phong trào “Toàn dân ĐKXD ĐSVH” 

Thành phố về Hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang trên địa bàn 

Thành phố. 

2. Ban Công an; Tổ Quản lý đô thị; Công chức Địa chính-Môi trường: 

 hối h p tăng cường kiểm tra, phát hiện xử lý triệt để, đúng luật, các trường h p 

lấn chiếm lòng đường, v a hè để dựng rạp tổ chức việc cưới, tang, lễ hội, vi phạm 

quy định tại Khoản 5 Điều 12 Nghị định số 100/2019 ngày 30/12/2019 của Chính 

phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; 

vi phạm quy định tại Quyết định số 1620/QĐ-UBND ngày 22/8/2016 của UBND 
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Thành phố về ban hành Quy định quản lý, sử dụng v a hè, lòng đường, bảo vệ mỹ 

quan và trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh.  

Tăng cường kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm các trường h p sử dụng loa máy 

mở âm lư ng lớn; quá thời gian cho phép, vi phạm quy định tại Điều 6 Nghị 

định 167/2013/NĐ-C  ngày 12/11/2013 của Chính  hủ 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 và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình. 

- Tổ chức ký cam kết, phổ biến đến tận các hộ có hoạt động liên quan đến tổ 

chức sự kiện, nhà rạp, chủ dịch vụ loa nhạc, kèn, đội trống…  trên địa bàn để quán 

triệt thực hiện đúng các quy định của pháp luật, không dựng rạp trong lòng đường, 

không gây tiếng động lớn, làm ồn ào tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng 

thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau; thực hiện 

nghiêm các quy định về giữ yên tĩnh trong khu dân cư, trường học hoặc ở những 

nơi khác có quy định phải giữ yên tĩnh chung.  

- Theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định 

của pháp luật về bảo vệ môi trường liên quan việc cưới, tang, lễ hội. Tham mưu 

UBND xã xử lý nghiêm các hành vi mở loa máy quá âm lư ng; rải tiền, đốt, vàng 

mã trên đường, nơi công cộng vi phạm quy định tại Điều 17, Điều 20 Nghị định 

155/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.   

Làm tốt công tác quản lý về trật tự đô thị, trật tự giao thông, vệ sinh, môi 

trường, thường xuyên kiểm tra phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự 

đô thị, trật tự giao thông, vệ sinh công cộng, bảo vệ môi trường trong thực hiện 

việc cưới, tang, lễ hội.  

- Hướng dẫn các thôn thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về môi trường, 

thường xuyên theo dõi, tham mưu UBND xã chấm điểm thi đua cuối năm, đồng 

thời ra văn bản phê bình các đồng chí Bí thư, Trưởng ban công tác mặt trận, thôn 

Trưởng trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước để xảy ra hành vi vi phạm 

các quy định về việc cưới, việc tang và lễ hội đã nêu trên.  

3. Chi uỷ, Ban công tác Mặt trận, thôn Trưởng các thôn: 

Tăng cường ch  đạo công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, nhân dân 

thực hiện tốt quy định tại Ch  thị 20/CT-TU ngày 20/3/2012 của Ban Thường 

vu  T nh ủy, Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 06/7/2012, Quyết định số 

23/2019/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của UBND t nh về sửa đổi, bổ sung một số 

nội dung của Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND về việc cưới, việc tang lễ hội, với 

tinh thần thực hiện gọn nhẹ, giảm bớt những hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, phát 

huy các phong tục, tập quán tốt đẹp; phổ biến chính sách khuyến khích hỏa táng; 

Không dựng rạp trên lòng đường, v a hè; không mở âm thanh loa máy quá độ ồn, 

thời gian cho phép; không rải tiền, vàng mã trên đường, nơi công cộng.  
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Tổ chức hội nghị quán triệt đến liên đoàn cán bộ, tổ liên gia và toàn thể nhân 

dân, các hộ tổ chức sự kiện, nhà rạp, chủ dịch vụ loa, nhạc kèn, đội trống… trên 

địa bàn để cam kết không vi phạm các quy định nêu trên trong tổ chức việc cưới, 

tang, lễ hội.  

Các thôn nên đưa các nội dung như không dựng rạp trên lòng đường; không 

sử dụng loa nén trong việc tang; không mở âm thanh loa máy quá độ ồn, thời gian 

cho phép; không đốt, rải tiền, vàng mã trên đường, nơi công cộng vào Quy ước, 

Hương ước để tuyên truyền, phổ biến Nhân dân thực hiện. 

4. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn: Quán triệt tới 

cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện nghiêm túc các quy định về thực hiện 

nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. 

5. Đề nghị UB MTTQ và các đoàn thể: Tuyên truyền, phổ biến các quy định 

của T nh, thành phố; văn bản của xã về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc 

tang, lễ hội; vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thực 

hiện việc cưới, tang, lễ hội theo nếp sống mới, gọn nhẹ, giảm bớt những hủ tục lạc 

hậu, mê tín dị đoan, phát huy các phong tục, tập quán tốt đẹp, khuyến khích sử 

dụng hình thức hỏa táng; không dựng rạp trên lòng đường, v a hè; không sử dụng 

loa nén hoặc loa thùng mở âm thanh lớn, gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt 

của nhân dân; không rải tiền, vàng mã dọc đường, nơi công cộng. 

Nhận đư c Công văn này, yêu cầu UBMT Tổ Quốc, các ban, ngành, đoàn thể; 

Chi uỷ, chi bộ, Ban công tác Mặt trận, thôn Trưởng 11 thôn triển khai thực hiện 

nghiêm túc; đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn phối h p 

thực hiện./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  
- TT Thành ủy (để B/c) 

- Ban Tuyên giáo;  

- UBND, UBMTTQ TP; Phòng VH TP (để B/c);  
- TT Đảng uỷ, HĐND, UB MTTQ  

- Các ban, ngành, đoàn thể; 

- BT, Trưởng BCTMT, thôn Trưởng 11 thôn; 

- Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn;  
- Lưu: VT. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       Trương Thế Kỷ  
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