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Kính gửi:  

 - Các phòng, đơn vị trực thuộc UBND thành phố; 

 - Ủy ban nhân dân các phường, xã. 

 

Trong thời gian qua, thực hiện cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh 

đô thị, nhất là thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn 

thành phố đã đạt được những kết quả tích cực. Việc cưới đa số tổ chức theo nếp 

sống mới, sử dụng tiệc trà, giảm tiệc mặn, không sử dụng thuốc lá ...; đám tang 

ngày càng nhiều gia đình sử dụng hình thức hỏa táng, cúng bái đơn giản về thủ tục. 

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc cưới, việc tang tại một số nơi còn bộc 

lộ những hạn chế như: việc dựng rạp tổ chức đám cưới, đám tang lấn chiếm lòng 

đường vẫn diễn ra, thời gian tổ chức kéo dài, sử dụng loa đài âm lượng lớn gây 

phản cảm… Để kịp thời chấn chính và khắc phục những hạn chế nêu trên, đồng 

thời, đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc 

tang, UBND thành phố yêu cầu: 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục theo dõi, đôn đốc, 

hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, 

Kế hoạch của thành phố về xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Tăng cường công 

tác thông tin, tuyên truyền, phản ánh kết quả xây dựng nếp sống văn minh đô thị 

trong thực hiện việc cưới, việc tang. 

- Gắn việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị trong việc cưới, việc tang với 

nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, 

xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp văn 

hóa trên địa bàn thành phố. Định kỳ hàng năm báo cáo lãnh đạo thành phố kết quả 

tổ chức thực hiện nhằm kịp thời điều chỉnh những vướng mắc, phát sinh. 

2. UBND các phường, xã 

- Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn minh đô 

thị, trọng tâm là việc cưới, việc tang. Lồng ghép xây dựng, thực hiện nếp sống văn 

minh đô thị, xây dựng nông thôn mới với nâng cao chất lượng phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư 

văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa. Vận động các cơ sở kinh doanh dịch vụ phục vụ 

đám cưới, đám tang ký cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh, an toàn nơi 

tổ chức việc cưới, việc tang. 

- Tổ chức đánh giá, bình xét, xếp loại gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa 

gắn với thực hiện hương ước, quy ước của khu dân cư. Xử lý nghiêm các hành vi 

vi phạm như lấn chiếm lòng đường dựng rạp tổ chức đám cưới, đám tang gây tai 

nạn giao thông; lợi dụng đám tang, đám cưới tổ chức đánh bạc và các hoạt động 
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mê tín dị đoan, gây rối trật tự công cộng... Tiếp tục nhân rộng các mô hình điểm về 

nếp sống văn minh đô thị, khu dân cư “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”. …  

3. Đội Kiểm tra trật tự đô thị thành phố 

Thường xuyên tuần tra, theo dõi việc chấp hành quy định của pháp luật trên 

các lĩnh vực phụ trách. Kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý các sai phạm đặc biệt 

là các trường hợp xảy ra đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện việc 

cưới, việc tang. 

4. Công an thành phố 

Chỉ đạo công an các phường, xã tăng cường kiểm tra, theo dõi việc đảm bảo 

an ninh trật tự tại các đám cưới, đám tang trên địa bàn. Tuyên truyền, vận động 

nhân dân thực hiện ký cam kết đảm bảo an ninh, trật tự, thực hiện văn minh trong 

việc cưới, việc tang. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng việc cưới, việc 

tang để tổ chức đánh bạc, thực hiện các hủ tục, mê tín dị đoan. 

5. Phòng Nội vụ 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố trong việc 

theo dõi, đánh giá, xếp loại công tác xây dựng chính quyền, công tác thi đua khen 

thưởng hàng năm đối với các tập thể và cá nhân gắn với việc thực hiện nếp sống 

văn minh trong việc cưới, việc tang. 

6. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố 

Tích cực thông tin, tuyên truyền các quy định về quản lý quy hoạch đô thị, 

văn minh đô thị qua hệ thống khẩu hiệu, màn hình Led, cổng chào điện tử, trên hệ 

thống Đài truyền thanh; thường xuyên xây dựng tin, bài, phóng sự truyên truyền, 

thông tin kết quả thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. 

7. Các phòng, đơn vị trực thuộc UBND thành phố  

Quán triệt, vận động cán bộ công chức, viên chức, người lao động thực hiện 

có hiệu quả nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; gương mẫu chấp hành 

các quy định của pháp luật; hương ước, quy ước của khu dân cư. 

8. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các 

đoàn thể thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân về thực hiện 

nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; nhân rộng các mô hình điểm thực 

hiện nếp sống văn minh đô thị, trọng tâm là thực hiện việc cưới, việc tang. 

UBND thành phố yêu cầu các phòng, đơn vị, UBND các phường, xã nghiêm 

túc thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả về UBND thành phố (qua phòng Văn hóa 
và Thông tin) trước ngày 25 của tháng cuối Quý./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Văn hóa và Thể thao;  (để b/c) 

- Thường trực Thành ủy; 

- Chủ tịch và các PCT UBND thành phố; 

- Ban Tuyên giáo Thành ủy; 

- Lưu: VT, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Vũ Đình Chiến 
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