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UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ NGHĨA HÒA 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               Số:     /BC-UBND Nghĩa  Hòa, ngày  04 tháng  8  năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cƣới, việc tang, lễ hội 

 

Thực hiện Công văn số 2918/UBND-VX ngày 28 tháng 7 năm 2021 Về việc báo 

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

Trong thời gian qua, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang 

và lễ hội luôn được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền từ xã đến các 

thôn, làng,  nổi bật nhất là vai trò tham mưu tích cực của Ban Chỉ đạo phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã, Ban Vận động các thôn, làng. 

Công tác kiểm tra được tăng cường, đánh giá tình hình thực hiện các quy định của 

pháp luật về thực hiện nếp sống văn minh. Xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành để 

thực hiện có hiệu quả công tác, việc tổ chức đã bỏ các thủ tục rườm rà, chấp hành tốt 

các quy định của pháp luật. Qua thời gian thực hiện nếp sống văn minh trong việc 

cưới, việc tang trên địa bàn xã đến nay thị trấn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, 

cụ thể như sau:  

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC  

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo:  

Thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 05/CT-TTg  ngày 9 tháng 2 năm 2018 của 

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

tang. UBND xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo cho các ban, ngành đoàn thể xuống 

các thôn, làng tổ chức triển khai thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc 

tang. Được sự quan tâm của cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và 

sự đồng tình ủng hộ của Nhân dân, đã tạo được thuận lợi để triển khai, tổ chức thực 

hiện hiệu quả.  

Trong quá trình thực hiện có sự tăng cường chỉ đạo, kiểm tra của các cấp uỷ 

Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân; kịp thời chỉ đạo khắc phục 

những khó khăn, vướng mắc phát sinh. 

2. Công tác triển khai và phối hợp triển khai thực hiện:  

        Xã tổ chức tuyên truyền, vận động trong nhân dân tham gia thực hiện, lồng ghép 

vào công tác triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa”.  Công tác chỉ đạo, phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể khá tốt, từ đó có 

sự chuyển biến tích cực, chuyển đổi hành vi, nhận thức của người dân, được tốt hơn, 

phát huy những giá trị đạo đức, lối sống trong gia đình góp phần hạn chế các tệ nạn 

xã hội.  Nội dung thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang được lồng 
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ghép vào nội dung cuộc vận động phong trào“Toàn đân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hoá”, đưa việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, thành một 

trong những tiêu chuẩn để xét, công nhận danh hiệu gia đình văn hoá,  lồng ghép vào 

các buổi sinh hoạt câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững. Thời gian qua, với sự lãnh 

đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền các cấp cũng như sự tích cực tuyên truyền, vận 

động của MTTQ và các đoàn thể đối với cộng đồng dân cư về xây dựng nếp sống văn 

minh trong việc cưới, việc tang đã tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức, hành 

động của đại bộ phận người dân trên địa bàn xã. Đã góp phần xây dựng gia đình hạnh 

phúc, kinh tế gia đình được phát triển.  

3. Kết quả cụ thể:  

a. Sự nhận thức của cấp ủy, chính quyền:  

Xác định đây là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước về thực hiện nếp 

sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Từ đó, cấp ủy, chính quyền từ xã đến các 

thôn, làng  đã tuyên truyền cho tất cả cán bộ, đảng viên và CNVCLĐ người dân hiểu 

biết và chấp hành triệt để các quy định về thực hiện việc cưới, việc tang, đồng thời 

tuyên truyền cho người thân trong gia đình và quần chúng nhân dân nơi cư trú thực 

hiện tốt nếp sống văn minh.  

b. Sự nhận thức của nhân dân:  

Sau thời gian được các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền thực hiện nếp sống 

văn minh trong việc cưới, việc tang, người dân đã chuyển đổi hành vi cũng như trong 

nhận thức, cụ thể là việc tổ chức đám cưới, các thủ tục dạm ngõ, ăn hỏi, xin cưới, đón 

dâu đều diễn ra gọn nhẹ, không rườm rà, hầu hết các hoạt động trên đều tổ chức trong 

ngày. Trong việc tang, các hủ tục lạc hậu, rườm rà được hạn chế, đẩy lùi từng bước; 

tang lễ được tổ chức theo truyền thống văn hóa dân tộc và phù hợp với hoàn cảnh gia 

đình, địa phương; tình trạng rắc vàng mã, tiền âm phủ trên đường đưa tang đã giảm, 

hạn chế kèn trống quá 22 giờ đêm.  

Việc cưới: Trong 6 tháng đầu  năm 2021 có 27 đám cưới ( Một số đám do dịch 

Covid-19 nên chỉ tổ chức trong gia đình) 

 Việc tang: Trong 6 tháng đầu năm 2021 có 17 đám tang (Thực hiện tốt khẩu 

hiệu 5 k). 

II. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 

2021   

1. Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ 

- Tiếp tục đưa nội dung thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang 

vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” làm căn cứ bình xét 

các danh hiệu văn hóa.  

- Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể cần quan tâm sâu sát 

hơn; thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền vận động để người dân nâng cao 

ý thức và thực hiện theo nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.  
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- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đánh giá những mặt làm được cần phát 

huy và những mặt chưa được cần khắc phục sớm để việc thực hiện nếp sống văn minh 

trong việc cưới, việc tang và lễ hội ngày được tốt hơn.  

2. Giải pháp:  

- Tiếp tục tổ chức thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên 

địa bàn xã lồng ghép vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.  

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và 

công tác tuyên truyền vận động của các đoàn thể các cấp.  

- Chú trọng công tác tuyên truyền cả chiều rộng lẫn chiều sâu đổi mới hình thức, 

nội dung tuyên truyền, hệ thống loa truyền thanh xã, hệ thống trực quan băng rôn, 

pano, áp phích ; vai trò các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội làm cho mỗi đoàn viên, 

hội viên nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tác dụng của cuộc vận động, nâng cao 

nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân thực hiện nếp sống văn minh 

trong việc cưới, việc tang. 

Trên đây là báo cáo của Uỷ ban nhân dân xã Nghĩa Hòa về thực hiện hiện nếp 

sống văn minh trong việc cưới, việc tang./. 

 

Nơi nhận:                                                                       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Phòng VH&TT;                                                                                    KT. CHỦ TỊCH 

- Lưu:VT.                                                                                             PHÓ CHỦ TỊCH                                                                               

 

 

 

                                                                                                          

                                                                                                       Lê Trung Vinh 
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