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 Thực hiện Công văn số 8075/HĐND ngày 01/12/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về phân công chuẩn bị trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 18- HĐND tỉnh 

khóa XVII với nội dung: “Mặc dù tỉnh đã đánh giá, sơ kết và có kết luận yêu cầu 

các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng 

đầu gương mẫu thực hiện Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị về thực hiện nếp sống văn 

minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội nhưng tình trạng vi phạm quy chế về nếp 

sống văn minh trong việc cưới, việc tang vẫn tiếp diễn, ngay cả trong thời gian 

thực hiện giản cách xã hội, phòng chống dịch bệnh. Đề nghị Ủy ban nhân dân 

tỉnh cho biết nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp trong thời gian tới”. Nội 

dung này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản và trả lời tại một số kỳ 

họp Hội đồng trước đây, và tiếp tục có ý kiến trả lời như sau: 

 Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên đại bàn 

tỉnh trong những năm qua được , Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai 

thực hiện theo tinh thần Chỉ  thị số27-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 20-

CT/TU ngày 23/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 

nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; Quyết định số 

31/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh 

trong việc cưới, việc tang, lễ hội và tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống, đón 

nhận các danh hiệu thi đua trên địa bàn toàn tỉnh; Quyết định số 23/2019/QĐ-

UBND sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND 

ngày 06/7/2012 của UBND tỉnh ban hành quy chế về thực hiện nếp sống văn 

minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống, 

đón nhận danh hiệu thi đua trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.  

Là cơ quan tham mưu, quản lý nhà nước trên lĩnh vực này, Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch đã tham mưu và ban hành nhiều văn bản hướng dẫn chỉ đạo 

thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang đã được các đơn vị, địa 

phương triển khai thực hiện khá đồng bộ; cụ thể: Hướng dẫn số 46/HD-

SVHTTDL ngày 02/5/2013 về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, 

việc tang, lễ hội, kỷ niệm các ngày truyền thống và đón nhận các danh hiệu thi 

đua nhằm hướng dẫn cụ thể hơn nội dung Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND và 

nhiều văn bản hướng dẫn chỉ đạo khác...Xuất bản, phát hành sổ tay “Công tác 

văn hóa cơ sở và cưới, tang, lễ hội” đến tận cán bộ văn hóa của 262 xã, phường, 



thị trấn trong toàn tỉnh. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện lồng ghép 

nội dung tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang 

vào sinh hoạt thôn, xóm, khối phố, đoàn thể; đưa nội dung này vào hương ước, 

quy ước; tổ chức thực hiện ký cam kết về thực hiện nếp sống văn minh trong 

việc cưới, việc tang tại khu dân cư, đây cũng là một tiêu chí trong xét công nhận 

“Gia đình văn hóa", “Làng văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”, "Cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa", “Xã đạt chuẩn văn hóa Nông thôn mới”, 

“Phường đạt chuẩn Văn minh đô thị”.  

Bên cạnh đó, hằng năm Sở đã chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương chấn 

chỉnh việc cưới, tang và lễ hội; mở các lớp tập huấn về lĩnh vực hoạt động văn 

hóa, thể thao cơ sở trong đó có hướng dẫn về việc thực hiện nếp sống văn minh 

trong việc cưới, việc tang cho cán bộ văn hóa cơ sở. Những năm gần đây, Sở đã 

phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức nhiều đám cưới  mẫu theo hướng văn minh, tiết 

kiệm nhằm tuyên truyền, lan tỏa nếp sống văn minh trong việc cưới.  

Nhờ những hoạt động trên, số lượng đám cưới, đám tang vi phạm quy định 

trên địa bàn tỉnh ngày càng giảm. Theo số liệu thống kê năm 2019, toàn tỉnh có 

41/7306 đám cưới vi phạm (năm 2018 là 188/9315), 8/5905 đám tang vi phạm 

(năm 2018 là 98/6798).  

Năm 2020, trước tình hình dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp, nguy cơ 

bùng phát trong cộng đồng, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 

219/SVHTTDL-XDNSVHGĐ, ngày 11/3/2020, Công văn số  291/SVHTTDL-

NSVH&GĐ ngày 17/3/2020 về tăng cường thực hiện nếp sống văn minh trong 

việc cưới, việc tang trong đó chỉ đạo các địa phương vận động nhân dân chỉ tổ 

chức tiệc cưới theo nếp sống mới trong nội bộ gia đình, giảm tối đa khách mời; 

tổ chức việc tang đảm bảo văn minh, hạn chế khả năng lây lan dịch bệnh; phát 

huy vai trò gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên trong việc nghiêm túc thực 

hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng 

chống dịch Covid-19 trong việc cưới, việc tang, đồng  thời thành lập các đoàn 

công tác kiểm tra thực tế tại các địa phương, thực hiện giãn cách để phòng tránh 

dịch bệnh. Trên địa bàn tỉnh đã có nhiều gia đình hoãn tổ chức đám cưới hoặc tổ 

chức gọn nhẹ, nhiều đám tang không tụ tập đông người. 

 Tuy nhiên, như ý kiến của dư luận và qua theo dõi nắm bắt tình hình, vẫn 

có cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu, thực hiện các quy định về nếp sống văn 

minh trong việc cưới diễn ra trong thời gian thực hiện giản cách xã hội, phòng 

chống dịch bệnh, đặc biệt là trong đó có cán bộ, đảng viên, người đứng đầu. Cụ 

thể trong năm 2020, có 02 đám cưới con của cán bộ, đảng viên tổ chức trong 

thời gian giản cách xã hội bị báo chí, dư luận xã hội phản ánh. Sự việc này Sở đã 

làm việc với lãnh đạo địa phương làm rõ trách nhiệm và địa phương đã có báo 

cáo giải trình cụ thể với các cơ quan chức năng có liên quan như sau:  



-Về đám cưới của con ông Lê Anh Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa 

khoa huyện Hương Khê tổ chức ngày 31/3/2020, UBND tỉnh đã có văn bản yêu 

cầu Giám đốc Sở Y tế tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Anh Hùng, theo 

phân cấp thẩm quyền và khẩn trương xác minh, xem xét, xử lý nghiêm trách 

nhiệm của cá nhân ông Hùng và các tổ chức liên quan, nếu có, báo cáo về 

UBND tỉnh. Sau đó Huyện ủy Hương Khê đã chỉ đạo UBND huyện tổ chức 

cuộc làm việc với phóng viên Báo Thời Việt online và các đơn vị để xác minh 

lại sự việc, xác định trách nhiệm của cơ quan liên quan. Theo đó, việc gia đình 

ông Hùng đã tổ chức đoàn xe rước dâu 15 chiếc là đúng sự thật tuy nhiên sau đó 

đến nhà ông Hùng đoàn xe đã quay về, còn lại hai gia đình nội ngoại làm lễ 

cúng gia tiên và tổ chức ăn cơm trưa tại nhà ông Hùng, tổng cộng 9 người (gồm 

gia đình ông Hùng và gia đình thông gia từ thành phố Huế đưa con dâu ra). Xét 

thấy việc ông Hùng tổ chức lễ rước dâu gồm đoàn xe 15 người giữa lúc cả nước 

đang hạn chế tối đa tập trung đông người để phòng chống dịch Covid -19 đã gây 

dư luận không tốt trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan, đơn vị, 

địa phương, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Việc làm của 

ông Hùng đã vi phạm vào việc thực hiện nghĩa vụ của viên chức về chấp hành 

đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, Sở Y tế đã ra quyết 

định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với viên chức Lê Anh Hùng 

đồng thời Huyện ủy Hương Khê cũng ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình 

thức khiển trách trong Đảng. Huyện ủy, UBND huyện Hương Khê cũng đã xác 

định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan bao gồm: UBND xã Gia 

Phố (gia đình ông Hùng cư trú), UBND thị trấn Hương Khê nơi có Khách sạn 

Đức Tài 2 (ông Hùng tổ chức đón dâu) Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê 

(nơi ông Hùng công tác). Các cơ quan, đơn vị trên đã không kịp thời nắm bắt 

tình hình và tuyên truyền vận động gia đình ông Hùng gương mẫu thực hiện chủ 

trương Đảng, Nhà nước để xảy ra sự việc, gây dư luận xấu trong nhân dân, ảnh 

hưởng đến kết quả tuyên truyền phòng chống dịch của tỉnh và của địa phương.  

-Về trường hợp ông Trần Văn Nuôi, Phó ban Tổ chức Huyện ủy huyện 

Can Lộc tổ chức đám cưới cho con trai tại nhà riêng thuộc thôn Tân Tiến, xã 

Thanh Lộc, huyện Can Lộc vào ngày 17/3/2020. Ủy ban nhân dân huyện đã xác 

minh và và báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Theo đó, trước đó ông 

Trần Văn Nuôi đã đặt tiệc cưới tại nhà hàng Phú Anh Tây để tổ chức cho con, 

nhưng do dịch bệnh nên đã hủy tại nhà hàng và giảm mời khách, kể cả khách cơ 

quan Huyện ủy Can Lộc. Số người đến đám cưới là họ ngoại cô dâu, anh em, 

hàng xóm thân thích nhưng do gia đình, họ tộc đông và sinh sống quây tụ ở gần 

nhà nên số lượng người khá đông. Sau sự việc, Huyện ủy Can Lộc đã tổ chức 

cuộc họp kiểm điểm, nhắc nhở cá nhân ông Trần Văn Nuôi và cán bộ, công chức 

toàn cơ quan. 



Như vậy có thể thấy rằng, mặc dù việc cưới, việc tang đã đạt được nhiều kết 

quả tích cực song vẫn có những trường hợp cán bộ, đảng viên chưa chấp hành 

Chỉ thị của Đảng cũng như quy định của Nhà nước về thực hiện nếp sống văn 

minh trong việc cưới, việc tang. Nguyên nhân của tình trạng trên  trước hết là do 

quan niệm truyền thống của dân tộc cho rằng việc cưới xin là trọng đại nên phải 

tổ chức thật hoành tráng, coi đây là dịp để khoa trương, trục lợi, trả nợ nhau dẫn 

đến việc coi thường, thiếu gương mẫu trong việc chấp hành các quy định của 

Đảng, Nhà nước. Nguyên nhân quan trọng nữa là do sự vào cuộc chưa quyết liệt 

và nghiêm túc của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương cơ sở.  Bên 

cạnh đó là sự thiếu sự nhắc nhở, kiểm tra, giám sát của cấp ủy chính quyền cơ sở 

trong việc cưới, việc tang. Hoạt động cưới, tang diễn ra tại các khu dân cư nếu 

liên đoàn cán bộ thôn, tổ dân phố và UBND các xã, phường sâu sát, quyết liệt 

thì sẽ không dẫn đến sự vi phạm trên. 

 Để đảm bảo việc cưới, việc tang ngày càng đi vào nề nếp, ngoài việc trách 

nhiệm chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn của cơ quan văn hóa các cấp thì trách 

nhiệm của các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương các cấp và sự gương mẫu 

chấp hành của mỗi cá nhân là hết sức quan trọng. Tăng cường giám sát, theo dõi 

và có hình thức xử lý thích đáng những trường hợp vi phạm, đặc biệt là cán bộ, 

đảng viên, những người đứng đầu cơ quan, tổ chức; tuyệt đối tránh tình trạng nể 

nang, ngại va chạm, vốn là yếu điểm trong văn hóa truyền thống của địa phương 

và dân tộc.  

Trong thời gian tới, để giải quyết tình trạng vi phạm quy định về nếp sống 

văn minh trong việc cưới, việc tang, chúng tôi đưa ra một số giải pháp sau: 

 - Tiếp tục quán triệt nghiêm túc Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 20-

CT/TU ngày 20/3/2012 của Tỉnh ủy, Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 

06/7/2012, Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 của UBND tỉnh 

và các văn bản quy định liên quan để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức 

sâu sắc hơn ý nghĩa của việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc 

tang.   

- Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tập huấn, kiểm tra, giám sát; tổ 

chức các hội thi tìm hiểu, các hội thảo về thực hiện nếp sống văn minh trong 

việc cưới, việc tang và lễ hội.  

- Phát huy trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, 

mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong quản lý việc cưới, tang; nêu cao tính tiên 

phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp trong thực hiện để đảng 

viên và nhân dân noi theo; thẳng thắn nhắc nhở chấn chỉnh sai phạm; nghiêm túc 

kiểm điểm, phê bình những cán bộ, đảng viên có biểu hiện tư lợi và lãng phí 

trong việc tổ chức việc cưới, việc tang. Bên cạnh đó cần tăng cường khen 

thưởng, nhân rộng những điển hình trong việc thực hiện cưới tang văn minh, tiết 

kiệm. 

- Coi việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang là tiêu 



chí quan trọng trong việc  bình chọn danh hiệu “Gia đình, làng xã văn hóa”, “Cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Ðưa tiêu chí thực hiện nếp sống 

văn minh trong việc cưới, việc tang làm tiêu chí đánh giá, bình xét các danh hiệu 

thi đua của đảng viên, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng 

vũ trang hàng năm. 

- Các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc cưới, việc tang và các sinh hoạt khác 

đối với cán bộ, đảng viên kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn, phê phán những biểu 

hiện cổ hủ lạc hậu, xa hoa lãng phí, hiếu danh, vụ lợi không phù hợp với yêu cầu 

của cuộc sống văn minh. 

- Các thôn, tổ dân phố thực hiện nghiêm các quy định về cưới, tang trong 

hương ước, quy ước; hằng năm tổ chức thực hiện ký cam kết tại khu dân cư và 

thống kê chính xác, cụ thể  các vi phạm để thông báo trực tiếp bằng văn bản lên 

cấp ủy Đảng, cơ quan của người vi phạm và các cơ quan cấp trên. Phòng VHTT 

các huyện, thị xã, thành phố  có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo kịp thời, trung 

thực, cụ thể, đích danh các vụ vi phạm cho cấp ủy Đảng địa phương và Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. 

       Trên đây là nội dung trả lời câu hỏi của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch xin 

nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu và quý cử tri./. 

 

Nơi nhận:                    GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo); 

- Thường trực HĐND tỉnh(để báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Chánh, Phó Văn phòng; 

- Lưu: VT. 

 

                  Bùi Xuân Thập 
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