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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cƣới,  

việc tang giai đoạn 2015-2019 

 

Thực hiện Công văn số 532/SVHTTDL-NSVHGĐ ngày 21 tháng 5 năm 

2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo tình 

hình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang giai đoạn 2015-

2019, Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập báo cáo kết quả như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Đình Lập là huyện vùng cao biên giới có diện tích 1.189,56 km2, dân số: 

hơn 7000 hộ, hơn 28.000 người, gồm các dân tộc: Tày, Nùng, Kinh, Dao, Sán 

Chỉ… trong đó dân tộc Tày chiến khoảng 60% dân số. Huyện có 2 thị trấn và 10 

xã, 124 thôn, bản, khu phố. Đình Lập là một trong những huyện khó khăn của 

tỉnh Lạng Sơn, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc đã đoàn kết 

duy trì ổn định chính trị, góp phần giữ vững thế trận an ninh quốc phòng, đồng 

thời có nhiều nỗ lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Từ năm 2015 đến nay 

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn huyện Đình Lập tập trung thực hiện 

chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến năm 2018 

huyện Đình Lập đã có 4/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang được Huyện ủy, 

Ủy ban nhân dân huyện và cấp ủy, chính quyền cơ sở rất quan tâm lãnh đạo, chỉ 

đạo; công tác lãnh đạo, chỉ đạo như sau: 

Ủy ban nhân dân đã chỉ đạo đưa việc thực hiện nếp sống văn minh trong 

việc cưới, việc tang vào các quy định trong hương ước, quy ước tại các khu phố, 

thôn, bản để tổ chức thực hiện; Công văn số 221-CV/BTGHU ngày 30/10/2018 

của Ban Tuyên giáo Huyện ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện nếp 

sống văn minh trong việc cưới, việc tang; Công văn số 181/UBND-VP ngày 

16/3/2018 của UBND huyện về việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 

05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực 

hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; Kế hoạch số 54/KH-BCĐ 

ngày 26/02/2019 của Ban Chỉ đạo huyện về việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-

TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp 

sống văn minh trong việc cưới, việc tang; Công văn số 245-CV/BTGHU ngày 

09/01/2019 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di


 2 

văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn huyện Đình Lập; Công văn số 

07/CV-VP ngày 08/01/2018 của Văn phòng HĐND&UBND đẩy mạnh thực 

hiện văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn. 

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

các ban, ngành, đoàn thể trên các nội dung sau: 

a) Công tác ban hành văn bản, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền 

các cấp, các ban, ngành, đoàn thể 

Hội Nông dân huyện có Công văn sô 58-CV/HNDH ngày 06/11/2018 về 

việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc 

cưới, việc tang. 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện tuy 

không ban hành các văn bản chuyên đề chỉ đạo thực hiện nếp sống văn minh 

trong việc cưới, việc tang nhưng trong các kế hoạch thực hiện phong trào toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, công văn đôn đốc xây 

dựng thực hiện quy ước, hương ước thôn bản, khu phố đã đề cập đến việc hiện 

nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang đối với đoàn viên, hội viên của tổ 

chức mình. 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo 

công tác thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang ở đơn vị mình. 

b) Công tác tổ chức thực hiện, công tác phối hợp triển khai thực hiện của 

các ban, ngành, đoàn thể 

Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức nhiều cuộc 

tuyên truyền gắn với các cuộc sinh hoạt của chi đoàn, chi hội; quán triệt đảng 

viên gương mẫu và nghiêm túc thực hiện, vận động hội viên, đoàn viên hưởng 

ứng. Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ gương mẫu chấp hành và 

tích cực tuyên truyền vận động.  

c) Công tác tuyên truyền, vận động trong việc nếp sống văn minh trong 

việc cưới, việc tang 

Tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú trên hệ thống Đài truyền 

thanh truyền hình huyện và trạm truyền thanh các xã, thị trấn, tuyên truyền lồng 

ghép trong các cuộc họp thôn, các buổi sinh hoạt chi đoàn chi hội.  

Thông qua hội nghị lấy ý kiến của nhân dân trong xây dựng hương ước, 

quy ước ở khu dân cư; các nội dung thực hiện nếp sống văn minh trong việc 

cưới, việc tang cũng được đưa vào quy ước, hương ước để nhân dân thực hiện. 

3. Kết quả cụ thể  

3.1. Về việc cưới  

- Tổng số đám cưới được tổ chức trong giai đoạn: 1057. 

- Tổng số đám cưới thực hiện theo nếp sống văn minh: 940. 

- Tổng số đám cưới chưa thực hiện theo nếp sống văn minh: 117. 
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- Tổng số các cặp vợ chồng đến đăng ký kết hôn tại ủy ban nhân dân xã, 

thị trấn: 1057; tỷ lệ đám cưới thực hiện theo nếp sống văn hóa mới: không có 

- Những phát sinh mới trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc 

cưới trong thời gian vừa qua: Không có. 

 3.2. Về việc tang 

- Tổng số đám tang: 980 

- Tổng số đám tang thực hiện theo nếp sống văn minh: 979. 

- Tổng số đám tang chưa thực hiện theo nếp sống văn minh: 01 (để quá 

nhiều ngày) 

 - Tổng số hộ gia đình đến khai tử tại ủy ban nhân dân xã, thị trấn: 941 

(còn 39 trường hợp chưa đăng ký khai tử, do chết trẻ) 

 -  Những phát sinh mới trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong tang  

trong thời gian vừa qua: không có. 

 4. Đánh giá chung 

b) Mặt làm đƣợc 

- Việc cƣới: Đa số thực hiện theo đúng quy định về Luật hôn nhân và gia 

đình, phù hợp với tập quán, truyền thống văn hóa tại địa phương, các đám cưới 

đều được đăng ký kết hôn, các đôi nam nữ trước khi cưới được tự do tìm hiểu 

trên nguyên tắc tự nguyện và làm thủ tục đăng ký, cấp giấy kết hôn tại trụ sở Ủy 

ban nhân dân xã, thị trấn; nghi thức lễ cưới không còn những rườm rà, không 

còn nạn thách cưới, tùy theo hoàn cảnh kinh tế của gia đình hai thông gia mà 

quyết định trên tinh thần vì hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ, thời gian tổ chức 

cưới cũng ngắn gọn (phần lớn chỉ đãi tiệc trong một ngày); số lượng mâm cỗ 

phù hợp với điều kiện kinh tế, quan hệ xã hội của mỗi hộ gia đình. 

 - Việc tang: Đối với nhân dân, việc tang lễ được tổ chức theo nghi thức 

truyền thống. Đối với cán bộ, đảng viên thực hiện theo quy định về tổ chức tang 

lễ cho cán bộ, đảng viên khi từ trần. Khi có người qua đời, gia đình báo cáo với 

trưởng thôn, trưởng khu hoặc trưởng Hội hiếu (Bản phe) để nhờ sự giúp đỡ, qua 

đó, thắt chặt tình làng nghĩa xóm trong nhân dân. Một số đám tang đã không làm 

giấy báo gửi đến từng người mà chỉ làm cáo phó dán nơi tổ chức tang lễ, ai biết 

tự nguyện đến chia buồn. Các lễ tiết sau đám tang (03 ngày, lễ cúng tuần 07 

ngày, 49 ngày, 100 ngày) tổ chức gọn nhẹ trong gia đình, các hủ tục lạc hậu 

trong việc tang cơ bản được xoá bỏ. 

Các xã, thị trấn đã quy hoạch được nghĩa trang nhân dân xa khu dân cư 

đảm bảo vệ sinh môi trường. 

b. Mặt hạn chế:  

- Việc cƣới: Vẫn còn một số cán bộ, đảng viên, công chức trong các cơ 

quan, đơn vị…, một số gia đình có điều kiện kinh tế khá…, tổ chức tiệc cưới 

linh đình, mời đông khách, gây dư luận không tốt trong nhân dân, ảnh hưởng 

tiêu cực đến cộng đồng dân cư. Một số đám cưới còn có tình trạng say rượu gây 
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mất trật tự, các dàn nhạc sử dụng âm thanh quá lớn, hát nhạc quá khuya làm ảnh 

hưởng đến sinh hoạt, đời sống của những người xung quanh.  

 - Việc tang: Còn tình trạng để người chết quá lâu trong nhà, đưa tang ban 

đêm, tình trạng đốt vàng mã, rắc tiền âm phủ trên đường đưa tang làm mất mỹ 

quan, ô nhiễm môi trường. Một số đám tang vẫn còn phúng điếu nhiều vòng 

hoa, một số nơi làm nhiều “cùa” gây tốn kém, lãng phí tiền của. Tiền phúng 

viếng tại các đám tang còn cao (như hiện nay là 200.000đ/người) 

c) Nguyên nhân: 

- Một số cán bộ, đảng viên, công chức chưa gương mẫu thực hiện nếp 

sống văn minh trong việc cưới, việc tang. 

 - Nhận thức của người dân còn hạn chế nên rất khó khăn trong việc vận 

động xóa bỏ thói quen, nếp cũ đã lạc hậu trong việc tang đó là làm nhiều cùa .  

 - Đối với việc cưới, hiện nay đời sống kinh tế của người dân đã được nâng 

lên, giao thông đi lại thuận tiện, thông tin liên lạc thông suốt đến các làng bản 

hẻo lãnh, quan hệ xã hội được mở rộng, nhiều gia đình sinh ít con (thậm chí chỉ 

sinh một con), đã đi rất nhiều đám cưới anh em, bạn bè xã gần... nên còn tổ chức 

việc cưới mời đông khách, nhiều mâm nhất là ở khu vực trung tâm huyện. 

 III. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ 

 1. Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ những năm tiếp theo 

- Tiếp tục xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy, chính 

quyền các cấp trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang. 

- Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành, đoàn thể cần tăng cường công tác 

tuyên truyền vận động để người dân nâng cao ý thức và tự giác thực hiện theo 

nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.  

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kịp thời động viên, nhắc nhở cấp 

ủy, chính quyền cơ sở trong việc chỉ đạo nhân dân thực hiện nếp sống văn minh 

trong việc cưới, việc tang.  

2. Giải pháp 

- Tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên truyền vận động thực hiện nếp sống 

văn minh về việc cưới, việc tang trong đời sống nhân dân. Phát huy vai trò nêu 

gương của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc 

cưới, việc tang. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải gương 

mẫu, nghiêm túc thực hiện nếp sống văn minh và phải chịu trách nhiệm nếu để 

xảy ra sai phạm trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý.  

- Kịp thời biểu dương động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực 

hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, để động viên khuyến 

khích phong trào ngày càng phát triển theo chiều hướng tốt đẹp.  

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nếp sống văn minh trong việc 

cưới, việc tang trên địa bàn huyện Đình Lập giai đoạn 2015-2019./.  
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 KT. CHỦ TỊCH 

Nơi nhận:       PHÓ CHỦ TỊCH   
- Sở VHTT&DL Lạng Sơn (b/c); 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- MTTQ và các đoàn thể; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn;  

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT.     

            Vi Văn Đông 
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