
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3811/BVHTTDL-VP
V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Hà Nội, ngày 23 thảng 8 năm 2018 
sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

__ 7 r

Kinh gửi: Đoàn Đại biêu Quôc hội tỉnh Thái Nguyên

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được kiến nghi của cử tri tỉnh 
Thái Nguyên do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 283/BDN ngày 
06/7/2018, nội dung kiến nghị như sau:

Hiện nay việc tẻ chức lễ  tang của mỗi địa phương rất khác nhau, nhiều nơi 
còn những tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan, phô trương, lãng phỉ. Đe nghị Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, han hành quy định thong nhất trong cả 
nước về việc tổ chức tang lễ  đế khắc phục tình trạng trên (Câu số  1).

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xin trả lời như sau:

Ngày 21/01/2011, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư 
số 04/2011/TT-BVHTTDL quy định việc thực hiện nếp sống văn minh trong 
việc cưới, việc tang và lễ hội.

Ngày 17/12/2012 , Chính-phủ ban hành Nghị định số 105/2012/NĐ-CP về 
tổ chức tang lễ cán bộ, công chức, viên chức.

Để chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế trong tổ chức việc tang, thực 
hiện nếp sổng văn minh trong việc tang, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã 
tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban^ hành Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 
09/02/2018 về việc đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc 
tang. Ngày 19/3/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết đinh 
số 886/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 
05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó đề ra giải pháp nghiên cứu, xây 
dựng hướng dẫn những nghi thức phù họp nhằm thực hiện nếp sống văn minh 
trong việc cưới, việc tang; đề xuất các giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi các hủ tục; 
tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng những mô hình tổ chức việc cưới, việc tang 
vãn minh, tiến bộ.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du '■ 1 ' '  ' " biểu Quốc
hội tỉnh Thái Nguyên để trả lời cử tri

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó TTgCP Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam;
- Ban Dân nguyện, ủ y  ban Thường vụ Quốc
- Văn phòng Chính phủ (các Vụ: QHĐP, KG
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên,
- Bộ VHTTDL: Bộ truửng, các Thứ trưởng, Cục VHCS, 

Vụ TCCB, Cổng TTĐT Bộ;
Nguyên Ngọc Thiện
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