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KẾ HOẠCH
tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông
huyện Bảo Yên.
----Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU, ngày 16/12/2021 của Huyện ủy Bảo Yên
về việc ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng,
nhiệm vụ năm 2022; Kế hoạch số 124-KH/HU ngày 15/01/2022 về “Thực hiện công
tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn huyện Bảo Yên giai đoạn 2021-2025”; Huyện ủy Bảo
Yên ban hành Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền thực hiện nếp sống văn
hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông huyện Bảo Yên, cụ thể như sau:
I. KHÁI QUÁT CHUNG
Bảo Yên là huyện cửa ngõ phía Đông của tỉnh Lào Cai, cách thành phố Lào
Cai 75 km, cách Hà Nội 263 km; gồm 17 đơn vị hành chính cấp xã (16 xã và 01
thị trấn) với 209 thôn, bản, tổ dân phố. Toàn huyện có 26 dân tộc cùng sinh sống
(Dân tộc Kinh chiếm 23.77%; dân tộc Tày chiếm 33.84%; dân tộc Dao chiếm
24.47%, dân tộc Mông chiếm 13.12%, còn lại là các dân tộc khác). Các thành
phần dân tộc thiểu số cư trú phân tán, xen kẽ ở tất cả các xã.
Đồng bào Mông của huyện Bảo Yên hiện nay đang sinh sống tại 86 thôn/bản
thuộc địa bàn 15 xã, thị trấn với tổng số 11.649 khẩu/1.977 hộ, chiếm 13,12% dân
số toàn huyện. Trong tổng số 86 thôn/bản này có 54 thôn/bản thuộc các xã, thôn
đặc biệt khó khăn, đời sống đồng bào còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn.
Trong những năm qua, công tác tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa
trong tang lễ vùng đồng bào Mông đã được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện
và đã đạt được một số kết quả tích cực: Không còn các hủ tục như: Bắn súng để
thông báo có người chết; không đưa người chết vào quan tài; để người chết ở trong
nhà quá dài ngày (thường để trong nhà từ 4 – 7 ngày mới chôn cất); bón cơm cho
người chết; Không còn quy định số lượng trâu, bò phải mổ để tổ chức đám tang;…
Nhận thức về thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ của đồng bào đã từng bước
được thay đổi; một số gia đình đã chôn người chết ở nghĩa địa tập trung; một số
nghi lễ trong tang lễ được rút ngắn, giảm chi phí;…
Tuy nhiên, hiện nay đồng bào Mông một số vùng trên địa bàn huyện vẫn còn
một số hủ tục trong tang lễ làm ảnh hưởng tới vệ sinh môi trường, gây tốn kém vật
chất, là gánh nặng cho gia đình tang chủ cần được tuyên truyền, vận động xóa bỏ:
- Tục người chết để lâu trong nhà (khoảng 2-3 ngày): Quan niệm của đồng
bào Mông là người chết không được chôn cất trùng tuổi, ngày sinh với các thành
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viên trong gia đình. Để lâu ngày để chờ con cháu đi làm ăn, lấy vợ, lấy chồng xa
về phúng viếng rồi mới đem đi chôn cất; một số dòng họ của dân tộc Mông làm lễ
ra nắng kéo dài (thời gian khoảng 6 giờ) ảnh hưởng tới vệ sinh môi trường.
- Tục không chôn cất người chết vào nghĩa địa tập trung, chôn cất nông: Nơi
chôn cất thường do gia đình, dòng họ lựa chọn (hiện nay trên địa bàn các xã đều
có nơi chôn cất tập trung tại thôn bản, cụm thôn bản, xã). Theo quan niệm của
người Mông, người chết không cần chôn cất sâu, chỉ cần gạt lớp đất vài chục phân
là có thể chôn cất, sau đó xếp đá, đất cao lên tầm 1,5m, nếu chôn sâu các thế hệ
con, cháu sau này sẽ không phát triển.
- Tục tổ chức ăn uống linh đình nhiều ngày tại gia đình có người chết: Suốt
trong thời gian người chết chưa được đem đi chôn cất, gia đình tang chủ tổ chức lễ
cúng linh đình cho người chết.
Để xóa bỏ dần các hủ tục lạc hậu trong việc tang lễ của đồng bào Mông, đưa
việc thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ trở thành nền nếp nhằm bảo tồn và
phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Mông góp phần
phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; cải thiện vệ sinh môi trường và sức khỏe người
dân; ổn định an ninh, quốc phòng là trách nhiệm chung của các cấp ủy đảng, chính
quyền, các tổ chức đoàn thể đặc biệt là ở cơ sở.
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự thay đổi
về nhận thức, niềm tin của đồng bào Mông trong thực hiện nếp sống văn hóa tang
lễ; từ đó tự giác xóa bỏ những tập tục lạc hậu, phát huy những giá trị văn hóa
truyền thống tốt đẹp góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh.
- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa
phương; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện
công tác tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi, nhất
là vùng đồng bào Mông; chú trọng nắm bắt dư luận xã hội và định hướng tuyên
truyền phù hợp, hiệu quả.
- Tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp
luật và các quy định của Nhà nước về thực hiện nếp sống văn minh trong việc
cưới, việc tang và lễ hội, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cho đồng bào, chấp
hành nghiêm pháp luật, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, yên tâm lao động sản
xuất, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
2. Yêu cầu
- Nội dung tuyên truyền phải bám sát các nội dung, quan điểm của Đảng,
chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hiện nếp sống văn minh trong việc
cưới, việc tang và lễ hội; hình thức tuyên truyền phong phú, nội dung ngắn gọn, dễ
hiểu, phù hợp với thực tiễn xã hội, phong tục, tập quán, đặc điểm văn hóa của đồng
bào dân tộc Mông.
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- Đẩy mạnh và duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền, vận động nhằm
đạt các mục tiêu của kế hoạch đã đề ra góp phần củng cố đoàn kết giữa các dân
tộc, phát triển nhanh, toàn diện, bền vững các mặt kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm
bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội vùng dân tộc Mông.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Xây dựng tài liệu tuyên truyền
1.1. Nội dung
- Tến hành điều tra, khảo sát từ 3-5 xã có đồng bào Mông để có cơ sở xây
dựng tài liệu tuyên truyền sát với tình hình thực tế và phù hợp với tâm tư, nguyện
vọng của đồng bào Mông.
- Xây dựng tài liệu tuyên truyền chung về thực hiện nếp sống văn hóa trong
tang lễ vùng đồng bào Mông trên địa bàn huyện Bảo Yên bằng các hình thức: Tài liệu
viết, tài liệu đọc bằng tiếng Việt và tiếng Mông; tài liệu trình chiếu bằng slide dùng
trong các hội nghị tuyên truyền.
- Tài liệu tuyên truyền đảm bảo ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, phù hợp với đồng
bào dân tộc Mông, địa phương.
1.2. Đơn vị thực hiện
- Đơn vị chủ trì: Phòng VH và TT huyện,
- Đơn vị phối hợp: Ban Dân vận Huyện ủy, Phòng Dân tộc, Phòng Tư pháp.
1.3. Thời gian thực hiện: Trong tháng 6/2022.
2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn
hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông
2.1. Nội dung
- Tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, vận động cho cán bộ, công chức xã; Bí
thư chi bộ, Trưởng bản, Trưởng dòng họ, Người có uy tín, các tổ chức đoàn thể
thôn, bản và các hộ gia đình đồng bào Mông.
- Tổ chức hướng dẫn, vận động cho các hộ gia đình tại các cuộc họp thôn
bản, dòng họ để trao đổi, tư vấn các công việc cụ thể trong thực hiện việc tang lễ
theo nếp sống văn hóa. Phát huy vai trò của bí thư chi bộ thôn, trưởng bản, người
có uy tín, trưởng dòng họ để thực hiện.
- Kết hợp hình thức tuyên truyền trên hệ thống loa phát thành thôn bản.
2.2. Đơn vị thực hiện
- Ban Dân vận Huyện ủy: Chủ trì phối hợp với Phòng Dân tộc, Phòng văn
hóa và thông tin huyện, Đảng ủy, UBND xã Xuân Hòa, xã Xuân Thượng tổ chức
các Hội nghị tuyên truyền cụm 3 bản Mo xã Xuân Hòa và bản 4 Vành, 6 Vành xã
Xuân Thượng.
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- Phòng Dân tộc, Phòng văn hóa và thông tin huyện: Chủ trì phối hợp với
Đảng ủy, UBND xã tổ chức được ít nhất 02 Hội nghị tuyên truyền tại các xã có
đông đồng bào dân tộc Mông.
- MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện: Chủ trì lồng ghép tuyên
truyền, vận động thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông
nói riêng và đồng bào DTTS nói chung tại các Hội nghị tuyên truyền của ngành,
đơn vị.
- Đảng ủy, UBND xã có đồng bào Mông sinh sống:
+ Chủ trì phối hợp với các ban, ngành huyện tổ chức các Hội nghị tuyên
truyền tại các thôn bản (có thể lồng ghép trong các cuộc họp thôn bản, hội nghị
khác tại thôn bản).
+ Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của thôn bản có đồng bào
Mông sinh sống sau khi có tài liệu tuyên truyền của các cơ quan chuyên môn
huyện: Đảm bảo mỗi tuần ít nhất 01 lần trên hệ thống loa truyền thanh.
2.3. Thời gian thực hiện: Thực hiện từ tháng 6/2022. Đảm bảo trong Quý
III/2022 thực hiện tuyên truyền đến tất cả thôn bản, hộ gia đình đồng bào Mông
trên địa bàn các xã.
3. Thành lập Tổ công tác tác tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống
văn hóa trong tang lễ
3.1. Nội dung
- Thành lập Tổ công tác gồm các thành phần: Đồng chí Phó Bí thư xã là tổ
trưởng; các đồng chí cán bộ MTTQ và các đoàn thể xã, cán bộ thôn bản (ưu tiên
cán bộ người dân tộc Mông), người uy tín, thầy mo, thầy cúng làm thành viên.
- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Tổ công tác, xây
dựng quy chế hoạt động đảm bảo: Thực hiện tuyên truyền, vận động gia đình tang
chủ thay đổi, xóa bỏ dần các hủ tục trong tang lễ; Hướng dẫn và tạo điều kiện cho
gia đình có người chết tổ chức tang lễ chu đáo, tiết kiệm, trang nghiêm và phù hợp
với tập quán của dân tộc, địa phương, dòng họ,...
- Phát huy vai trò của đội ngũ thầy mo, thầy cúng, người có uy tín, trưởng
dòng họ cùng với cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở
cơ sở trực tiếp tuyên truyền, vận động và lựa chọn, trao đổi, thống nhất với gia
đình có người thân qua đời tiến hành làm hình mẫu trong tổ chức tang lễ theo nếp
sống văn minh để bà con Nhân dân trong xã làm theo.
3.2. Đơn vị thực hiện
- Đơn vị chủ trì: Đảng ủy, UBND xã.
- Đơn vị phối hợp: MTTQ và các đoàn thể huyện; Phòng Dân tộc huyện.
3.3. Thời gian thực hiện: Từ tháng 6/2022.
4. Xây dựng và tổ chức ký cam kết “Thực hiện quy ước cưới xin, tang
lễ” tại thôn bản đồng bảo Mông
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4.1. Nội dung
- Bí thư Chi bộ, Trưởng bản, cán bộ, đảng viên, già làng, người uy tín, thầy
mo, thầy cúng tại mỗi thôn bản trực tiếp soạn ra bản dự thảo cam kết và đưa ra
thôn bản để lấy ý kiến tham gia, đóng góp của các hộ dân.
- Tổ chức một cuộc hội thảo giữa các Bí thư Chi bộ, Trưởng bản, trưởng
dòng họ, già làng, người có uy tín, thầy mo, thầy cúng… đến từ các thôn bản
Mông khác trên địa bàn xã để thảo luận nhằm đi đến thống nhất các nội dung trong
bản cam kết và triển khai thực hiện trên địa bàn.
- Tổ chức hội thảo giữa các xã để thảo luận xây dựng nội dung cam kết
chung trên địa bàn huyện.
- Đưa các thầy mo, thầy cúng, đại diện các dòng họ trên địa bàn các bản
người Mông của xã đi học tập cách tổ chức tang lễ theo đời sống mới tại các địa
phương trong tỉnh (xã Nậm Chầy, huyện Văn Bàn,…).
4.2. Đơn vị thực hiện
- Đơn vị chủ trì:
+ Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo, hướng dẫn việc soạn thảo bản cam kết tại thôn
bản; tổ chức hội thảo giữa các thôn bản đảm bảo theo nội dung.
+ Phòng VH và TT huyện: Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên
quan tham mưu tổ chức hội thảo giữa các xã để thảo luận xây dựng nội dung cam kết
chung trên địa bàn huyện.
+ Phòng Dân tộc: Chủ trì tổ chức Đoàn đi tham quan, học tập kinh nghiệm tổ
chức tang lễ theo đời sống mới.
- Đơn vị phối hợp: Ban Dân vận Huyện ủy.
4.3. Thời gian thực hiện: Trong Quý IV/2022.
5. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát huy hiệu
quả nghĩa địa tập trung của xã, thôn bản.
5.1. Nội dung
- Tuyên truyền, vận động để đồng bào hiểu, ủng hộ công tác quy hoạch, xây
dựng nghĩa địa tập trung tại mỗi thôn bản hoặc cụm thôn bản, xã và mai táng người
chết tại nghĩa địa tập trung.
- Huy động Nhân dân đóng góp kinh phí, sức lao động, hiến đất mở đường,...
tôn tạo nghĩa địa, hoàn chỉnh hạ tầng nghĩa địa theo quy hoạch đã duyệt.
5.2. Đơn vị thực hiện
- Đơn vị chủ trì: Đảng ủy, UBND xã.
- Đơn vị phối hợp: Ban Dân vận Huyện ủy; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã
hội huyện; Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.
5.3. Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
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6. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương
trong công tác tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng
bào Mông trên địa bàn huyện.
6.1. Nội dung
- Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các xã thực hiện đảm bảo các nội dung
được giao trong Kế hoạch đặc biệt là hoạt động của Tổ công tác tác tuyên truyền,
vận động thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch của các địa phương để kịp thời
khắc phục các tồn tại, khó khăn, đưa ra giải pháp thực hiện.
- Định kỳ quý, 6 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện nội dung Kế hoạch của
các địa phương được phân công phụ trách về Huyện ủy (qua Ban Dân vận Huyện ủy).
6.2. Đơn vị thực hiện: Đối với các xã có nhiều đồng bào Mông sinh sống
phân công các cơ quan phụ trách đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát cụ thể
như sau:
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Cơ quan phụ trách

Xã
Xuân Hòa
Xuân Thượng
Tân Dương
Vĩnh Yên
Thượng Hà
Điện Quan
Yên Sơn
Bảo Hà
Vĩnh Yên
Tân Tiến
Lương Sơn
Minh Tân
Kim Sơn

Ban Dân vận Huyện ủy
Phòng Dân tộc huyện
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
MTTQ huyện
Huyện đoàn
Hội LHPN huyện
Hội Cựu Chiến binh huyện
Hội Nông dân huyện

6.3. Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
7. Làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng để kịp thời động viên
những cá nhân, tập thể thực hiện tốt việc cải tạo tập quán, hủ tục lạc hậu
trong tang lễ tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.
7.1. Nội dung:
Khuyến khích các địa phương xây dựng phong trào thi đua thực hiện nếp
sống văn minh trong tổ chức tang lễ; biểu dương kịp thời những địa phương, dòng
họ, gia đình, tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc cải tạo tập quán, hủ tục lạc hậu
trong tang lễ.
7.2. Đơn vị thực hiện
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- Đơn vị chủ trì: Ban Dân vận Huyện ủy (Lồng gắn trong biểu dương, khen
thưởng trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”); Phòng Dân tộc; Đảng
ủy, UBND xã.
- Đơn vị phối hợp: Hội đồng thi đua khen thưởng huyện; MTTQ và các tổ chức
chính trị - xã hội huyện; Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.
7.3. Thời gian thực hiện: Hằng năm.
8. Chế độ báo cáo
Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ định kỳ hàng quý báo cáo kết quả
triển khai thực hiện Kế hoạch về Thường trực Huyện ủy (qua Ban Dân vận Huyện
ủy).
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Đối với những nhiệm vụ mang tính thường xuyên thuộc chức năng, nhiệm
vụ của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện thì sử dụng trong dự toán chi
thường xuyên của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện theo quy định hiện
hành. Đối với các nhiệm vụ phát sinh mới, nghiên cứu, đề xuất lồng ghép với các
chương trình, đề án, chính sách khác trên địa bàn huyện để thực hiện.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ Kế hoạch này, các cơ quan, ban, ngành có liên quan, Đảng ủy,
UBND các xã tổ chức triển khai thực hiện.
2. Ban Dân vận Huyện ủy
- Chủ trì tham mưu cho Thường trực Huyện ủy thực hiện đảm bảo các nội
Kế hoạch.
- Là đầu mối, chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi các cơ quan, đơn vị thực
hiện đảm bảo các nội dung theo kế hoạch, định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm báo cáo
Thường trực Huyện ủy; tổng kết, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch theo quy định.
3. UBND huyện
- Chỉ đạo UBND các xã, các cơ quan chuyên môn huyện tổ chức triển khai
thực hiện đảm bảo các nội dung trong Kế hoạch.
- Chỉ đạo Phòng Dân tộc huyện: Chủ trì, phối hợp lồng ghép thực hiện các
nội dung của Kế hoạch với việc triển khai các chính sách dân tộc trên địa bàn; tổ
chức cho các thầy mo, thầy cúng, đại diện các dòng họ người Mông trên địa bàn
các xã đi học tập cách tổ chức tang lễ theo đời sống mới tại các địa phương trong
tỉnh (xã Nậm Chầy, huyện Văn Bàn,…). Phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy đôn
đốc, theo dõi, tổng kết, đánh giá việc thực hiện công tác tuyên truyền tại các xã.
- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện: Chủ trì, phối hợp lồng ghép
tuyên truyền các nội dung của Kế hoạch với việc triển khai Thông tư số
04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và
các chỉ đạo, hướng dẫn của ngành dọc cấp trên. Tăng cường hướng dẫn việc triển
khai thực hiện phong trào xây dựng “Thôn bản văn hóa”, “Gia đình văn hóa” gắn
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liền với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Thực hiện
bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của đồng bào dân tộc Mông nói riêng
và đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung trên địa bàn huyện. Chủ trì phối hợp
với Ban Dân vận, Phòng Dân tộc xây dựng tài liệu tuyên truyền.
- Chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện: Chủ trì, phối hợp lồng ghép triển khai
hướng dẫn cán bộ, Nhân dân thực hiện Thông tư số 21/2021/TT-BYT ngày
26/11/2021 của Bộ Y tế về Quy định vệ sinh trong mai táng, hỏa táng; phối hợp
tuyên truyền về đảm bảo vệ sinh phòng chống dịch bệnh và an toàn thực phẩm
trong việc tổ chức lễ tang.
4. Ban Tuyên giáo Huyện ủy
- Định hướng tuyên truyền các cơ quan trong khối tuyên truyền; phát huy vai
trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên tuyên viên các cấp trong việc tuyên truyền thực
hiện kế hoạch của Huyện ủy. Phối hợp tuyên truyền tại các hội nghị tuyên vận xã.
- Chỉ đạo các cơ quan trong khối tuyên truyền: Tăng cường công tác tuyên
truyền, giáo dục; nêu gương người tốt, việc tốt trên sóng phát thanh, truyền hình để
đồng bào dân tộc thiểu số và cán bộ, đảng viên hiểu rõ tầm quan trọng của việc cải
tạo tập quán lạc hậu trong việc cưới, việc tang, lễ hội và trong sinh hoạt đời sống,
từ đó đồng thuận, ủng hộ và chủ động tổ chức thực hiện.
5. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện
- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền vận động nhân dân,
đoàn viên, hội viên tích cực thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ nói riêng và
cải tạo một số tập quán lạc hậu trong các dân tộc; phát huy truyền thống văn hóa và
phong tục, tập quán tốt đẹp của mỗi dân tộc để từng bước xây dựng đời sống văn
hóa, văn minh, ấm no, hạnh phúc, gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
- Chỉ đạo Ban công tác mặt trận, các đoàn thể cơ sở tuyên truyền, vận động
đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ
đạt hiệu quả.
- Thường xuyên cập nhật việc thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong tang lễ
trên các phương tiện thông tin; fanpage của ngành dọc từ huyện đến cơ sở để đông
đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân biết và tích cực thực hiện.
6. Đảng ủy, UBND các xã có đồng bào Mông sinh sống
- Tổ chức quán triệt triển khai nội dung Kế hoạch đến các tổ chức đoàn thể,
CBCC xã, các thôn bản trên địa bàn.
- Tổ chức thực hiện đảm bảo các nội dung trong Kế hoạch; thường xuyên
theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong tang lễ tại
thôn bản, hộ gia đình theo đúng các quy định.
- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức, cá nhân phụ trách công tác
tuyên truyền, hướng dẫn cải tạo tập quán lạc hậu trong tang lễ của đồng bào dân
tộc Mông trên địa bàn.
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Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ
vùng đồng bào Mông trên địa bàn huyện của Huyện ủy Bảo Yên. Yêu cầu các cơ
quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Ban Dân vận Tỉnh ủy,
- TT. Huyện ủy,
- Lãnh đạo UBND huyện,
- Các CQTMGV Huyện ủy,
- MTTQ và các tổ chức CT-XH huyện,
- Các cơ quan, ban ngành huyện,
- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn,
- Lưu VTHU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ

Huyện ủy Bảo Yên
Tỉnh Lào Cai
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