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KẾ HOẠCH  

Triển khai công tác tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa 

 trong tang lễ vùng đồng bào Mông tỉnh Thanh Hóa,  

giai đoạn 2021 - 2025. 

 

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12/01/1998 của Bộ chính trị 

(Khóa VIII), Kết luận số 51-KL/TW ngày 22/7/2009 của Bộ Chính trị (khoá X); 

Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 

04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; 

Đối với đồng bào Mông của tỉnh Thanh Hóa hiện nay đang sinh sống tập 

trung ở 44 thôn/bản thuộc địa bàn 10 xã1 (trong đó có 07 xã biên giới) của 03 

huyện: Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn với tổng số dân là 3.494 hộ/18.465 

khẩu, chiếm 1,64% dân số toàn vùng2 dân tộc thiểu số và miền núi 

(DTTS&MN). Trong tổng số 44 thôn/bản này có 13 thôn/bản giáp biên, số còn 

lại đều là vùng sâu, vùng xa và đều thuộc diện 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 UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo triển 

khai thực hiện và đã đạt được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên việc thay đổi 

một quan niệm, tập quán, tập tục lạc hậu trong tang ma vùng đồng bào Mông là 

công việc khó khăn cần có nhiều thời gian. Để tiếp tục thực hiện tốt nếp sống 

văn hóa trong tang lễ trở thành nền nếp, tập quán bền vững, xóa bỏ hoàn toàn 

những tập tục lạc hậu; đồng thời, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa 

truyền thống tốt đẹp của đồng bào Mông; xét đề nghị của Trưởng Ban Dân tộc 

tại Tờ trình số 14/TTr - BDT ngày 03/3/2021; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 

triển khai công tác tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng 

đồng bào Mông tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025, cụ thể như sau: 

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 

                                        
1 Quang Chiểu, Tam Chung, Pù Nhi, Nhi Sơn, Trung Lý, Mường Lý (Mường Lát); Phú Sơn, Trung Thành 

(Quan Hóa); Sơn Thủy, Na Mèo (Quan Sơn). 
2 Dân số toàn vùng đến 31/12/2019 là 275.963 hộ/1.127.848 khẩu 
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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 trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch; 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; 

- 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 

1. Phạm vi thực hiện 

 44 bản Mông thuộc 10 xã trên địa bàn 03 huyện Mường Lát, Quan Hóa và 

Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 

2. Thời gian thực hiện 

Thời gian thực hiện: Từ năm 2021 đến năm 2025. 

3. Hình thức tuyên truyền 

Tuyên truyền thông qua việc tổ chức các Hội nghị; tuyên truyền thông qua  

các buổi sinh hoạt thôn, bản; tuyên truyền trên các ấn phẩm báo chí, hệ thống 

phát thanh - truyền hình từ tỉnh tới cơ sở… 

4. Đối tượng tuyên truyền 

Lãnh đạo các xã, các tổ chức đoàn thể 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. 

5. Đơn vị thực hiện 

- Cơ quan chủ trì: Ban Dân tộc 

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân 
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dân các huyện Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa. Người Mông có uy tín trong 

cộng đồng. 

6. Nội dung tuyên truyền, vận động 

6.1. Những hủ tục trong tang lễ cần được tuyên truyền, vận động xóa bỏ 

- Tục bắn súng thông báo có người chết: Theo tập tục xưa, mỗi khi có người 

chết, người nhà ra sân bắn bảy tiếng súng nếu là đàn ông; chín tiếng súng nếu là 

phụ nữ để báo hiệu với bà con trong bản biết là gia đình có người qua đời. Tuy 

nhiên, việc sử dụng súng và bắn súng là vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nhiều nguy cơ 

gây hại tới tính mạng và sức khỏe của người dân. Vì vậy, cần phải tuyên truyền, 

vận động đồng bào xóa bỏ hủ tục lạc hậu này. 

- Tục không đưa người chết vào quan tài ngay: Theo quan niệm của người 

Mông, người chết không được bỏ vào quan tài ngay mà để nằm trên cái “neeg 

tuag” - tượng trưng cho con ngựa đưa người chết về với tổ tiên. Nếu có người 

thân chết mà bỏ vào quan tài là trái với tục lệ, sau khi chôn cất tổ tiên sẽ gây 

phiền hà cho người đang sống như bệnh tật, ốm đau, và làm ăn sẽ lụi bại… 

Việc không đưa người chết vào quan tài ngay (sau 6-12 giờ) là không phù 

hợp với quy định nếp sống văn hóa mới, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến vệ sinh môi 

trường, đến sức khỏe những người xung quanh. 

- Tục người chết để lâu trong nhà (3-7 ngày, trước đây còn dài ngày hơn): 

Quan niệm của đồng bào Mông là không được chôn cất trùng ngày với người đã 

chết trước trong dòng họ; để lâu ngày để chờ con cháu đi làm ăn, lấy vợ, lấy chồng 

xa về phúng viếng rồi mới đem đi chôn cất. Tuy nhiên, người chết do nhiều nguyên 

nhân khác nhau, đặc biệt chết do các căn bệnh xã hội sẽ dễ lây lan trong cộng đồng, 

nếu để trần nhiều ngày xác chết sẽ bị phân hủy, rất dễ lây truyền dịch bệnh cho 

những người xung quanh, ảnh hưởng tới vệ sinh môi trường…. 

- 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. Nhiều trâu, hoặc bò, lợn, gia cầm cũng được 

giết mổ phục vụ cho lễ cúng. Số lượng trâu, bò được giết mổ trong đám tang phụ 

thuộc vào số lượng con cái của người đã mất. Nếu người chết có 8 người con, 

đồng nghĩa sẽ có 8 con trâu, hoặc bò sẽ bị giết thịt để dâng cúng. Khi đã giết mổ 

hết số trâu, bò của con cái đóng góp lúc đó người ta mới khênh xác người chết 

bỏ vào chiếc quan tài đã đặt sẵn ở dưới huyệt mộ, rồi làm các nghi lễ chôn cất. 

Việc tổ chức ăn uống nhiều ngày linh đình, phải giết nhiều trâu, bò, lợn, gà 

gây tốn kém vật chất. Tâm lý con cháu càng mổ nhiều lợn, gà, trâu bò càng thể 

hiện có hiếu với người chết nếu là bố mẹ; bình quân mỗi đám tang tốn kém hàng 

trăm triệu đồng. Phần lớn các gia đình đồng bào Mông trên địa bàn tỉnh đều là 

hộ nghèo, nên việc chi phí cho đám tang luôn là gánh nặng cho hộ nghèo không 

may có người chết. 

- Tục không chôn cất người chết vào nghĩa địa tập trung: Nơi chôn cất 

thường do gia đình, dòng họ lựa chọn vì phần lớn các bản người dân tộc Mông 
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vẫn chưa có nghĩa địa tập trung (31/44 bản chưa có nghĩa địa tập trung). Do đó, 

cần phải có nghĩa địa cho từng bản, phân ra các khu cho từng dòng họ. Đây là 

điều kiện có tính quyết định để vận động đồng bào thực hiện tốt việc thay đổi 

xóa bỏ những tập tục lạc hậu trong tang lễ hiện nay. 

6.2. Tuyên truyền giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống 

tốt đẹp trong tập tục tang lễ và các chủ trương của Đảng, chính sách Pháp 

luật của Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc Mông 

- Tuyên truyền giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt 

đẹp trong tập tục tang lễ của đồng bào dân tộc Mông gồm: Các nghi lễ như: 

Khâm liệm sau khi chết; khèn trống trong tang lễ; giỗ đầu - giải thoát cho linh 

hồn người chết; giỗ lần cuối ghi nhớ công ơn người đã chết; tục người chết ban 

phước lành cho con cháu…Những bài khèn có giá trị truyền thống như: Bài 

Khèn về nguồn gốc các loài cây cỏ, con vật tự nhiên; bài chỉ đường cho người 

chết về với tổ tiên … 

- 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. Tuyên truyền, vận động các bản người dân tộc Mông xây 

dựng quy ước, hương ước, vận động già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, 

người có uy tín, thầy mo, thầy cúng, cán bộ, đảng viên người dân tộc Mông cam 

kết, gương mẫu thực hiện các quy ước, hương ước và tổ chức tang lễ theo chủ 

trương của đảng, chính sách của Nhà nước. 

- Tuyên truyền củng cố đoàn kết giữa các dòng họ người Mông, giữa dân 

tộc Mông và các dân tộc khác cùng sinh sống trên địa bàn. Nắm bắt dư luận xã 

hội, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào để định hướng tuyên truyền có hiệu quả, 

góp phần phát triển kinh tế, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh và 

trật tự an toàn xã hội ở địa phương và vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa 

bàn tỉnh. 

6.3. Tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước, chính sách dân tộc, công tác dân tộc để người dân biết, hiểu rõ tin 

tưởng vào Đảng và Nhà nước. Tuyên truyền làm tốt phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng xây dựng đời sống văn hóa”, trong đó tập trung xây dựng “Làng 

văn hóa”, “Gia đình văn hóa” gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây 

dựng nông thôn mới tại các bản người dân tộc Mông. 

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn 

hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông 

1.1. Nội dung. 

- Tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, vận động cho cán bộ xã, thôn, bản và 

người dân tộc Mông; trong đó tập trung tuyên truyền các chủ trương đường lối 

của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền về các quy định của 

Nhà nước về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; 



5 

 

 

tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng về công tác dân tộc, chính 

sách dân tộc, tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số, 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, giữ vững an ninh khu vực biên giới của tỉnh. 

- 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 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 các phương tiện thông tin đại chúng 

(báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình…) để đạt được hiệu quả trong công tác 

tuyên truyền vận động. 

- Làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng để kịp thời động viên những 

cá nhân, tập thể thực hiện tốt tạo ra sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư.  

1.2. Thời gian thực hiện: Hằng năm. 

1.3. Cơ quan chủ trì thực hiện: Ban Dân tộc.  

1.4. Cơ quan phối hợp: các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện 

Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn và Người Mông có uy tín trong cộng đồng. 

2. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính 

quyền cơ sở về thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào 

Mông 

2.1. Nội dung 

- Đưa nội dung thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ của đồng bào 

Mông vào Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, kế hoạch của các cấp chính quyền 

để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện, trong đó cần nghiên 

cứu sát với tình hình thực tế của từng địa phương xây dựng các giải pháp cụ thể 

để thực hiện trở thành nền nếp, hiệu quả. 

- Chỉ đạo việc vận động gia đình tang chủ thay đổi, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, 

mê tín, dị đoan. 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. 

 - Kiện toàn và tiếp tục duy trì hoạt động của Ban vận động nếp sống văn 

hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông cấp huyện, cấp xã; tiếp tục thực hiện tốt 

công tác tuyên truyền đảm bảo 100% trưởng dòng họ, trưởng bản, người có uy 

tín có văn bản cam kết thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ theo đúng quy 

định; 100% bản có và thực hiện quy ước nếp sống văn hóa trong tang lễ; xóa bỏ 

tư duy trông chờ, ỷ lại bao cấp, trợ cấp. 

- Nâng cao chất lượng phong trào xây dựng làng, bản văn hóa gắn liền với 

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đưa các nội dung 

thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ đồng bào Mông vào nội dung của 
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hương ước, quy ước nếp sống văn hóa, có chế tài xử phạt thích đáng đối với các 

trường hợp vi phạm hương ước, quy ước của thôn, bản. 

2.2. Thời gian thực hiện: Hằng năm 

2.3. Cơ quan thực hiện: UBND các huyện Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn. 

3. Thực hiện quy hoạch nghĩa địa tập trung và làm đường đi ra nghĩa địa 

3.1. Nội dung. 

- Làm tốt công tác quy hoạch phù hợp với quỹ đất của địa phương, đảm 

bảo đồng bộ với quy hoạch thực hiện chương trình Nông thôn mới và các 

chương trình, đề án khác trên địa bàn. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để đồng bào hiểu, ủng hộ 

công tác quy hoạch, xây dựng nghĩa địa, có sự thỏa thuận giữa các dòng họ 

trong bản về vị trí theo quy hoạch tránh phát sinh mâu thuẫn, mất đoàn kết. 

- Thực hiện lồng ghép với các chương trình, đề án, chính sách được triển 

khai trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là các dự án phát triển 

kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng cho vùng đồng bào dân tộc Mông. 

- Tăng cường huy động các nguồn xã hội hóa (về kinh phí, về quỹ đất, về 

sức lao động…) để tập trung xây dựng đường đi ra nghĩa địa đảm bảo thuận lợi 

đi lại được cả 4 mùa trong năm. 

3.2. Thời gian thực hiện: Hằng năm. 

3.3. Cơ quan thực hiện: UBND các huyện Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn; 

các sở, ngành có liên quan. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn 

hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025, 

giao Ban Dân tộc xây dựng dự toán gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND 

tỉnh xem xét, quyết định.  

Việc quy hoạch nghĩa địa tập trung, xây dựng đường đi ra nghĩa địa cho 

các bản Mông, giao UBND các huyện Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn tiếp tục 

nghiên cứu, đề xuất lồng ghép với các chương trình, đề án, chính sách khác trên 

địa bàn huyện để thực hiện. 

VI. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Ban Dân tộc tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện: 

Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn tổ chức các hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn, 

vận động người dân thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào 

Mông theo đúng quy định. 

- Xây dựng dự toán kinh phí chi tiết các nội dung về tuyên truyền, vận 

động, tổng kết Kế hoạch, gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê 
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duyệt để triển khai thực hiện. 

- Chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, tổng kết, đánh giá việc thực hiện Kế 

hoạch báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định. 

2. Sở Tài chính 

Chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tham mưu đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh cân 

đối kinh phí đảm bảo thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên truyền, vận động của Kế 

hoạch đã đề ra. Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Kế hoạch 

theo quy định. 

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- 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 hoặc và các chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Hướng dẫn việc triển khai thực hiện phong trào xây dựng “Làng văn 

hóa”, “Gia đình văn hóa” gắn liền với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa”, đưa các nội dung thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ 

đồng bào Mông vào nội dung của hương ước, quy ước nếp 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 các dân tộc thiểu số nói chung trên địa bàn tỉnh. 

4. Sở Y tế 

Chủ trì, phối hợp lồng ghép triển khai hướng dẫn cán bộ, nhân dân thực 

hiện Thông tư số 02/2009/TT-BYT ngày 26/5/2009 của Bộ Y tế về vệ sinh trong 

hoạt động mai táng và hỏa táng. Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp 

với Đài Phát thanh - Truyền hình xây dựng các chuyên trang, chuyên mục 

truyền thanh, truyền hình bằng tiếng dân tộc Mông về đảm bảo vệ sinh phòng 

chống dịch bệnh và an toàn thực phẩm trong việc tổ chức tang lễ. 

5. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

Phối hợp với Ban Dân tộc và chính quyền cơ sở; lồng ghép với chức năng 

nhiệm vụ của mình tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền thực hiện nếp 

sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông gắn với đảm bảo an ninh trật tự 

vùng biên giới. 

6. Các sở, ngành có liên quan 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và 

Truyền thông, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Báo Thanh Hóa, Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với 

Ban Dân tộc, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBMTTQ tỉnh chỉ 

đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ của Kế hoạch liên quan đến lĩnh vực quản lý của 

ngành; tổ chức lồng ghép với các chương trình, đề án liên quan của sở, ngành đang 
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triển khai thực hiện. 

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Dân tộc HĐND tỉnh  

Phối hợp với Ban Dân tộc chỉ đạo, định hướng, kiểm tra, giám sát việc tổ 

chức thực hiện Kế hoạch của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp. 

8. Ủy ban nhân dân các huyện: Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn 

Kiện toàn và tiếp tục duy trì hoạt động của Ban vận động nếp sống văn hóa 

trong tang lễ vùng đồng bào Mông cấp huyện, cấp xã. Tổ chức quán triệt triển 

khai nội dung Kế hoạch đến chính quyền các xã và người dân tộc Mông sinh 

sống trên địa bàn; xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện; thường xuyên 

theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiếp tục thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong tang lễ 

theo đúng các quy định, nhằm xóa bỏ các hủ tục; lựa chọn phát huy, giữ gìn 

những phong tục, giá trị văn hóa tốt đẹp, lành mạnh trong tang lễ. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Căn cứ Kế hoạch này, các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện 

Mường  Lát, Quan Hóa, Quan Sơn xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực 

hiện. Báo cáo kết quả thực hiện hàng năm (trước ngày 05/12 hàng năm) và tổng 

kết giai đoạn gửi về Ban Dân tộc tỉnh tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh 

theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền thực hiện nếp sống 

văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-

2025; yêu cầu các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện Mường Lát, Quan 

Hóa, Quan Sơn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động, phối hợp tổ 

chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Kế hoạch. Trong quá 

trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc các đơn vị kịp thời phản ánh 

về Ban Dân tộc (Cơ quan Thường trực) để tổng hợp, đề xuất báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (để B/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (để B/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;                          

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh; 

- Ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Các sở, ngành cấp tỉnh; 

- Đài PTTH tỉnh; Báo Thanh Hóa; 

- UBND các huyện: Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn; 

- Lưu: VT, VX (ngocnd). 

      KT. CHỦ TỊCH 

      PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
       Đầu Thanh Tùng 
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