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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ NAM 

 

Số:         /2019/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nam, ngày        tháng  12  năm 2019 
         

 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thực hiện nếp sống văn minh  

trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành  

kèm theo Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 06/02/2018  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam 
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo ngày 18 tháng 11 năm 2016; 

Căn cứ Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của 

Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; 

Căn cứ Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21 tháng 01 năm 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 và lễ hội;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thực hiện nếp sống 

văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành 

kèm theo Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 06/02/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Nam như sau: 

1. Khoản 1, Điều 10 được sửa đổi như sau: 

“1. Trước khi tổ chức lễ hội, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị tổ 

chức lễ hội phải thực hiện thủ tục đăng ký hoặc thông báo tổ chức lễ hội với cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định số 110/2018/NĐ-

CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.  

a) Lễ hội phải đăng ký với Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi tổ chức gồm: 

- Lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề cấp tỉnh được tổ 

chức lần đầu hoặc khôi phục sau thời gian gián đoạn từ 02 năm trở lên; 

- Lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề có nhiều huyện, 

thị xã, thành phố tham gia tổ chức (gọi chung là lễ hội cấp tỉnh) được tổ chức lần 

đầu hoặc khôi phục sau thời gian gián đoạn từ 02 năm trở lên. 
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b) Lễ hội phải đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp huyện trước khi tổ chức gồm: 

- Lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề cấp huyện được 

tổ chức lần đầu hoặc khôi phục sau thời gian gián đoạn 02 năm trở lên. 

- Lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề có nhiều xã thuộc 

một huyện, thị xã, thành phố tham gia tổ chức (gọi chung là lễ hội cấp huyện) 

được tổ chức lần đầu hoặc khôi phục sau thời gian gián đoạn từ 02 năm trở lên. 

- Lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề cấp xã được tổ 

chức lần đầu hoặc khôi phục sau thời gian gián đoạn 02 năm trở lên. 

- Lễ hội truyền thống cấp huyện, cấp xã được tổ chức hàng năm nhưng có 

thay đổi về cách thức tổ chức, nội dung, địa điểm so với truyền thống. 

c) Thông báo tổ chức lễ hội 

Lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã được tổ chức hàng năm phải thông báo với Ủy ban nhân dân cùng 

cấp trước khi tổ chức lễ hội.” 

2. Ý thứ nhất, Điểm b, Khoản 2, Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“- Xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức và điều hành lễ hội. Quản lý, điều 

hành lễ hội theo đúng chương trình đã đăng ký hoặc thông báo; Hướng dẫn nhân 

dân thực hiện các nghi lễ truyền thống của lễ hội; tuyên truyền thực hiện nếp 

sống văn minh trong lễ hội; hướng dẫn việc đặt tiền lễ đúng nơi quy định; quản 

lý và sử dụng nguồn thu từ hoạt động lễ hội hiệu quả, công khai, minh bạch, 

đúng quy định của pháp luật; đảm bảo trật tự an toàn, an ninh trong lễ hội; thông 

báo số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh của người 

tham gia lễ hội.” 

3. Khoản 1, Điều 11 được sửa đổi như sau: 

“1. Việc tổ chức lễ hội thực hiện theo quy định tại Nghị định số 

110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức 

lễ hội. 

a) Việc tổ chức lễ hội phải an toàn, tiết kiệm, không phô trương hình thức, 

phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, phong tục, tập quán của từng địa phương.  

b) Cơ quan, đơn vị tổ chức lễ hội và Ban Tổ chức lễ hội có trách nhiệm 

thực hiện các quy định tại Điều 7 Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 

29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội. 

4. Điều 12 được bổ sung như sau: 

“3. Ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại trong tổ chức lễ hội văn hóa, 

lễ hội ngành nghề, lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài.”  

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2020. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Chủ tịch Ủy 
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ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và 

các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (để b/c); 

- TT BCĐ TW Phong trào TDĐKXDĐSVH”; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp; 

- Thường trực: Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Như Điều 2; 

- Công báo tỉnh; 

- VPUB: CPVP, KGVX(Th); 

- Lưu: VT, KGVX. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Bùi Quang Cẩm 
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