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                                                           HƯỚNG DẪN 

Tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân không rải tiền thật, rắc vàng mã 

khi đưa tang trên đường phố 

 

                       Kính gửi: 

                                      - Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao thành phố; 

                                      - UBND các xã, phường. 

 Thực hiện Công văn số 2022/UBND-VHTT, ngày 30/3/2018 của UBND 

thành phố Nha Trang về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 

09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ vể đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh 

trong việc cưới, việc tang, 

Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn hoạt động thông tin, tuyên truyền   

về vận động cán bộ và nhân dân không rải tiền thật, rắc vàng mã khi đưa tang 

trên đường phố năm 2019 như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền: 

- Nêu rõ ý nghĩa thiết thực của việc không rải tiền thật và rắc vàng mã 

trên đường đưa tang; 

-  Tuyên truyền những quy định của Đảng và Nhà nước, Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang; 

- Tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân không rải tiền thật, rắc vàng 

mã trên đường đưa tang nhằm xây dựng thành phố xanh – sạch – đẹp, văn minh 

và thân thiện; 

- Vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị, tiết kiệm, lành 

mạnh, phù hợp với truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc. 

2. Hình thức tuyên truyền: 

- Tổ chức tuyên truyền bằng hình thức cổ động trực quan như khẩu hiệu, 

pa-nô tại cơ quan UBND, cổng thôn, tổ văn hóa do địa phương quản lý; in tờ rơi 

phát cho người dân; tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh thành phố và 

xã, phường. 

- Tuyên truyền miệng: Tuyên truyền thông qua các đoàn thể chính trị- xã 

hội, sinh hoạt thôn, tổ dân phố văn hóa. 

3. Tổ chức thực hiện: 

a) Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao thành phố: 
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- Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan trên các 

tuyến đường chính của thành phố. Số lượng do đơn vị quyết định. 

b) UBND các xã, phường: 

- Thực hiện tuyền truyền cổ động trực quan bằng băng-rôn dọc tại các 

tuyến đường.Số lượng do địa phương quyết định. 

- Chỉ đạo tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở ( theo tài liệu 

do Phòng Văn hóa và Thông tin biên soạn). Thực hiện phát thanh thường xuyên 

trên hệ thống Đài Truyền thanh về nội dung tuyên truyền để nhân dân nắm rõ và 

đồng tình ủng hộ. 

4. Khẩu hiệu tuyên truyền: 

1. Cán bộ gương mẫu, nhân dân đồng tình thực hiện không rải tiền, vàng 

mã khi đưa tang trên đường phố. 

2. Nói không với hành vi rải tiền, vàng mã khi đưa tang trên đường phố là 

góp phần xây dựng thành phố Nha Trang xanh – sạch – đẹp. 

5. Kinh phí thực hiện: 

Đây là nhiệm vụ tuyên truyền thường xuyên của Phong trào“ Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố trong năm 2019. Đề nghị Trung 

tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao thành phố, UBND các xã, phường sử dụng 

kinh phí thường xuyên năm 2019 để triển khai thực hiện. 

6. Thời gian thực hiện: 

Thống nhất thời gian thực hiện hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động 

trực quan về vận động, tuyên truyền nhân dân không rải tiền thật, rắc vàng mã 

khi đưa tang trên đường phố từ 01/7/2019 đến 15/7/2019. Báo cáo kết quả về 

Phòng Văn hóa và Thông tin trước  20/7/2019 để tổng hợp báo cáo UBND thành 

phố theo quy định. 

Trên đây là hướng dẫn hoạt động thông tin, tuyên truyền trực quan của 

Phòng Văn hóa và Thông tin về công tác tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân 

dân không rải tiền thật, rắc vàng mã khi đưa tang trên đường phố năm 2019./.   

                                                                                

 
Nơi nhận:  

- Như trên (VBĐT) (t/h); 

- Trang thông tin điện tử (Bình); 

- Trưởng phòng; 
- Lưu: VT, Chi, (32b). 

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 
 CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

 

BÀI TUYÊN TRUYỀN  

Về vận động cán bộ và nhân dân không rải tiền thật, rắc vàng mã 

 trên đường đưa tang 

 

(Kèm theo Công văn 806  /VHTT-TT ngày 19 tháng 6 năm 2019 ) 

 Kính thưa toàn thể nhân dân. 

Từ nhiều năm qua, cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh – gia đình 

văn hóa đã được thực hiện trong cả nước. Nhiều tỉnh, thành phố đã có những 

việc làm thiết thực đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn 

hóa; bước đầu hình thành một số nghi thức mới trong việc cưới, việc tang, lễ 

hội, cải tạo phong tục tập quán lạc hậu, phát huy truyền thống đạo lý uống nước 

nhớ nguồn, hiếu thảo, thủy chung của dân tộc. 

Lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc đã hun đúc và 

để lại biết bao phẩm chất, phong tục tập quán tốt đẹp cho con người Việt Nam 

hôm nay. Đó là lòng yêu nước nồng nàn, lòng yêu thương đồng bào đồng chí, ý 

chí vươn lên trong cuộc sống; Đó là đạo lý uống nước nhớ nguồn, đức tính chăm 

chỉ, cần cù, sáng tạo trong lao động, lối sống giản dị, cần, kiệm …  Con người 

Việt nam chúng ta hôm nay đã kế thừa rất tốt những phẩm chất đó, truyền thống 

đó của cha ông xây dựng nên.  

Tuy nhiên, hiện nay vẫn tồn tại một số tục lệ cũ không không còn phù hợp 

với cuộc sống của người dân, trong đó có việc rải vàng mã trên đường đưa tang.  

Trong thời gian qua, tình hình triển khai thực hiện nếp sống văn minh 

trong việc tang trên địa bàn thành phố có nhiều cố gắng, tuy nhiên, tình hình rắc 

vàng mã, tiền thật trên đường đưa tang vẫn còn diễn ra nhất là rắc vàng mã trên 

đường đưa tang, gây lãng phí tiền của, ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô 

thị thành phố. 

Để xây dựng một xã hội văn minh, đưa lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc, 

hướng tới những giá trị chân – thiện – mỹ cho con người Việt Nam; chúng ta cần 

kiên quyết loại bỏ những tục lệ cũ không còn phù hợp với cuộc sống, cần xây dựng 

và hình thành những phong tục mới, tốt đẹp, phù hợp với cuộc sống mới. 

Về công tác này,  Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản qui định 

về việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Cụ 

thể là tại Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị BCH Trung 

ương Đảng Cộng sản Việt Nam về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc 

cưới, việc tang, lễ hội. Chỉ thị có đoạn viết: 

 “Bảo tồn có chọn lọc, cải tiến, đổi mới những phong tục, tập quan tốt đẹp 

của dân tộc; loại bỏ dần trong cuộc sống những hình thức lỗi thời, lạc hậu; 

nghiên cứu xây dựng và hình thành dần những hình thức vừa văn minh vừa giữ 

gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong việc tang, việc cưới, lễ hội. 

Lành mạnh, tiết kiệm, tránh xa hoa, lãng phí, phiền nhiễu; 

Chống khuynh hướng kinh doanh, vụ lợi; 
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Xóa bỏ hủ tục, bài trừ mê tín dị đoan …..” 

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. Chỉ thị có 

nêu: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định 

của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện nếp sống văn minh trong việc 

cưới, việc tang, gắn với việc xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. 

 Và tại Thông tư 04/2011/TT-BVTTDL 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 như sau:  

Điểm e, Khoản 1, Điều 10, Mục 2, Chương II quy định: Cấm rải tiền 

Việt Nam và các loại tiền của nước ngoài trên đường đưa tang. 

Điểm đ, Khoản 3, Điều 10, Mục 2, Chương II quy định: Không rắc vàng 

mã trên đường đưa tang. 

Đề xây dựng thành phố Nha Trang xanh – sạch – đẹp, văn minh, thân 

thiện. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và toàn thể nhân dân thành phố 

tích cực ủng hộ, đồng tình hưởng ứng chủ trương của thành phố trong việc vận 

động thực hiện không rải vàng mã, tiền thật trên đường đưa tang. 

Nói không với hành vi rải tiền, vàng mã khi đưa tang trên đường phố là 

góp phần xây dựng thành phố Nha Trang xanh – sạch – đẹp 

 

                   Phòng Văn hóa và Thông tin 
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