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Qua hơn 6 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 644/KH-UBND-VHTT 

ngày 04/3/2014 của UBND thành phố Nha Trang về việc triển khai tuyên truyền, 

vận động cán bộ công chức, viên chức, người lao động và nhân dân không rải tiền 

thật, rắc vàng mã trên đường đưa tang, đến cuối năm 2019, toàn thành phố có trên 

99% hộ gia đình có người qua đời đã chấp hành không rải tiền thật, rắc vàng mã 

trên đường đưa tang, 

 Tuy nhiên, 06 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn xã Phước Đồng có 06 hộ 

gia đình có người qua đời nhưng vẫn còn rắc vàng mã trên đường đưa tang. 

Để thực hiện nghiêm túc Công văn số 2022/UBND-VHTT ngày 30/3/2018 

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

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

trong việc cưới, việc tang, Phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị UBND xã Phước 

Đồng như sau: 

1. Chủ trì, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính 

trị- xã hội của địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia 

đình khi có người qua đời không rải tiền thật, rắc vàng mã trên đường đưa tang. 

2. Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, đánh giá kết quả công tác vận động 

không rãi tiền thật, vàng mã khi đưa tang trên đường phố của các thôn văn hóa. 

3. Chỉ đạo cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh cơ sở truy cập vào địa chỉ 

http://pvhttnt.vn/vi/download/Dai-Truyen-thanh tải nội dung tuyên truyền về không 

rải tiền thật, rắc vàng mã trên đường đưa tang để tổ chức phát thanh tuyên truyền 

vận động nhân dân địa phương chấp hành không rải tiền thật, rắc vàng mã trên 

đường đưa tang./. 
Nơi nhận: 
- Như trên (VBĐT); 

- UBND TP (b/c) (VBĐT); 

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP (p/h); 

- Trưởng phòng; 

- Trang Thông tin điện tử ( Trâm); 

- Lưu: VT, Chi. 

 

    TRƯỞNG PHÒNG 
 

 

 

 

  

  Đinh Văn Cường 

V/v tăng cường vận động cán bộ và nhân 

dân chấp hành không rãi vàng mã  

trên đường đưa tang 

Kính gửi: UBND xã Phước Đồng 

http://pvhttnt.vn/vi/download/Dai-Truyen-thanh
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