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Số 37-NQ/TU  

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Phan Thiết, ngày 07 tháng 9 năm 2015 
 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY (KHÓA XII) 

thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội 
------------ 

 

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều cố gắng quan tâm 

lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh. 

Việc tổ chức lễ hội đã góp phần giữ gìn, bảo tồn, phát huy hiệu quả những giá trị 

văn hóa truyền thống, phong tuc̣ tâp̣ quán tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc 

trong tỉnh, tạo không khí vui tươi, lành mạnh, đáp ứng nhu cầu văn hoá tinh thần 

của nhân dân. Tuy nhiên, công tác quản lý và tổ chức lễ hội vẫn còn một số hạn 

chế, nhất là tình trạng lợi dụng tín ngưỡng dân gian để hoạt động mê tín dị đoan, 

xin xăm, bói toán, tổ chức các trò chơi mang tính cờ bạc; gây ô nhiễm môi 

trường, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, xâm haị di tích, công trình 

tín ngưỡng, tôn giáo, nơi thờ tư;̣ tình trạng chèo kéo, ép giá du khách trong quá 

trình tổ chức lễ hội vẫn còn xảy ra.  

Những hạn chế nêu trên có nhiều nguyên nhân, song chủ yếu là do cấp ủy, 

chính quyền một số nơi còn buông lỏng quản lý, thiếu sâu sát và không thường 

xuyên chỉ đạo duy trì hoạt động thanh tra, kiểm tra để chấn chỉnh kịp thời các 

hoạt động lễ hội. Ý thức thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng của một bộ 

phận nhân dân, du khách khi tham gia lễ hội chưa cao.  

Để triển khai, thực hiện tốt Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 05/02/2015 của 

Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác quản lý và tổ chức lễ hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương 

trình hành động để thực hiện trong toàn Đảng bộ với những nội dung như sau: 

I. YÊU CẦU CHUNG 

Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể 

chính trị - xã hội trong tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 

41-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng gắn với thực hiện có hiệu quả Kết 

luận số 51-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 27-

CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) “về thực hiện nếp sống văn minh trong 

việc cưới, việc tang, lễ hội”, Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng (khóa XI) “về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” và Chương 

trình hành động số 29-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XII) thực 

hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) 

“về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát 

triển bền vững đất nước”.  
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II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TRONG THỜI 

GIAN TỚI  

1- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt sâu rộng các chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là 

công tác quản lý và tổ chức lễ hội, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về 

nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, các địa phương, của đội ngũ 

cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân. 

2- Rà soát, quản lý chặt chẽ, giảm số lần, thời gian tổ chức lễ hội, nhất là 

những lễ hội có quy mô lớn; hạn chế tối đa việc sử dụng ngân sách nhà nước, 

đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực trong việc tổ chức lễ hội. Việc tổ chức lễ hội 

phải theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với truyền thống văn hóa và 

phong tục, tập quán của cộng đồng các dân tộc trong tỉnh, bảo đảm đúng mục 

đích, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm và văn minh. Cán bộ, đảng viên phải gương 

mẫu chấp hành các quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; phê bình và xử lý 

nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm. 

3- Ngăn chặn và khắc phục tình trạng lợi dụng di tích, công trình tín 

ngưỡng, nơi thờ tự, lễ hội nhằm mục đích trục lợi, tuyên truyền mê tín dị đoan 

và tổ chức các hoạt động trái pháp luật. Thực hiện nghiêm việc quản lý đốt hàng 

mã; quản lý và sử dụng đồng tiền Việt Nam trong lễ hội theo đúng quy định của 

pháp luật; khắc phục tình trạng lạm dụng, tùy tiện đặt hòm công đức và tiền lễ. 

Quản lý chặt chẽ các hoạt động dịch vụ, niêm yết công khai giá dịch vụ; xử lý 

nghiêm những trường hợp tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động lễ hội để tăng 

giá, ép giá nhằm mục đích trục lợi. 

 4- Đẩy mạnh các biện pháp bảo tồn và phát huy có hiệu quả các di sản 

văn hóa vật thể và phi vật thể của địa phương. Thực hiện tốt công tác quản lý và 

tổ chức các lễ hội dân gian theo nhu cầu tín ngưỡng lành mạnh của nhân dân; 

chú trọng giữ gìn và phát triển các lễ nghi truyền thống; giới thiệu, tôn vinh, 

quảng bá ngành nghề kinh tế thế mạnh của địa phương trong các lễ hội mới và 

phát huy tốt vai trò tham gia của cộng đồng.  

 5- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động văn hóa - văn 

nghệ, thể dục - thể thao và du lịch nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời 

những hành vi tiêu cực, phản văn hóa, không phù hợp với thuần phong mỹ tục 

của dân tộc. Thực hiện nếp sống văn minh trong sinh hoạt văn hoá, tín ngưỡng 

và lễ hội gắn với làm tốt công tác bảo vệ, giữ gìn di tích, danh lam thắng cảnh và 

bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường tại các lễ hội.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1- Cấp uỷ, chính quyền, Măṭ trâṇ Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân 

dân các cấp trong tỉnh có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thưc̣ hiêṇ 
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nghiêm túc Chỉ thị số 41-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chương 

trình hành động này trong địa phương, đơn vị, tổ chức và đoàn thể mình bảo 

đảm nghiêm túc, hiệu quả.  

2- Ban Cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh 

chỉ đạo triển khai thực hiện công tác quản lý và tổ chức lễ hội đúng quy định của 

pháp luật; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý 

nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi sai phạm trong quá trình tổ chức và 

tham gia lễ hội. 

3- Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - 

Truyền hình tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, rộng rãi nội dung Chỉ 

thị số 41-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chương trình hành động 

này để cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng, thực hiện. 

4- Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng, hướng dẫn Sở Văn hóa - 

Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động văn hóa, 

văn nghệ, thể dục - thể thao đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức, phục 

vụ nhân dân trong các dịp lễ, tết; chỉ đạo xây dựng các chương trình hoạt động 

kỷ niệm các sự kiện, các ngày lễ lớn trong năm, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, 

tiết kiệm, phù hợp với truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Chủ trì, phối hợp với Sở 

Văn hoá - Thể thao và Du lịch tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng báo 

cáo tổng kết 18 năm thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 12/01/1998 của Bộ 

Chính trị (khoá VIII) và 6 năm thưc̣ hiêṇ Kết luận số 51-KL/TW, ngày 

22/7/2009 của Bộ Chính trị (khoá X) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, 

ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị (khoá VIII) về việc thực hiện nếp sống văn 

minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các sở, 

ban, ngành liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và kịp thời báo cáo Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy việc triển khai thực hiện Chương trình hành động này./. 
 

Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Văn phòng Trung ương Đảng + T78; 

- Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng + T79; 

- Ban Cán sự Đảng Bộ Văn hóa – 

 Thể thao và Du lịch; 

- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh; 

- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc; 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên; 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ  

 

  

(đã ký, đóng dấu)  

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng 

 

(để báo 

cáo) 


