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CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Văn Vịnh

NGHỊ QUYẾT
Bãi bỏ Nghị quyết số 12/2002/NQ-HĐND ngày 02/7/2002 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh về việc ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc 

cưới, việc tang, lễ hội và sinh hoạt tín ngưỡng tại nơi thờ tự 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015;
Căn cứ Luật Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 11 năm 2016;
Căn cứ Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của 

Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa 
công cộng;

Căn cứ Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2012 của 
Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, 
tôn giáo;

Căn cứ Quyết định 308/2005/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2005 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc 
cưới, việc tang, 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;

Căn cứ Thông tư số 04/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 30 tháng 5 năm 
2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện nếp 
sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo;

Xét Tờ trình số 100/TTr-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Lào Cai về việc đề nghị bãi bỏ Nghị quyết số 12/2002/NQ-HĐND ngày 
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02/7/2002 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định thực hiện nếp 
sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và sinh hoạt tín ngưỡng tại nơi thờ 
tự trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Báo cáo thẩm tra số 67/BC-BVHXH ngày 15 tháng 6 
năm 2018 của Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận 
của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 12/2002/NQ-HĐND ngày 02/7/2002 của 
HĐND tỉnh về việc ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc 
cưới, việc tang, lễ hội và sinh hoạt tín ngưỡng tại nơi thờ tự trên địa bàn tỉnh Lào 
Cai để thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Trách nhiệm và hiệu lực thi hành
1. Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu 

và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm giám sát việc tổ chức thực hiện 
Nghị quyết.

Nghị quyết đã được Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa 
XV thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 
2018./.
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