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QUY ðỊNH
Về thực hiện nếp sống văn minh trong
việc cưới, việc tang, lễ hội và bài trừ mê tín dị ñoan trên ñịa bàn tỉnh Hải Dương
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 33 /2009/Qð - UBND
ngày 12 tháng 11 năm 2009 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hải Dương)
Chương I
QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh
Quy ñịnh này quy ñịnh thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức việc cưới,
việc tang, lễ hội và bài trừ mê tín dị ñoan trên ñịa bàn tỉnh Hải Dương.
ðiều 2. ðối tượng áp dụng
Cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao ñộng trong các cơ quan nhà nước,
ñơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và tư nhân; tổ chức chính trị- xã hội- nghề
nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp; sĩ quan, quân nhân chuyên
nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong các ñơn vị thuộc lực lượng vũ trang (quân ñội nhân
dân và công an nhân dân); các gia ñình, cộng ñồng dân cư, cá nhân trên ñịa bàn tỉnh
Hải Dương.
Chương II
QUY ðỊNH CỤ THỂ
Mục 1
TỔ CHỨC VIỆC CƯỚI
ðiều 3. Lễ ñăng ký và trao giấy chứng nhận kết hôn
1. Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm bố trí hội trường trang
trọng, lịch sự phục vụ việc ñăng ký, trao, nhận giấy ñăng ký kết hôn. Trong buổi trao
giấy chứng nhận kết hôn ñôi nam, nữ có thể mời ñại diện gia ñình và bạn bè thân
thích cùng tham dự, với số lượng phù hợp.
2. Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn và cán bộ
tư pháp chủ trì việc ñăng ký, trao giấy chứng nhận kết hôn cho ñôi nam, nữ. Việc
trao, nhận giấy chứng nhận kết hôn phải ñược tiến hành một cách nghiêm túc, trang
trọng, tạo ñược không khí hân hoan, ấn tượng ñẹp trong ngày vui hạnh phúc của ñôi
vợ chồng.
ðiều 4. Tổ chức việc cưới
ðảm bảo trang trọng, lành mạnh, tiết kiệm và phù hợp với ñiều kiện cụ thể của
cá nhân, gia ñình và phong tục, tập quán tốt ñẹp của cộng ñồng dân cư nơi sinh sống.
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