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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 22 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định quản lý, tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và
Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2004;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/12/2012 về việc
quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo; số 103/2009/NĐ-CP
ngày 06/11/2009 về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn
hóa công cộng; số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế
hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức
năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ các Thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Số 04/2009/TT-BVHTTDL
ngày 16/12/2009 về việc quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt
động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định
số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ; số 04/2011/TT-BVHTTDL
ngày 21/01/2011 quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới,
việc tang và lễ hội; số 07/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 về việc sửa đổi, bổ sung,
thay thế hoặc bãi bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm
vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2014/TT-BVHTTDL-BNV ngày 30/5/2014 của
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ hướng dẫn việc thực hiện nếp sống
văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo;
Căn cứ Quyết định số 39/2001/QĐ-BVHTT ngày 23/8/2001 của Bộ trưởng Bộ
Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về việc ban hành Quy
chế tổ chức lễ hội;

