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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08/2018/Qð-UBND

Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 3 năm 2018

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy chế tổ chức lễ tang ñối với cán bộ, công chức,
viên chức khi từ trần trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 105/2012/Nð-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ về tổ chức lễ
tang cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Nghị ñịnh số 56/2013/Nð-CP ngày 22/05/2013 của Chính phủ quy ñịnh chi
tiết và hướng dẫn thi hành pháp lệnh quy ñịnh danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt
Nam anh hùng”;
Căn cứ Thông tư số 74/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
quy ñịnh các khoản chi phí và thực hiện việc cấp, quyết toán ngân sách nhà nước phục vụ
Lễ Quốc tang, Lễ tang cấp Nhà nước, Lễ tang cấp cao;
Căn cứ Thông tư số 86/2016/TT-BQP ngày 20/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
quy ñịnh và hướng dẫn tổ chức lễ tang ñối với quân nhân, công nhân, viên chức quốc
phòng; người làm công tác cơ yếu do Bộ Quốc phòng quản lý;
Căn cứ Thông tư số 15/2013/TT-BCA ngày 15/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Công an quy
ñịnh chế ñộ tang lễ trong công an nhân dân;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế tổ chức lễ tang ñối với cán bộ,
công chức, viên chức khi từ trần trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2018 và thay thế Quyết
ñịnh số 12/2015/Qð-UBND ngày 14/02/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức lễ
tang ñối với cán bộ, công chức, viên chức từ trần trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc các Sở: Nội vụ, Lao ñộng Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp; Giám ñốc: Công an tỉnh,
Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh; Chỉ huy trưởng: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy
Bộ ñội biên phòng tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện,
thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, ñơn vị có liên quan căn
cứ Quyết ñịnh thi hành./.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
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