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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 HðND và UBND ngày 26/11/2003;
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 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;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Công văn số 80/SNV ngày
21/01/2015 và ý kiến thẩm ñịnh của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 20/BC-STP ngày
10/3/2014,
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 sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay
thế Quyết ñịnh số 122/2003/Qð-UB ngày 07/7/2003 của UBND tỉnh về việc ban
hành Quy chế tổ chức lễ tang ñối với cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Quảng
Ngãi khi từ trần.
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; Thủ trưởng các sở, ban,
ngành; các cơ quan, ñơn vị khối ñảng, mặt trận, ñoàn thể chính trị - xã hội; Chủ tịch
UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và các cơ quan,
ñơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.

