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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

SỐ26-QĐÌ/TU

Quảng Trị, ngày 04 tháng 3 năm 2019
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QUY ĐỊNH
, vịl tổ chác lễ tang đối vớỉ người có cống với cách mạng
Và cấn bộ diện Ban Thvờng vụ Tinh uỷ quản lý
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- Căn cứ Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị “về
phân cấp quản lý cán bộ và bọ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử”;
ngày 17/12/2012 của Chính phủ
- Căn
c&ncứ Nghị định số 105/2012/NĐ-CP
105/2012
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chức lễ tang đổi với cán bộ, côiy
công chức, viên chức”;
“về tổ chúc

p r .
- Căn cứ Quy định số 09-QĐiA
09-QĐi/TƯ ngày 20/4/2018 của Ban Thường vụ
Tjnh ủy “về phân cáp quản lý cán bộ”;
- Căn cứ Quy định số 12-QĐi/TƯ
12-QĐi/] ngày 22/5/2018 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy “một số chế độ chính sách đối vớỉ cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy
quản lý”;
- Xét đề nghị của Ban Tổ chức Tinh ủy,
Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định việc tổ chức lễ tang đối với người có
công với cách mạng và cán bộ diện Ban Thường vụ Tinh uỷ quản lý như sau:

Chmmg I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vỉ điều chỉnh và đối tuựng ầp dụng
1. Quy định nảy quy định việc tổ chức lễ tang đối vổi người có quá trình
đóng góp, có công lao cống hiến đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà
nước và Nhân dân; người được Nhà nước ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công
trạng; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là cán bộ) thuộc diện
Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đang công tác (đương chức) hoặc nghỉ hưu
(nguyên chức).
2. Quy định này không áp dụng đối với cán bộ thuộc các cơ quan, đơn vị
ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
3. Cán bộ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân khi từ trần thực hiện theo
quy định riêng của lực lượng vũ trang nhân dân.
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diều 2. Hỉnh thức tể chức lễ teng
1. Lê tang cấp cao.
2. Lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.

Điều 3. Nguyên tắc tổ chức lễ teng
ỉ . Việc tể chức ỉễ tang đổi vói người từ trần thể hiện sự trân trọng của Đảng,
Nhà nước, nhắn dân, địa phương, cơ quan, đơn vị đối với cồng ỉao, cổng hiến của
người hoạt động cách mạng, cán bộ trong quá trình làm việc, xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc.
2. Việc tổ chức ỉễ tang đối với người từ trần phải trang trộng, văn minh, kế
thừa nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc và vùng miền của địa phương; thực
hành tiết kiệm; không phô trương, hình thức, mê tín dị đoan, tập quán lạc hậu.
Khuyến khích tổ chức an táng theo các hình thức hỏa táng, điện táng.
3. Trường hợp người từ trần có nhiều chức danh thì tể chức lễ tang theo hỉnh
thức tương ứng với chức danh cao nhất của người từ trần.

Điều 4. Một số quy định khác
1. Trường hợp tổ chức lễ viếng tại gia đỉnh thì tùy theo phong tục địa
phương và gia đình, thỉ hài ngưòỉ từ trần phẳỉ được khâm liệm vào linh cữu và bảo
đảm vệ sinh, nhất là đếỉ vói người có bệnh lây nhiễm. Lỉnh cữu không được để quá
48 giờ, kể từ khỉ khâm liệm đến khỉ tổ chức lễ an táng.
2. Lỉnh cữu ngườỉ từ trằn quàn tại nhà tang lễ hoặc tại gia đỉnh không để ô
cửa có lắp kinh trên nắp quan tài.
3. Không rãi vàng mẵ và các loại tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
phát hành và ngoại tệ trong quá trình đưa tang từ nhà tang lễ hoặc gia đình đến nơi
an táng; không đốt đồ mã tại nơi an táng.
4. Chỉ các thành viên ban tổ chức lễ tang đeo băng tang đen (có chiều rộng
07 cm) trên cánh tay trái.
5. Trong thòi gian tổ chức lễ viếng tậỉ gia đình không cử nhậc tang trước 06
giờ sáng và sau 22 giờ đêm; âm thanh bảo đảm không vượt quá độ ồn cho phép
theo quy định; không sử dụng các nhạc khúc không phù hợp.

C huơngn
LỄ TANG CẤP CÀO
Điều 5. Chức danh được tể chức lễ teng cáp cao
1.
Cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đẳng quản lý (trừ
cảc chức danh được tể chức Lễ Quốc tang và Lễ tang cấp Nhà nưóc);
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2. Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; cán bộ hoạt động ớ
miền Nam suốt thòi kỳ chống Mỹ (1954 - 1975) được tặng thưởng Huân chương
Độc lập hạng Nhất trở lên; các nhà hoạt động xã hội, văn hóa, khoa học tiêu biểu
(được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh - giải thưởng cá nhân) và được tặng thưởng,
Huân chương Độc lập hạng Nhất trở lên; các nhà hoạt động xã hội, văn hóa, khoa
học tiêu biểu (được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh - giải thưởng cá nhân) là Anh
hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động.
3. Đối với trường hợp người giữ một ừong các chức danh quy định tạ
Khoản 1, 2, Điều này mà bị kỷ luật bằng hình thức giáng chức hoặc cách chức th
khi từ trần lễ tang tổ chức theo hình thức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.
Điều 6. Đứng tên đưa tin buồn
1. Đối với người giữ chức danh Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng
do Ban Chấp hành Trung ương Đảng; cơ quan đã hoặc đang trực tiếp quản 1}
người từ trần; Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Ưỷ ban Mặt trận Tc
quốc Việt Nam tỉnh và gia đình đứng tên đưa tin buồn.
2. Đối với người giữ các chức danh còn lại được quy định tại Khoản 1 vè
người được quy định tại Khoản 2, Điều 5, Quy định này do cơ quan đã hoặc đang
trực tiếp quản lý người từ trần; Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Ư)
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và gia đình đứng tên đưa tin buồn. Trường
họp là Đại biểu Quốc hội thì có thêm Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đứng tên đưa
tin buồn.
Điều 7. Đưa tín, đăng tín trên các phương tiện thông tin
1. Báo Nhân dân, Báo Quân đội nhân dân, Báo Công an nhân dân, báo
ngành và Báo Quảng Trị đăng tin buồn trên trang nhất. Đài Truyền hình Việt Nam,
Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và Đài Phát thanh và Truyền hình
Quảng Trị đưa tin buồn.
2. Các thông tin về tiểu sử và ảnh của người từ trần; danh sách ban tổ chức
lễ tang; lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng được đăng trên Báo Quảng Trị, Đài Phát
thanh và Truyền hình Quảng Trị.
Điều 8. Ban tổ chức lễ tang
1.
Người được quy định tại Khoản 1, Điều 5, Quy định này khi từ trần do
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thành lập ban tổ chức lễ tang.
Ban tổ chức lễ tang gồm từ 10 đến 15 thành viên đại diện các đơn vị, tổ chức
chính trị, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh, đại diện lãnh đạo địa phương (cấp
huyện, câp xã) nơi cư trú hoặc quê quán của người từ trần:
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a) Trưởng ban tổ chức lễ tang là 01 đồng chí lãnh đạo tỉnh có chức vụ cao
hơn hoặc bằng với chức vụ cao nhất mà người từ trần từng đảm nhiệm;
b) Đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, ủ y ban nhân dân, ủ y ban Mặt ừận
Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
c) Đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy hoặc Văn phòng Uỷ ban nhân dân
tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh ủy hoặc Sở Nội vụ; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
d) Đại diện lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi người từ trần đang công tác hoặc
công tác sau cùng trước khi nghỉ hưu;
e) Đại diện cấp ủy hoặc ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; xã,
phường, thị trấn nơi cư trú hoặc quê quán của người từ ưần;
f) Đại diện gia đình người từ trần;
g) Một số thành viên khác có liên quan (nếu cần thiết).
2. Người được quy định tại Khoản 2, Điều 5, Quy định này khi từ trần do
ban thường vụ cấp ủy cấp huyện thành lập Ban tổ chức lễ tang.
Ban tổ chức lễ tang từ 10 đến 15 thành viên đại diện các đơn vị, tổ chức
chính trị, tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện và đại diện lãnh đạo địa phương (cấp
xã) quê hương hoặc nơi sinh và nơi cư trú của người từ trần:
a) Trưởng ban tổ chức lễ tang là bí thư hoặc phó bí thư cấp ủy cấp huyện;
b) Đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, ủ y ban nhân dân, ủ y ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam huyện;
c) Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy hoặc Sở Nội vụ; Sở Lao động Thương binh & Xã hội;
d) Đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy; Ban Tổ chức Huyện ủy hoặc
Phòng Nội vụ; Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội;
e) Đại diện lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi người từ trần đang công tác hoặc
công tác sau cùng trước khi nghỉ hưu;
f) Đại diện cấp ủy hoặc ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quê hương
hoặc nơi sinh và nơi cư trú của người từ trần;
g) Đại diện gia đình người từ trần;
h) Một số thành viên khác có liên quan (nếu cần thiết).
3. Ban tổ chức lễ tang có nhiệm vụ tổ chức lễ tang theo quy định tại Nghị
định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ và Quy định này.
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Điều 9. Tổ chức tễ tang và chuẩn bị tời điếu
1. Trưởng ban tổ chức lễ tang có nhiệm vụ chỉ đạo, đỉều hành các thành viên
ban tổ chức lễ tang, các cơ quan có liên quan tổ chức lễ tang và chuẩn bị lời điếu.
2. Cơ quan chủ trì tham mưu tổ chức lễ tang và lời điếu:
a) Người từ trần được quy định tại Khoản 1, Điều 5, Quy định này thuộc cơ
quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính t r ị - x ã hội thì do Ban Tổ chức:
Tỉnh uỷ chủ trì tham mưu tổ chức lễ tang; Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chuẩn bị lời
điếu; các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh uỷ, Mặt trận Tổ quốc
và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh phối họp thực hiện.
b) Người từ trần được quy định tại Khoản 1, Điều 5, Quy định này thuộc cơ
quan nhà nước, các hội thì do Sở Nội vụ chủ trì tham mưu tổ chức lễ tang; Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị lời điếu; các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ bar
nhân dân tỉnh và các hội phối họp thực hiện.
c) Người từ trần được quy định tại Khoản 2, Điều 5, Quy định này do bar
thường vụ cấp ủy cấp huyện chỉ đạo các phòng, ban, ngành và tương đương cấp
huyện tham mưu tổ chức lễ tang và chuẩn bị lòi điếu áp dụng tương tự như quy
định tại Điểm a, b, Khoản 2 nêu trên.
Điều 10. Nơi tổ chức lễ tang và nơi an táng
1. Nơi tổ chức lễ tang:
a) Người từ trần được quy định tại Khoản 1, Điều 5, Quy định này do Ban
Thường vụ Tỉnh uỷ xác định hoặc tại gia đình theo nguyện vọng của gia đình
người từ trần.
b) Người từ trần được quy định tại Khoản 2, Điều 5, Quy định này do ban
thường vụ cấp ủy cấp huyện xác định hoặc tại gia đình theo nguyện vọng của gia
đình người từ trần.
2. Nơi an táng tại nghĩa trang địa phương hoặc theo nguyện vọng của gia
đình người từ trần.
Điều 11. Trang trí lễ đài và túc trực bên lỉnh cữu
1. Lễ đài trang trí phông nền đen, trên đó gắn ảnh người từ trần và dòng chữ
trắng “Vô cùng thương tiếc...”.
2. Bàn thờ đặt trước và chính giữa phông, hai bên bàn thờ đặt cố định 02
vòng hoa của cơ quan cao nhất đứng tên đưa tin buồn và của gia đình; dưới lễ đài
có lư hương.
3. Linh cữu đặt chính giữa lễ đài, đầu hướng về phía bàn thờ.
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4. Bàn thờ nhỏ đặt phía dưới, có bát hương để các đoàn đến viếng thắp
hương.
5. Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ưỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam tỉnh và lãnh đạo cơ quan chủ quản nơi người từ trần đã hoặc
đang công tác đứng trước bàn thờ, bên phải phòng lễ tang (theo hướng nhìn lên lễ
đài) khi có các đoàn lãnh đạo cao cấp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc
hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, ủ y ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
vào viếng.
6. Gia đình người từ trần đứng túc trực quanh linh cữu.
Điều 12. Vòng hoa viếng
Ban tổ chức lễ tang chuẩn bị 02 vòng hoa, có băng đen chữ trắng của cơ
quan cao nhất đứng tên đưa tin buồn và gia đình đặt cố định hai bên bàn thờ.
Điều 13. Lễ viếng
1. Ban tổ chức lễ tang sắp xếp các đoàn vào viếng theo đội hình như sau: 02
chiến sĩ đưa vòng hoa đi đầu, tiếp theo là trưởng đoàn và các thành viên trong đoàn
viếng đi theo hai hàng dọc.
2. Sau khi viếng, trưởng đoàn ghi sổ tang.
3. Trong quá trình viếng, phát nhạc “Hồn tử sĩ’ nếu tổ chức ở nhà tang lễ,
hội trường cơ quan hoặc cổ nhạc nếu tổ chức tại gia đình.
Điều 14. Lễ truy điệu
1. Thành phần dự lễ truy điệu gồm: ban tổ chức lễ tang, đại diện các cơ
quan, tổ chức nơi người từ ừần đã hoặc đang công tác; nơi cư trú hoặc quê quán
của người từ ữần và gia đình, người thân.
2. Vị trí các đoàn dự lễ truy điệu (theo hướng nhìn lên lễ đài):
a) Gia đình đứng phía trước bàn thờ, bên trái phòng lễ tang;
b) Lãnh đạo cơ quan, địa phương đứng phía trước bàn thờ, bên phải phòng lễ
tang;
c) Các đoàn đại biểu khác đứng theo sắp xếp của ban tổ chức lễ tang.
3. Chương trình lễ truy điệu:
a) Đại điện ban tổ chức lễ tang tuyên bố lễ truy điệu;
b) Trưởng ban tổ chức lễ tang đọc lời điếu;
c) Tuyên bố phút mặc niệm;
d) Đại diện gia đình phát biểu cảm ơn;
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e) Thắp hương tiễn biệt;
f) Kết thúc lễ truy điệu.
4. Trong khi tiến hành lễ truy điệu, phát nhạc “Hồn tử s ĩ ’.
Điều 15. Lễ đưa tang và xe tang
1. Thành phần dự lễ đưa tang như thành phần dự lễ truy điệu.
2. Khi chuyển linh cữu lên xe tang và từ xe tang vào phần mộ, các thành
viên ban tổ chức lễ tang, các đoàn đại biểu và gia đình đi phía sau linh cữu.
Bộ phận phục vụ làm nhiệm vụ di chuyển linh cữu, vòng hoa ra xe tang va
từ xe tang vào phần mộ.
3. Xe tang do ban tổ chức lễ tang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quai;
hoặc gia đình chuẩn bị.
Điều 16. Lễ hạ huyệt
1. Sau khi linh cữu được di chuyển vào vị trí phần mộ, trưởng ban tổ chức lề
tang tuyên bố lễ hạ huyệt.
2. Đội công tác làm nhiệm vụ hạ huyệt.
3. Ban tổ chức lễ tang, các đoàn đại biểu và gia đình bỏ nắm đất đầu tiên vè
đi quanh phần mộ để vĩnh biệt.
4. Đội công tác tiếp tục hoàn chỉnh phần mộ.
5. Trong khi tiến hành lễ hạ huyệt, phát nhạc “Hồn tử sĩ".
Điều 17. Chỉ phí xây mộ, hỏa táng, điện táng và phục vụ lễ tang
Chi phí xây mộ, hỏa táng, điện táng và phục vụ lễ tang lấy từ nguồn mai
táng phí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; phần kinh phí còn thiếu
được ngân sách nhà nước cấp.
Chương III
LỄ TANG CÁN B ộ , CÔNG CHỬC, VIÊN CHỨC
DO BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UY TỔ CHỨC
Điều 18. Chức danh được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức tang lễ
1. ủ y viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội
tỉnh; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ủ y ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch ủ y ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
2. Trường hợp cán bộ giữ một trong các chức danh quy định tại Khoản 1,
Điều này khi đang công tác mà bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc, khi từ trần
lê tang không tổ chức theo hình thức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.
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3.
Trường họp cán bộ giữ một trong các chức danh quy định tại Khoản 1,
Điều này mà bị kỷ luật bằng hình thức giáng chức hoặc cách chức, thì khi từ trần,
việc thành lập ban tổ chức lễ tang do các cơ quan, đơn vị được phân cấp thực hiện.
Điều 19. Đứng tên đưa tin buồn
Cơ quan đã hoặc đang trực tiếp quản lý người từ trần; Tỉnh uỷ, Hội đồng
nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và gia đình
đứng tên đưa tin buồn. Trường hợp người giữ chức danh là Phó Trưởng đoàn Đại
biểu Quốc hội tỉnh thì có thêm Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đứng tên đưa tin buồn.
Điều 20. Đưa tin, đăng tin trên các phương tiện thông tin
Đưa tin buồn và đăng tin các thông tin về tiểu sử, ảnh, danh sách ban tổ chức
lễ tang, lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng trên Báo Quảng Trị và Đài Phát thanh và
Truyền hình Quảng Trị.
Người được quy định tại Khoản 1, Điều 18, Quy định này nếu được công
nhận Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng
8/1945, hoặc được phong Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động,
Nghệ sĩ nhân dân, Nhà giáo nhân dân, Thầy thuốc nhân dân, Nghệ nhân nhân dân,
hoặc được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật và Khoa học Công nghệ, hoặc được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng trở lên còn được đưa tin
buồn trên trang 8 Báo Nhân dân.
Điều 21. Ban tổ chức lễ tang
1.
Ban tổ chức lễ tang do Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thành lập, gồm từ 10 đến
15 thành viên đại diện các đơn vị, tổ chức chính tri, tổ chức chính t r ị - x ã hội của
tỉnh, đại diện lãnh đạo địa phương (cấp huyện, cấp xã) nơi cư trú hoặc quê quán
của người từ trần:
a) Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ hoặc 01 đồng chí ủ y viên Ban Thường
vụ Tỉnh uỷ làm Trưởng ban đối với người từ trần là: ủ y viên Ban Thường vụ Tỉnh
ủy công tác ở khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; Chủ
tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
Chủ tịch ủ y ban nhân dân tỉnh hoặc 01 đồng chí ủ y viên Ban Thường vụ
Tỉnh uỷ công tác ở khối Nhà nước làm Trưởng ban đổi với người từ trần là: ủ y
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy công tác ở khối Nhà nước; Phó Trưởng đoàn Đại
biểu Quốc hội tỉnh; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phó Chủ tịch ủ y ban
nhân dân tỉnh.
b) Đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, ủ y ban nhân dân, ủ y ban Mặt ừận
Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
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c) Đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy hoặc Văn phòng Hội đồng nhân
dân tỉnh hoặc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh hoặc Văn phòng Đoàn Đại biểu
Quốc hội tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh ủy hoặc Sở Nội vụ; Sở Lao động - Thương binh
và Xã hội; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
d) Đại diện lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi người từ trần đang công tác h o ặ c
công tác sau cùng trước khi nghỉ hưu;
e) Đại diện cấp ủy hoặc ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; xã,
phường, thị ừấn nơi cư trú hoặc quê quán của người từ trần;
f) Đại diện gia đình người từ trần;
g) Một số thành viên khác có liên quan (nếu cần thiết).
2.
Ban tổ chức lễ tang có nhiệm vụ giúp Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uy
ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức lễ tang theo qu)
định tại Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ và Qu}
định này.
Điều 22. Tổ chức lễ tang và chuẩn bị lời điếu
1. Trưởng ban tổ chức lễ tang có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành các thành viên
ban tổ chức lễ tang và các cơ quan có liên quan tổ chức lễ tang, chuẩn bị lời điếu.
2. Cơ quàn chủ trì tham mưu công tác tổ chức lễ tang và lời điếu:
a) Người từ trần thuộc cơ quan Đảng, Mặt hận Tổ quốc và các đoàn th ể
chính trị - xã hội thì do Ban Tổ chức Tỉnh uỷ chủ trì tham mưu tổ chức lễ tang;
Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chuẩn bị lời điếu; cơ quan, đơn vị nơi người từ trần đang
công tác hoặc công tác sau cùng trước khi nghỉ hưu phối hợp.
b) Người từ trần thuộc cơ quan nhà nước do Sở Nội vụ chủ trì tham mưu tổ
chức lễ tang; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị lời điếu; cơ quan, đơn vị nơi
người từ trần đang công tác hoặc công tác sau cùng trước khi nghỉ hưu phối hợp.
Điều 23. N oi tổ chức lễ tang và nơi an táng
1. Lễ tang tổ chức tại địa điểm theo nguyện vọng của gia đình người từ trần.
2. Nơi an táng tại nghĩa trang địa phương hoặc theo nguyện vọng của gia
đình người từ trần.
Điều 24. Trang trí lễ đài
1. Lễ đài trang trí phông nền đen, trên đó gắn ảnh người từ trần và dòng chữ
trắng “Vô cùng thương tiếc..
2. Bàn thờ đặt trước và chính giữa phông, hai bên bàn thờ đặt cố định 02
vòng hoa của cơ quan và gia đình, dưới lễ đài có lư hương.

10
3. Linh cữu đặt chính giữa, đầu hướng về lễ đài.
4. Bàn thờ nhỏ đặt phía dưới, có bát hương để viếng.
5. Gia đình người từ trần đứng túc trực quanh linh cữu.
Điều 25. Vòng hoa viếng
Ban tổ chức lễ tang chuẩn bị 02 vòng hoa, có băng đen chữ trắng của Tỉnh
uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
và gia đình đặt cố định hai bên bàn thờ.
Điều 26. Lễ viếng
Lễ viếng thực hiện theo quy định tại Điều 13, Quy định này hoặc hình thức
tổ chức khác phù hợp với phong tục, tập quán của địa phương và hoàn cảnh gia
đình của người từ trần.
Điều 27. Lễ truy điệu, lễ đưa tang, lễ hạ huyệt
Thực hiện theo quy định tại Điều 14, Điều 15, Điều 16 Quy định này.
Điều 28. Chỉ phí tổ chức lễ tang
Thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và ngân sách tỉnh
hỗ trợ.
Chương IV
LỄ TANG CÁN B ộ , CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
DO CÁC C ơ QUAN, ĐƠN VỊ ĐƯỢC PHÂN CẤP TỔ CHỨC
Điều 29. Chức danh do các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; ban thường vụ
huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ, đảng uỷ khối tỗ chức tang lễ
1. ủ y viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh;
2. Ban thường vụ huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ, đảng uỷ khối tổ chức lễ tang
cán bộ, công chức, viên chức đối với người từ trần sau đây:
a) Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khỏi nghĩa
tháng 8/1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ hang nhân dân,
Anh hùng Lao động; Đảng viên được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng trở lên;
b) Bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra
huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; chủ tịch, phó chủ tịch
hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; chủ tịch ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam huyện, thị xã, thành phố.
3. Sở, ban, ngành cấp tỉnh và tương đương tổ chức lễ tang cán bộ, công
chức, viên chức đối với người từ trần sau đây:
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a) Người đứng đầu các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh,
Trường Chính trị Lê Duẩn, Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh,
Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị, Bệnn
viện đa khoa tỉnh và hội thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý; Chủ tịch Hội
đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc các doanh
nghiệp nhà nước hạng 2 trở lên;
b) Cấp phó của các chức danh được quy định tại Điểm a, Khoản này; Pho
Chủ tịch ủ y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
c) Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ;
4. Đối với người từ trần là Nghệ sĩ nhân dân, Nhà giáo nhân dân, Thầy thuốc
nhân dân, Nghệ nhân nhân dân do ban thường vụ huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ tổ chức
lễ tang hoặc phân cấp cho các cơ quan, đơn vị hoặc xã, phường, thị trấn thực hiện.
5. Đối với người từ ừần là ủ y viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ
giữ một trong các chức danh quy định tại Điểm b, Khoản 2, Khoản 3, Điều này khi
công tác mà bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc, khi từ trần tang lễ không tó
chức theo hình thức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức; hoặc bị kỷ luật bằng,
hình thức giáng chức hoặc cách chức, thì khi từ trần lễ tang cán bộ, công chức
viên chức sẽ do các cơ quan, đơn vị được phân cấp thực hiện.
Điều 30. Nguyên tắc xác định cơ quan, đơn vị tổ chức lễ tang
1. Việc tổ chức lễ tang cho người từ trần nêu tại Điều 29 Quy định này dựa
trên nguyên tắc:
a) Khi cán bộ giữ chức vụ cao nhất công tác tại cơ quan, đơn vị nào thì cc
quan, đơn vị đó chủ tri, phối hợp với địa phương, các ban, ngành liên quan và gia
đình tổ chức lễ tang; trường hợp cán bộ giữ nhiều chức vụ ngang nhau và công tác
ở nhiều cơ quan, đơn vị khác nhau thì cơ quan, đơn vị cán bộ công tác sau cùng
trước khi nghỉ hưu tổ chức lễ tang.
b) Đối với người không phải là cán bộ hoặc cán bộ nhưng cơ quan, đơn vị
giải thể, nếu từ trần ở địa phương nào thì do cấp ủy địa phương đó tổ chức lễ tang.
Trường hợp không xác định được cơ quan, đơn vị tổ chức lễ tang thì báo cáo Ban
Thường vụ Tỉnh uỷ để xem xét, quyết định.
2. Đối với cán bộ lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương từ trần và an táng tại
địa phương thực hiện như chức danh tương đương ở địa phương; cán bộ thuộc diện
cấp ủy tỉnh, thành khác trực thuộc Trung ương quản lý từ trần và an táng tại địa
phương thực hiện như cách các tỉnh, thành phố khác áp dụng đối với cán bộ lãnh
đạo ngoài tỉnh và có sự vận dụng điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế của
địa phương.
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Điều 31. Đứng tên đưa tin buồn
1. Đối với người từ trần là Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh do Tỉnh uỷ,
Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và
gia đình đứng tên đưa tin buồn. Trường hợp là Đại biểu Quốc hội thì có thêm Đoàn
Đại biểu Quốc hội tỉnh đứng tên đưa tin buồn.
2. Đối với người từ trần là quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Điều
29, Quy định này do cơ quan thành lập ban tổ chức lễ tang và gia đình đứng tên
đưa tin buồn.
Điều 32. Đưa tin trên các phương tiện thông tin
Tin buồn được đưa trên Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh và Truyền hình
Quảng Trị.
Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng
8/1945; Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, Nghệ sĩ nhân dân,
Nhà giáo nhân dân, Thầy thuốc nhân dân, Nghệ nhân nhân dân; các chức danh còn
lại được quy định tại Điều 29, Quy định này nếu được tặng Giải thưởng Hồ Chí
Minh về Văn học nghệ thuật và Khoa học - Công nghệ, được tặng Huy hiệu 30
năm tuổi Đảng trở lên còn được đưa tin buồn trên trang 8 Báo Nhân dân.
Điều 33. Ban tỗ chức lễ tang
1. Ban tổ chức lễ tang gồm từ 10 đến 15 thành viên, gồm:
a) Đối với ban tổ chức lễ tang do sở, ban, ngành cấp tỉnh và tương đương
thành lập, thành phần gồm: đại diện các đơn vị, đoàn thể trong cơ quan nơi người
từ trần đang công tác hoặc công tác trước khi nghỉ hưu; đại diện chính quyền địa
phương (cấp huyện và cấp xã) nơi người từ trần sinh sống; đại diện gia đình.
b) Đối với ban tổ chức lễ tang do ban thường vụ huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ,
đảng uỷ khối thành lập, thành phần gồm: đại diện các đơn vị, tổ chức chính trị, tổ
chức chính trị - xã hội của huyện và tương đương; đại diện lãnh đạo địa phương
(cấp xã) nơi người từ trần sinh sống; đại diện gia đình.
c) Ban thường vụ huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ và đảng uỷ khối quy định thành
phần ban tổ chức lễ tang đối với các cơ quan, đơn vị được phân cấp.
2. Ban tổ chức lễ tang có nhiệm vụ tổ chức lễ tang theo quy định tại Nghị
định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ và Quy định này.
Điều 34. Lời điếu
Việc chuẩn bị lời điếu do ban tổ chức lễ tang cùng gia đinh thực hiện.
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Điều 35. Nơi tổ chức lễ tang và nơi an táng, trang trí lễ đài, lễ truy điệu,
lễ đưa tang, lễ hạ huyệt
Thực hiện theo quy định tại Điều 23, Điều 24, Điều 26, Điều 27, Quy định này.
Điều 36. Vòng hoa viếng
1. Đối với người từ trần là ủ y viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban tô
chức lễ tang chuẩn bị 02 vòng hoa, có băng đen chữ trắng của Tỉnh uỷ, Hội đồng
nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và gia đình
đặt cố đinh hai bên bàn thờ.
2. Đối với người từ trần quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 29, Quy định
này, ban tổ chức lễ tang chuẩn bị 02 vòng hoa, có băng đen chữ trắng của cơ quar
thành lập ban tổ chức lễ tang và gia đình đặt cố định hai bên bàn thờ.
Điều 37. Trợ cấp mai táng
Trợ cấp mai táng thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiếm xã hội.
Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 38. Tổ chức thực hiện
1. Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan ban
hành quy định lễ tang cán bộ, công chức, viên chức đang công tác hoặc nghỉ hưu
khi từ trần (trừ các chức danh được quy định tại Quy định này) và bố trí kinh phí
thực hiện.
2. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ theo dõi, hướng dẫn và chủ động phối hợp với các
cơ quan liên quan để tổ chức thực hiện Quy định này.
3. Kinh phí thực hiện trong Quy định này được tính vào dự toán ngân sách
hàng năm của tỉnh và do ngân sách tỉnh đảm bảo. Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu
Thường trực Tỉnh uỷ ban hành quy định về hỗ trợ các khoản chi phí và thực hiện
việc cấp, quyết toán ngân sách Tỉnh ủy phục vụ lễ tang đối với người từ trần được
quy đinh tại Điều 5, Khoản 1, Điều 18, Quy định này.
Điều 39. Hỉêu
• lưc
• thỉ hành
Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 40. Trách nhiêm thỉ hành
Đảng đoàn, Ban cán sự đảng; tập thể lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và
tương đương; các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chịu
trách nhiệm thi hành Quy định này.
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Trong quá trình thực hiện, nếu có những nội dung cần sửa đổi, điều chỉnh,
bổ sung thì các cơ quan, đơn v ị, địa phương phản ánh về Ban Thường vụ Tỉnh ủy
để xem xét, giải quyết./.
Nơi nhân:
- Bộ Chính trị,
"Ị
- Ban Bí thư Trung ương Đảng, u Báo cáo
- Ban Tổ chức Trung ương Đảng,J
- Các ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy,
- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng,
- Các sờ, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh
và tương đương; doanh nghiệp NN hạng I, II,
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và ĐUTT,
trực thuộc Tỉnh ủy,
- Các đồng chí tỉnh ủy viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

VĂN PH Ò N G HUYỆN UỶ
Số 530-B S/VPH U
Nơi nhân:

T /M BAN TH Ư Ờ N G

vụ

BÍ THƯ

Sao lục
Hải Lăng, ngày 06 thằng 3 năm 2019
K /T CHÁNH VĂN PHÒNG

- TT HĐND, UBND, UBMT huyện,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc,
- Các ban đảng, VPHƯ, đoàn thể cấp huyện,
- Các đ/c Huyện ủy viên,
- Lưu VPHƯ. ’

Nguyễn Hữu T rung

