
T!NHU( YEN BAT DANG CONG SAN V[T NAM 
* 

s4- -QD/TU Yen Bái, ngay45 thángM nám 2021 

-

QTJYD!NII 
ye vic to chfrc lê tang; nghi thfrc thäm viêng can b, than nhân 

can b tfr trân và vic an tang t3i Nghia trang Trung tam tInh Yen Bái 

Can ci.'r Nghj djnh st 105/2012/ND-CP ngày 17/12/2012 c'àa ChInh phü 
ye vic to chcrc lê tang can b, cong chirc, viên chirc; 

Can cir Thông tu s 74/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 cüa B trung 
B Tài chInh quy dijnh các khoãn chi phi và thirc hin vic cap, quyêt toán 
ngân sách nhà rnthc ph1ic vii lê QuOc tang, Lé tang cap NIià nrn9c, Lê tang 
cp cao; Thông tu s 1539/2017/TT-BTCngay 29/12/2017 cüa B truâng B 
Tai chinh quy dnh chi tiet ye quan ly, su ding ngan sach nha nuac doi vai 
các Ca quan cUa Dãng Cong san Vit Nam; 

Cäncr Quy djnh s 15-QD/TU ngày 19/10/2021 cüa Ban Thuông vii 
Tinh Uy ye phân cap quàn 1 to chirc, can b, 

Ban Thung vi Tith Uy ban hành Quy djnh v vic t chi.c l tang, 
nghi thirc thäm viêng can b, than nhân can b ti~ trân và vic an tang tai 
Nghia trang Trung tam tinh Yen Bái nhu sau: 

CIIU'ONG I 
NE[U'NG QUY DTNH  C]IIJNG 

Diu 1. Di tirç'ng áp drng 

1. Can b ducng chirc, nguyen chirc là Bi thu, Phó Bi thu Tinh üy; 
Chu tch H91 dong nhan dan, Chu tch Uy ban nhan dan trnh; Truang doan 
Dai biu Quc hi tinh Cu trit trong hoc ngoài tinh. 

2. Can b th.rcrng chüc, nguyen chirc là Uy viên Ban Thuèng vii Tinh üy; 
Pho Chu tch Hi dong nhan dan, Pho Chu tch Uy ban nhan dan tinh; Pho 
Tru&ng doãn Di biu quc hOi  tiinh; Chü tjch Uy ban Mt tr.n T quc Vit 
Nam tinh cu trU trong hoc ngoài tinh. 

3. Can b ducing chüc, nguyen chirc là Uy viên Ban Chp hành Dàng 
b tinh; phó truOng ban thuing trçrc (dugc Ban Thu?mg vçi Tinh Ciy quyt 
djnh) các ban dàng tinh; truâng các ca quan, dan v trirc thuc Tinh y; 
tru&ng các Ban cUa Hi ding nhãn dan, Cháñh Van phông Doàn Dai  biu 
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Quoc h91 va Hçi dong nhan dan tmh; thu truang cac ca quan chuyen mon 
thuc lily ban nhân dan tinh; Giám c1c Dài Phát thanh và Truyn hInh tinh; 
Trung ban Quân 1 các khu cong nghip tinh, Ban Quãn l dir an du tu xây 
dirng tinh; truâng các dsoàn th chInh trj - xã hi tinh; tnr&ng các t chirc hi 
dc thii din Ban Thuing vii Tinh üy quãn l; bI thu, phó bI thu, chü tjch Hi 
dng nhân dan, chü tjch lily ban nhãn dan các huyn, thj, thãnh ph; bI thir, 
phó bI thu dãng üy tr1rc thuc Tinh Uy Cu trCi trong hoc ngoài tinh. 

4. Can b throng chirc, nguyen chirc là c.p truâng các Co quan thuc 

ngànhdcc Trung uong dóng tai  dja phuong Cu tri trong hoc ngoài tinh; 
nguyen vii truông c1ia Ban Chi do Tây Bc cix trü trén dja bàn tinh. 

5. Can b duong chüc, nguyen chirc thuc các chirc danh con lai  din 
Ban Thi.thng vii Tinhüy quán l ci.r trü trong ho.c ngoài tinh. 

. Can b duong chi:rc, nguyen chrc là e.p Phó các Co quan thuc 
ngàn1d9c Trung uo'ng dóng ti dja phuong cix trü trong ho.c ngoài tinh; 
nguyen Phó vi tnrO'ng cüa Ban Chi d.o Tây Bc cix trü trên dja bàn tinh. 

7.Thân nhân can bi Quy dnh t?i  Khoân 1, 2, 3, 4, 5, 6 Diu nay bao 
gôrn: Bô, m dé; bô, m vq (ho.c chong); vg (hoc chong). 

8. Can b Lo thành each mng; can bQ TijcMLnghTaBà mc Vit 
Nam anh hung; Anh hung Ltrc lucrng vu trang nhân dan, Anh hung Lao dng 
cix trü trên dja bàn tinh. 

9. Can b dirong chüc, nguyen chi.rc là Uy viên B ChInh trj, Ban BI 
thu, lily vién Trung uong Dãng; trithng ban, phó tnrOng ban dàng Trung 
uang; b trueing, thi'x truàng và ti.xung throng; tng cic tru&ng, phó tng c1c 
tnrO'ng; cic truâng, phó cyc trung; vi1 trix&ng, phó vii tru&ng; can bO chü 
chôt các tinh, thành phô tnrc thuc Trung i.rong có quan h vOi tinh và than 
nhâncUacácdôituçrngnày. - 

Dieu 2. Doi tu'çrng khong ap ding 

Can b bj k lut tir hinh thiirc each chirc, giáng chüc trä iOn; can b 
thôi gict chirc vi do nàng 1irc, uy tin th.p ho.c do diu chuyn cong tác không 
con giu chuc vi quy dnh t?i Dieu 1. 

Diêu 3. Nguyen thc t chfrc 1 tang, nghi thfrc thäm ving 

1. Vic t chüc 1 tang và thrc hin nghi thirc thäm ving th hin sir 
trân trpng cüa tinh di vâi cOng lao cng hin cüa can b trong qua trInh 
lam vice, hoat  d9ng each mng, xay drng que huong, dat nuoc; to chuc 
phài trang trQng, thirc hin np sang van minh, tit kim, không phô 
truong, lang phi, phü hgp vOi diu kin cüa dja phuong; loi bO nhttng tp 
quán, hU tic lac  h.u, me tin dj doan. 
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2. Vic t chirc 1 tang chi áp diing di vói di tuçing quy dnh tai 
Khoàn 1, 2, 3, 4, 5, 6 Diêu 1 và ho trq to chüc lé tang chi áp diing dôi vâi dôi 
tucng quy djnh ti Khoàn 1, Khoàn 2 Diu 1 cu trñ trén dja bàn tinh: 

3. Can b thuc dOi tisçng quy djnh tai  Khoã.n 1, 2, 3, 4, 5, 6 Diêu 1 trong 
qua trinh cong tác git nhiêu chüc viii khác nhauthI can c'r vào chrc vi cao nhât 
dê áp diing to chirc lê tang và nghi thirc thäm viêng theo quy djnh nay. 

4. Viêc diva tin buôn: Trên Báo Yen Bái, Dài Phát thanh và Truyên hInh 
9 A A S A 9 9 A S S A P tinh, Cong thong tin diçn tu trnh Yen Bai doi vai can b9 quy dnh tai  Khoan 1, 

2, 3, 4,5, 6 Diu 1. Can b là TiJy viên Trung uo'ng Dàng ly danh nghia Ban 
Chap hanh Trung uang Dang va Ban Chap hanh Dang bç tinh Yen Bai; can b9 
là Uy viên Ban Chip hành Dàng b tinh 1.y danh nghia Ban Chip hành Bang 
b tinh; can b khác can lai  1y danh nghTa ciia co quan, don vj, cp iy các 
huyn, thj, thành üy nai can b dang cOng tác hoc nai can b cu trü. 

5. Di vói các tru6ng hqp can b than nhân can b cu trü ngOài tinh do 
yu th khach quan (thiên tai, djch bnh ho.c vi 1 do khac) không th t ch(rc 
duçc doan vieng, Co quan, don vl duçic phan cong chu In thirc hiçn tham vieng 
chü dng gcri din chia bun và l phüng dn gia dInh thay 1i thäm hói. 

6. Nhü'ng ni dung khOng qy dinh tai Quy djnh nay thuc hi theo các 
quy djnh khác lien quan. Các tnthng hgp d.c bit do Ban To chtrc Tfrth üy dê 
xuât dê Thurng trirc TinE üy xem xét Quyt djnh. 

CHU'ØNGII 
TO CHUC LE TANG, NGffl TH1C, MU'c CIII THAM VIENG 

VA N AN TANG 

Biu 4. L tang di vói can b quy djnh ti Khóän 1 Bin 1 
T chirc L tang thirc hin theo hini thicl tang cp cao, cii th: 

1. Ban To chwc Le tang: Do Thucing trirc Tinh uy quyet dnh thanh 
lap, so lucng tU' 10 den 15 thành viên, gôm:.Di din Thu&ng trixc Tinh üy 

9 P 9 I 9 A 9 'A 9 P lam Truong ban va cac thanh vien la Uy vien Ban Thuang v1i Tinh uy, -lanh 
do Hi dng nhan dan, länh dao  Uy ban nhân dan, lành dao  Uy ban M.t trQ.n 
T quéc Vit Nam tinh; dai din các co quail, don vj lien quan, c.p üy, chinh 
quyên dja phuong fbi CU tr11 và gia dInh. 

.d X , , 9 9 r r , 9 2. Doan vieng: Do dong chi Bi thu Tinh uy hoac  Pho Bi thu Tinh uy 
lam Trumg doàn; các thành viên, gm: TiJy viên Ban Thithng vi TinE iiy, 
lnh do Hi dng nhan dan, lãnh dao  Uy ban nhân dan, länh do Uy ban 
Mt trn T qu6c Vit Nam tinh và các co quan lien quan. 

3. Lôi dilu: Ban Tuyên giáo Tinh Ciy chü tn, phi hcrp vó'i các Co quan 
lien quan và gia dInh chuãn bj. 
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4. Noi t6 chác 11 tang: T?i  gia dInh hoc t.i nhà tang 1 (nu co) 

5. No'i an tang: Tai Nghia trang Trung tam tinh Yen Bái ho..c nghTa 
trang khác theo nguyen vpng gia dInh 

6. M&c chi vilng và ho trçi tE chác lêtang 

6.1. Chi ving: 5.000.000 dng/trixeing hcip và 01 yang hoa, l phüng 

6.2. Chi h trci to chüc 1 tang 

- Di vâi chi.'rc danh BI thu Tinh üy: 60.000.000 dng!trix?mg hcp. 

- D6i vâi chüe danh Phó Bithu Tinh ày, Chà tjch Hi dng nhân dan 
tmh, Chu tch Uy ban nhan dan tinh, Truang doan Di bieu Quoc hQl tmh: 
5O.000.000dng/tru?nghcip. 

Dieu 5. Le tang doi voi can b9 quy dnh ti Khoan 2 Dieu 1 

1. TJ chi0c  lê tang 

1.1. Dôi vói can b ducmg chüc 

- Ban T chüc L tang: Do Thuông trrc Tinh ày quyt djnh, s 1ucing 
tr 09 dn 11 thành viên gm: Dai  din Thuông trirc Tinh u lam Truông ban 
và các thãnh viên là lily viên Ban Thuông vii Tinh üy, lãnh d.o Hi dng 
nhân dan tinh, lãnh do Uy ban nhãn dan tinh, lãnh do lily ban Mt trn TO 
quoc Viçt Nam trnh, dai  diçn lanh dao  cac Ca quan, dan v, da phuang lien 
quan và gia dInh. 

p 
- Doan viêng: Do dông chI dai  din Thithng trirc Tinh u lam Tri.r&ng 

doàn, thành ph.n gm: Uy viên Ban Thung vi Tinh Uy, lãnh dao  Hidông 
nhan dan trnh, lanh dao  Uy ban nhan dan trnh, lanh do Uy ban Mt tr?n To 
quôc Vit Nam tinh và mt so ca quan lien quan. 

- Li diêu: Do Ban t chi.'rc L tang càng v6i ca quan can b dang cOng 
tác và gia dmnh thirc hin. 

1.2. DOi vó'i can b nguyen ch(rc 

- Ban T chrc L tang: Do Thuô'ng trrc Tinh Uy quy& djnh, s h.rçing 
tr 09 dn 11 thành viên. Ban T chirc Tinh iy tham rnuu cho Thi..rô'ng trçrc 
Tinh uy xem xet, quyet dnh thanh vien tham gia va Tri.rang ban. 

- Doan viêng: Van phông Tinh üy báo cáo Thung tWc  Tinh üy xem 
xét, quyt djnh s lucmg, thành phn và Tru&ng doàn. 

- Li diêu: Do Ban tO chirc Lê tang cong vo'i cac huyn, thj, thãnh üy 
nai can b cu trü và gia dInh thirc hin. 

2. No'i t6 chá'c 11 tang: Ti gia dinh ho.c t.i nba tang 1 (nu co). 

3. Noi an tang: Tai  NghTa trang Trung tam tinh Yen Bái ho.c righia 
trang khác theo nguyen vçng gia dmnh. 
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4. Mfrc chi vilng và ho trçl t6 chá'c 1 tang 
4.1. Chiving: 3.000.000 dng/tnrxnghqpvaQ1vônghoa,1phüng. 

4.2. Chi h trg t chüc 1 tang: 3 0.000.000 dng/truông hcrp. 

Diu 6. L tang di vri can b quy djnh ti Khoãn 3, Khoän 4 
Diu 1 

1. Táchá'cletang 

1.1. Di vói can b duang chüc 

- Ban T chi'rc L tang: Do Thi.rng tri,rc Tinh üy quyt djnh, s lucing 
ttr 09 dn 11 thành viên. Ban T chirc Tinh Uy tham mmi cho Thi.r&ng trirc 
Tinh üy xem xét, quyt djnh thãnh viên tham gia và Truâng ban. 

- Doàn ving: Van phông Tinh üy báo cáo Thu&ng trrc Tinh Uy xem 
xét, quyt djnh s lucing, thành phn và Trinng doàn. 

- Liii diu: Do Ban Tt chirc L tang cüng ca quan noi can b dang 
cong tác và gia dInh thirc hin. 

A' F' F A A 1.2. Doi vai can bQ nguyen chuc 

- Ban T chirc L tang: Do Thuông true  các huyên, thi, thành üy nai 
can bô ci.r trü quyt dinh và lam Truáng ban, so hrang, thành phn cu the các 
huyn, thj, thành üy thng nh.t vci cc quan cong tác cüa can b trufic khi 
nghi huu và gia dinh. 

- Doàn viêng: Gôm dai  din lânh dao  các co' quan Dàng, chInh quyên, 
fl A A A P F A A P A Mat trn To quoc. Doi voi can bç cong tac a ca quan Dang, doan the do lanh 

p 9 9 9 9 • F' F A A dao Ban To chuc Tinh uy lam Truong doan; doi vcii can bQ cong tac a co 
quan Nhà nithc, Ca quan thuc ngành dcc Trung hang dóng tai  dja phi.rang, 
Ban Chi d.o Tây B.c do lãnh dao  S& Ni vi lam Trithng doàn. 

- L?i diu: Do Ban T chüc L tang càng các huyn, thj, thành üy ncii 
can b cu tri'i và gia dInh thirc hin. 

2. No'i tJ chá'c iltang: Tai gia dInh hoc tai  nhà tang l (nu co). 

3. Noi an tang: Tai Nghia trang Trung tam tinh Yen Bái (trir các chi'rc 
vi can b cong tác các huyen, thj xä không là Uy viên Ban Chap hành 
Dàng b tinh) hoc nghia trang khác theo nguyen v9ng gia drInh. 

4. Clii vilng: 2.000.000 dng/trithng hcip và 01 yang hoa, 1 phüng. 

Biu 7. L tang di v&i can b quy djnh ti Khoân 5, Khoãn 6 
Diu 1 

1. Tch&clêtang 
1.1. Dôi vâi can b throng chirc 

- Ban T chiirc L tang: Do co quan, dan vj ho,c c.p Uy các huynthj, 
thành üy_ncii can b dang cong tác quyt djnh s lucmg, thãnh phân. Tru&ng 
Ban T chüc L tang là thCi tru&ng ca quan, dan vj. 
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- Doàn ving: Gm dai  din lãnh dao  các cci quan Dãng, chInh quyn, 
Mt tr.n T quc. Di vói can bQ cong tác a cci quan Dáng, doãn th do lãnh 
dao Ban T chirc Tinh üy lam Truâng doàn; di vOi can b cong tác a ca 
quan Nhà nuác, cci quan thuc ngành d9c Trung uong dóng t.i dja phucing 
do lãnh dao  Sà Ni vii lam Tru&ng doàn. 

- Lai diu: Do Ban T chirc L tang và. gia dInh thirc hin. 

1.2. Di vói can b nguyen chi'rc 

- Ban T chiirc L tang: Do các huyn, thj, thành üy ncri can b cu trü 
và gia dInh quyt djnh s lucing, thành ph.n và Truang ban: 

- Doan vieng: Do cci quan, dan vie, da phuang nai can b9 cong tac 
truóc khi nghi huu thixc hin. Tru?ing hcip cci quan cU không con do thay di 
ye to chuc thi cac huyn, th, thanh uy noi can bQ cu tru thc hiçn. 

. .h - Lai theu: Do Ban To chuc Le tang va gia diinh thirc hiçn. 

2. Ncri ti chá'c 11 tang và fbi an tdng. Theo nguyen vçng cüa gia dInh. 

3. Clii vieng: 1.000.000 dong/trixcmg hçp va 01 vong hoa, le phung. 

Diêu 8. To chfrc các Doàn vieng khác 

1. Doàn viêng, má'c clii viêng doi vói can bt quy djnh 4zi Khoãn 1, 2, 
. 2 A 7 fl 9 3, 4, 5, 6 Dieu 1 chuyen cong tac hoic nghi hwu cw tru ngoai tinh: Thirc 

hin tuong ing theo chi.rc danh can b cix trii trén dja bàn tinh. 
, . A A. • A A F A 9 9 

2. Doan vieng doi vo'z than nhan can b9 quy tjnh 4u Khoan 1, Khoan 
2Diu1 

2.1. Than than can b throng chirc: Do ding chI di din Thuang trirc 
Trnh uy lam Truang doan, cac thanh vien gom: Dai  diçn Ban Thucing vi 

- A F. A A A Tinh uy, lath do Hçn dong than dan, lath dao  Uy ban nhan dan, lanh dao 
Uy ban Mt tran  To quôc Vit Nam tinh Va mt so cci quan lien quan. 

2.2. Than nhán can b nguyen chüc: Vn phOng Tinh üy báo cáo Thuang 
1rirc Tinh üy xem xét, quyt djnh s lucmg, thãnh phn và Trixâng doàn. 

2.3. Mirc chi 

- Than nhan can b quy djnh tai  Khoàn 1 Diu 1: 3.000.000 
dong/trucing hçip va 01 vong hoa, le phung. 

- Than nhân can b quy djnh ti Khoan 2 Diu 1: 2.000.000 
dng/tri.rang hcp và 01 vOng hoa, 1 phi'ing. 

3. Doàn vilng etIi v'fl than nhân can b3 quy djnh tii Khoán 3, Klzoán 
4Diu1 

3.1. Than than can b duang churc: Van phOng Tinh Uy báo cáo Thuang 
trirc Tinh üy xem xét, quyt djnh s lucing, thành phn và Truâng doàn. 
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3.2. Than nhân can b nguyen chirc: Do co. quan, dicm vj, dja phucng 
ncii can b cong tác truàc khi nghi him dn ving. 

Tnrng hçip Co quan Cu khong con do thay di v t chic thi Bafi. T 
chixc Tinh uy den vieng doi voi than nhan can bç co quan Dang, doan the; So 
Ni v1i dn ving di vói than nhân can b co. quan Nhà nuác. 

3.3. Mirc chi: 1.000.000 dng/trung hcip và 01 vông hoa, l phóng. 

4. Doàn vièng di vô'i than nhân can b3 quy djnh 4z1 Khoán 5, 
Khoán 6 Diêu 1: Do co. quan, don vj, dja phuong ncci can b dang cong tác 

h?.c fbi can b cOng tác truóc khi nghi huu dn ving. Mic chi: 1.000.000 
dong/tri.rung hp va 01 vong hoa, le phung. 

Tru&ng hçip cci quan ci khOng cOn do thay dôi ye to chirc thI huyn, 
thj, thành üy noi than rihân cüa can b dang Cu tri'i dn ving. 

5. Doan viêng doi vOi dôi tu'ç-ing quy ctjnh 4z1 Khodn 8 Diêu 1: Uy quyên 
cho Sô Lao dng - Thuong binh và X hOi  dn ving. Milrc chi: 1.000.000 
dng/tnrO'ng hçrp và 01 vOng hoa, l phiing. Noi an tang: T.i Nghia trang Trung 
tam tinh Yen Bái ho.c nghTa trang khac theo nguyen v9ng gia dmnh. 

6. Doàn vilng ti vói d6i twp'ng quy ctjnh 4xi K/joan 9 Diu 1: Ban To 
chirc Tinh iiy phi hgp vi Van phOng TinE y tham rni.ru cho Thung trirc 
Trnh uy xem xet, quyet dnh thanh phan ci the; misc clii vieng nhu sau: 

P A F A I' .7 fl A P F 

6.1. Can bQ dluong chuc, nguyen chuc la Uy vien BQ Chinh trl,  Bi thu 
Trung uo'ng Dàng ho.c than nhan. Mirc chi: 10.000.000 dng!tnrmg hcip. 

6.2. Can b duong chirc, nguyen chüc là Uy viên Trung isong Dàng; B 
truâng, thü' tri.r&ng và tuong duong; can b chU ch& các tinh, thành u' tr11c 
thuc Trung ucmg ho.c than nhân. Mirc chi: 7.000.000 dng/trumg hQp. 

6.3. Can b duong chcrc là tng ciic trix&ng, phó tong ciic tru&ng; ciic 
truâng, phó ciic truOng; vii tri.râng, phó vi tru&ng và tuang duong ho.c than 

A P A .7 nhan. Misc chi 5.000.000 dong/tnrong hçp. 

CH1NG ifi 
TO CRC THTC HIN 

Diu 9. Các dãng doàn, ban can sip' däng; các ban, sO', ngành, co' 
quail, do'n vj thuc tinh; Mt trn T quc và doàn th chInh trj - xA hi 
tinh; các huyn, thj, thành üy, clang üy trirc thuc 

1. Co trách nhim trin khai thirc hin nghiêm tue Quy djnh nay. Kjp 
th?yi thông báo v Ban T chirc Tinh üy và S& Ni vi di vth các tru0ng hçip 
do Thung trrc TinE üy quytdjnh thành l.p Ban T chüc L tang, don 
vieng va cac truong hçp Ban To chue Tinh uy va So N91 v11 duge uy quyen 
thäm viêng. 



8 

2. Chü dng thirc hin vic t chcrc 1 tang, nghi thüc thäm ving d& 
vâi các truông hçp Can bQ, than nhân can b dtxqc Ban Thu&ng vii Tinh üy 
uy quyen va cac nhim v1 i khac dLTqC phan Cong. 

' • A 
3. Dixa tin buon doi vol Can bQ quy dnh ti Khoan 3, 4, 5, 6 Dieu 1: 

Can b ducing chirc do co' quan, don vj, dja phucing nai can bO dang Cong tác 
thirc hin; di v&i cánb nguyen chirc do các huyn, thj, thành Uy noi can b 
Cu trü thi.rc hin. 

4. ChU trI, phi hçip vâi gia dinh d thng nh.t và thông báo v S& Lao 
dng - Thuong binh và Xã hi di vOi các tri.rông hgp can b thuQc di tucmg 
va có nguyen vQng an tang tai  Nghia trang Trung tam tinh Yen Bái. 

5. Thixc hin thanh, quyt toán kinh phi thäm ving ti Ban T chiirc 
Tinh üy theo quy djnh. 

Diu 10. Ban T chfrc Tinh u 

1. Co trách nhim theo dOi, kim tra, don dc vic thirc hin Quy djnh 
nay. Chü trI, phi hçp vâi co quan lien quan và gia dinh tham mixu thành 1.p 
Ban T chtrc L tang thuc di tucYng Thi.thng trirc Tinh üy quyt djnh Va 
thirc hin h trg kinh phi theo quy djnh. 

c . - - ,. ., , . 2. Phoi hcTp cht che vrn Van phong Tinh uy de chuan b vong hoa, le 
viêng và cac diêu kin can thiêt phic vçi các doãn viêng do dông chI 1nh do 
tinh lam Trtr&ng doàn. 

3. Duçic Ban.,Thu6ng vi Tinh Uy üy quyên k các quyêt djnh chi thäm 
/ 

viêng theo cuy djnh nay. Thông báo den các co quan, don vj, dja phuang 
mirc chi vng hoa, 1 phüng d thng nh.t thirc hin. 

4. H.ng na.m xây drng dir toán kinh phi trInh ThuOng trirc Tinh Uy xem 
A - I' S A A xet, quyet dm1-i; quan ly va su dvng  nguon krnh phi duçrc cap theo quy dnh; 

chü trI, phéi hçp -v&i Vn phông Tinh üy hixOng dn cac ca quan, don vj, dja 
phucing thanh, quyt toán kinh phi theo quy djnh. Djnh kS'  truâc 31/12 h.ng 
nàm thng hçip báo cáo kt qua thirc hin vâi Ban Thuing vi Tinh i1y. 

Diêu 11. Van phông Tinh üy 

1. Chü tn, phôi hgp v&i các ca quan lien quan tham mru: Dua tin buôn, 
li cam on; thông báo th&i gian t chic l ving, 1 truy diu dn các co 
quan, don vj, dja phurong, các cá nhân lien quan di vói di tugng quy djnh 

taiKhoan1,Khoàn2Diu1. 

2. Báo cáo Thi.rOng trirc Tinh üy và thông báo, don dc, t.p trung doàn 
ving theo thãnh phn quy djnh ho,c theo chi dsao  cüa Thung trrc Tinh üy. 
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Biu 12. Diu khoãn thi hành 

Quy dnh nay có hiu içc thi hành k tr ngày k ban hành và thay thô 
Quyt djnh s 1153-QD/TU ngày 30/3/2018 cüa Ban Thiiông vi Tinh u' ban 
hành kern theo quy djnh v& t chüc 1 tang; nghi thCrc thàrn ving can b, than 
nhân can b tir tr.n và vic mai tang t.i NghTa trang thành ph Yen Bái. 

Trong qua trInh thçrc hin, nu có vuó'ng mc kip  thii báo cáo Ban 
Thuàng vi Tinh u (qua Ban To chirc Tinh u) dê xem xét, giâi quyêt. 

Nciinhn:  
- Các dng chI Tinh Uy viên, 
- Các dng doàn, ban can sir dàng, 
- Các sâ, ban, ngânh cUa tinh, 
- Các ca quan thuc ngânh d9c 
Trung ixong dóng ti da phrong, 

- Các huyn, thj, thãnh üy, dnng iy trirc thuOc, 
- Lnh do Van phong TinhUy, 
- thu Van phông Tinhiy. 

T/M BAN THIX(1NG VJ 

THU'ONG TRIIC 

\'-:. 

\:\ \'EN BA1 

T Van Long 

THANH U YEN BAI 
* 

So 59-SY/TU 

Noi nhãn: 
- Các d/c U' viên BCH Dáng b TP, 
- Các chi, dáng b tr\zc thuc, 
- Các phàng, ban, doàn the TP, 
- Liiu VT/TU.. 

Sao y Quy djnh so 17-QD/TU ngãy 15/11/2021 

YênBái,ngày24thángllnám2O2l 

T/LBAN THU1NG VJ 
VAN PHONG 

lluân 

1'H A N H 
YEr'jAL 
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