
BANG BO TINE YEN BAT BANG CQNG SAN VIT NAM 
THANII U( YEN BAI 

* 

So 04 - QDITIJ TP. Yen Bái, ngày 31 tháng 01 näm 2022 

• A

QUY B!NH
A Ve vice to chirc le tang nghi thuc tham, vieng can b9, 

A A A A than nhan can bo tir tran 

- Can eli Quy dijnh s 17-QD/TU, ngày 15/11/2021 cüa Ban Thu&ng vi 
Tinh u Yen Bái v t ehlre 1 tang; nghi thlrc thäm, ving can b, than nhân 
can b tü trân và vie an tang tai  Nghia trang Trung tam tinh Yen Bái; 

- Can cli Quy djnh s 03-QB/TLJ, ngày 31/01/2022 cüa Ban Thumg viii 
Thành ui Yen Bái v phân cp quãn 1 t chlre, can b. 

Ban Thrnrng viii Thành u Yen Bái quy djnh v vic t ehlre 1 tang; nghi 
thlrc thäm, viêng can b, than nhân can b tir trn, thu sau: 

I. NIIUNG QUY BIINH CHUNG 

1. Phtm vi diêu chinh và dôi tirçrng áp diing 

1.1. Phim vi diu c/iinh 

Quy djnh nay quy djnh v th chlrc 1 tang; nghi thlrc thäm, ving di vói can 
b, cong chlrc ducrng ch'Crc hoc nguyen chlrc và than nhân cn b khi tr trn. 

1.2. JJEi tng áp ding 

- Can b dwmg ehüc, nguyen chlrc thuc din Ban Thuông vi Tinh üy 
Yen Bái quân 1; 

- Can b throng chiirc, nguyen chlrc thuc din Ban Thithng vii Thành üy 
Yen Bái quân 1; 

- Than nhân can b gm: B, mc dé; b&mc  vq (chng); vg (chng); ngithi 
Co cong nuôi duO'ng can b tir nhO ('dwçrc cáp có thdm quyn cong nhn,) cüa 
can bô thuôc các chirc danh nêu trên; 

- Cáe dng chI trong qua trInh cOng tác gift nhiu chlrc vi1 khác nhau thI 
can cli vào chlrc viii cao nh.t d áp dicing quy dijnh (chác vy do hin nay thuc 
diçn Ban Thwàng vy Than/i zy quán lj hogc twcYng dwowg). 

- Can b Lao thành each mng; can b hoat  dng Tin kWii nghTa; Ba mc 
Vit Nam anh hUng; Anh hUng L?c  luçing vu trang nhân dan, Anh hUng Lao 
dng Cu trñ trên dja bàn thành ph& 
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1.3. IEJi tu'1ng không áp ding 

Can b din Ban Thu&ng vii Thành üy quãn l bj k luat  tir hInh thüc cách 
chüc, giáng chirc tr& len; can bO thôi giü chrc v11 do näng lijc, uy tin thp hoc 
do diu chuyn cong tác sang linh virc, dja bàn khác không thuc din Ban 
Thung viii Thành ñy quãn 1 không áp dicing quy djnh nay. 

2. Nguyen tc t chfrc l tang 

- Vic t chirc l tang và thirc hin nghi thüc thäm ving cti vâi nglx&i ti'r 
trn th hin si,r trân trçng cüa Dâng, Nhanuóc, ca quail, dcm vj, djaphirnng 
doi vrn cong lao cong hien cua can b, cong chuc trong qua trrnh lam viçc, 

A P A A P ? A I hot dçng cach mng, xay dmg que hucmg, dat nuccc va bao vç To quoc. 

- Vic t chirc l tang di vth nguii tr trn trang trçng, thirc hin np sng 
van minh, tit kim, khOng phô tnnmg, lang phi, phü hqp vói diu kin cüa dja 
phixcmg; loai bO nhUng tp quán, hü tçtc lac hu, me tin dj doan. 

- Nhftng ni dung khác thirc hin theo các quy dljnh hin hành. 

H. YE LE TANG 

1. Lê tang dOi vó'i các chfrc danh can b thro'ng chfrc và nguyen chfrc 

- BI thu, Phó BI thu Thành u (Thj Uy). 

- Chü tjch Hi dng nhân dan, ChU tjch Uy ban nhân dan, Phó Chü tjch 
Hi dng nhân dan, Phó Chü tjch Uy ban nhân dan thành phô thj xã. 

- U' viên Ban ThuOng vii Thành u (Thj üy); (cac dng chI 4c lu'cxng vu 
trang thi.rc hin theo htrói'zg dan cüa B(3 Qucphông và B5 Cong an) 

- ChU tjch Uy ban Mt trn T quc Vit Nam thành ph (thj xã), không 
phãi là I.Jy viên Ban Thuing vu. 

- Các dng chI nguyen chIrc giU chrc vi thuc din Ban Thithng v11 Tinh 
üy quãn l phân cp cho thành pM chju trách nhim t chirc l tang (nguyen 
là lãnh dao các sà, ban, ngành, doàn the cza tinh và tuv'ng dwo'ng). 

L tang duçic t chirc ci1 th nhu sau: 

1.1. Dwa tin bun 

- Di vói can b duong chCrc: Do Ban Thuông vii Thành üy diva tin bun. 

- Di vài can b nguyen chüc: Do c.p üy, chInh quyên dja phung noi cu 
trii cña dng chI tir trn và gia dinh dirng ten dua tin bun. 

- Trueing hçp dng chI tir trn là Tinh üy viên thi vic dua tin bun truó'c 
ht l.y danh nghia Ban Chp hành Dàng b tinh, tip dn cci quan, cp üy, 
chInh quyn dja phuo'ng ma dng chI do dã cong tác. Tin buôn dua trên Báo 
Yen Bái, Dài phát thanh và truyén hInh tinh. 
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1.2. Ban ti chá'c 11 tang 

Ban T chüc 1 tang do Ban Thuông vii Thành üy ra quyt djnh thành 1p 
và tuy theo diu kin thirc t d xem xét gm nhttng thành phn sau: Dti din 
cho các dan vj, t chüc chInh trj - xã hti thuc cci quan hoc dja phixang ncii 
dng chI tr trân dang cong tác hoe nghi hum 

- Truâng ban t chirc 1 tang: Do Thrnrng trirc Thành uS' phãn cOng dng 
chI lãnh dao  thành ph lam Trithng ban L tang theo quy djnh di vi chüc 
danh cüa dng chI tü trn cii th. 

- Vic t chirc 1 tang: 
V P # P 9 V 1 :. + Doi vai can b di.rang chue: Do ca quan dang quan ly trirc tiep dong chi 

tr trn cüng gia dInh thc hin. 

+ Di vâi can b nguyen chirc: Do cp üy, chInh quyn dja phuang ncii 
cu trü cüa dOng chI tir trn cüng gia dInh thirc hin. 

- Vic chun bj 1ii diu: 

+ Di vói can b ducing chirc: Do Ca quan T chüc - Ni vui cüng gia dInh 
thuc hin. 

+ Di vOi can b nguyen chirc: Do cp üy, chInh quyn dja phuang fbi 

cu trU cüng gia dInh cUa dng chI tir trn thirc hin. 

1.3. Nc'i ti chá'c lêtang 

Tii gia dInh holtc nhà tang 1 cüa bnh vin (neu co). 

1.4. No'i an tang 

- Tai NghTa trang Trung tam tinh Yen Bái hoc nghia trang khác theo nguyen 
vçng gia dInh (dii vó'i các dng chI là Uy viên Ban Ch4 hành Dáng b tinh). 

- Các truYng hçip khác theo nguyen v9ng gia dInh. 

1.5. Trang trIlê dài, yang hoa, xe tang 

a) Trang trI l dài và tue trçrc tai  nhà tang l (n1u co,): 

- Tai nhà tang 1 cüa bnh vin (nlu co): Th%rc hin nhu quy dijnh tai  Dim 
a, Khoãn 2.3, Miic 2, Phn II, Quyt dijnh 1153 -QD/TU, ngày 30/3/2018 cüa 
Ban Thuxè'ng vii Tinh uS' Yen Bái, c11 th nhux sau: 

+ L dài trang trI phông nn den, trên do gn ãnh dng chI tr trn và dOng 
chtt trãng "Vó cing thwcrng tièc dng chI................". 

+ Bàn th dt truâc và chInh giüa phông, có lu huxcing và gëi huân, huy 
chi.rong (nu co). 

+ Linh etru dtt chInh gifta l dài, d.0 huthig v phIa bàn thà. 
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+ Bàn th?i nhô dt phIa duth, có bat huang d các doàn dn ving thp hixong. 
+ Can b lânh dio c quan chü quàn hotc dja phirnng drng ben phâi linh cüu 

dng chI ti~ trn (theo hithng nhIn len lê dài) khi các doàn dai  biu cUa Tinhüy, 
Hi dMg nhân dan, Uy ban nhãn dan, Uy ban Mt trn T quc tinh... vào ving. 

+ Gia dInh di'mg ben trái linh cilu (theo htthng nhIn len 11dài). 

- Nhcfng tri.ring hçTp t chirc tai  gia dInh thI Ban th chirc l tang phi hçp 
càng gia dInh can cir vào diu kin cii th và quy djnh cüa dja phrn:ing dê bô 
trI cho phü hqp. 

b) Vông hoa và xe tang: 

- Ban t chüc 1 tang chun bj mt s vông hoa cüa Tinh üy, Hi dng 
nhân dan, Uy ban nhân dan tinh, Uy ban Mt tr.n T qu& Vit Nam tinh... và 
gia dInh ving, dt hai ben bàn th, sfx diing mt s vông hoa luân chuyn, các 
doàn dn ving mang bang den cc O,20m x 1 ,2m vâi dông chü träng ghi ten co 
quan, t chüc và chü "KInh ving" d g.n vào vông hoa viêng do Ban to chrc 
l tang b trI, sp xp theo thu tir. 

- Xe tang di vâi can b throng chirc, do co quan dang quãn 1 trirc tip 
&ng chI tir trn chun bj; dOi v6i can b nguyen chirc do dja phrnng quê 
huong hoc noi cu trñ cüa dông chI tr trân cüng gia dInh chuân bj. 

1.6. LI vilng, lltruy diu, lldu'a tang, lêhq huyt 
- L ving: Ban t chüc 1 tang sp xp, giâi thiu các doàn vào ving. 

+ Doàn vào ving: Nguri mang vông hoa, 1 ving di tru6c, tip theo là 
dng chI tnthng doàn và các thành viên. Dng chI truâng doàn di din thp 
hixcmg, doàn dành mt ph11t mc nim. Kt thüc 1 ving. 

+ Trong qua trInh ving, cü nhtc "Hn tir s7' hotc theo nghi thüc cüa dja 
phuong (theo nguyçn vçrng cza gia dInh). 

- L truy diu: 
+ Thành phn dii 1 truy diu: Ban th chirc l tang, di din các co quan 

ncii dng chI tr trn dã hoc dang cong tác, dja phuong quê hucing hotc nai cu 
trü cüa dng chI tr trn, gia dinh và ngi.r1i than. 

+ Chuong trInh l truy diu, gm: Dti din Ban t chirc l tang tuyen b 
mi du l truy diu. Trirâng ban 1 tang d9c lôi diu. Phüt m.c nim (trong khi 
mqc niêm, cit nhqc "Hdn tit s9" hoic theo nghi thitc cza dja phwoi'zg theo 
nguyen vQng cüa gia dlnh). Di din gia dInh phát biu. 

- L dua tang: Thành phn dir l dua tang nhu thành phn d? 1 truy diu. 
Khi chuyn linh cüu len xc tang và tir xe tang vào phn m, các thành vién Ban 
t chirc l tang, các doàn dai  biu và gia dInh di phIa sau linh cftu; T phvc vi 
tang l và Co quan noi dng chI hr trn dã hoc dang cong tác lam nhim vii di 
chuyn linh c1'ru, vông hoa... ra xe tang và hr xc tang vào phân m. 



5 

- L ht huyt: Thirc hin theo quy djnh cüa nba tang l Ban quãn l nghTa 
trang (nlu co) hoc quy djnh cüa dja phucrng. 

2. L tang di v&i ngirôi tfr trn là can b throng chfrc và nguyen chfrc 
gifr các chfrc danh con k'j thuc din Ban ThirO'ng vi Thành u quãn 1 

- Tnthng, phó eác phông, ban, ngành, ctoàn th chinh trj - xã hi, dan vj sir 
ngbip trirc thuc thãnh pM và tuang duang, Uy viên Uy ban Kim tra Thànhüy. 

- Các xã, phuing: BI thu, Phó Bi thu; ChU tjeh Hi dng nhân dan, Chü 
tjch Uy ban nhân dan, Phó Chü tjch HOi  dng nhân dan, Phó Chü tjch Uy ban 
nhân dan. 

2.1. Bu'a tin buEn 
- Di vâi can b duang chirc: Do ca quan can b cong tác cüng gia dInh 

cña dOng chI tir trân dua tin. 
- Di vvi can b nguyen chüc: Do cp uST, chInh quyn dja phixang fbi cu 

trU cüa dng chI tr trn và gia dInh dimg ten dua tin bun. 
Trrnmg hçp dng chI tr trn là Uy viên Ban Chp hành Dãng bO thành 

pM thI vic dua tin bun trixc tiên 1y danh nghTa cüa Ban Chp hành Bang 
b thành phô, tiêp den co quan, cp üy, chInh quyn dja phixcmg ma dOng chi 
do dã cong tác. Tin buM dim trên Dài truyM thanh thành ph& 

2.2. Ban tá chá'c lêtang 
2.2.1. Ban t4i chic ltang: Gm dai  din cho dan vj, t chirc chInh trj- x 

hi thuc ca quan hin tai  dng chI cOng tác trucc khi ti'r trn ho.c ctja phuang 
nai dMg chI ttr trn nghi him. 

+ Di vói can b duang chirc: Do co quan (hin tgi) cüa dng chI tü trn 
dã cong tác quy& djnh. 

+ Di vói can b nguyen chirc: Do cp u, chInh quyn dija ph'Lrang fbi 

cu trii cüa dMg chI tir trn quyt dljnh. 
2.2.2. Tru'&ng Ban tci chic lê tang 

+ Di vói can b duorng chüc: DMg chI cp üy phçi trách don vj hoc dMg 
chI lath dao  ca quan dang quail 1 trirc tip dMg chI t1r trn lam Tru&ng Ban 
M chüc l tang. 

+ Di vâi can b nguyen chIrc: Dng chI c.p u hoc chInh quyM dja 
phuong fbi cu trill cilia dMg chI tili trn lam Trithng Ban to CIiÜC lê tang. 

2.2.3. Viçc td chzc lêtang và chudn bj lài dilu 

+ Di vOi can b duong chüc: Do ca quan dang quãn l trirc tip dMg chI 
tilx trn cüng gia dInh thirc hin. 

+ Diii vth can b nguyen chirc: Do c.p ui', chInh quyM dja phucing fbi 

cu trill cilia dông chI tr trn cüng gia dInh thirc hin. 
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2.3. No'i tJ chá'c tang 11: Do gia dInh và ca quan thng nht dja dim t 

chirc 1 tang. 

2.4. Trang trIll dài vónghoa, xc tang, il viEng, lltruy d4u, llh huyIt: 

- Theo quy djnh chung cüa nhà tang 1 và quy djnh cUa dja phuang. 

III. NGIII THI5'C THAM VIENG vA DNH M1J'C CHI 

1. iMi vói can b throng chfrc và nguyen chfrc tfr trn 

1.1. Can b thuc din Ban Thrnmg vi Tinh u quán 1 duang chirc và 
nguyen chirc, gm: 

- BI this, Phó BI this Thành üy (Thj Uy); ChU tjch Hi dng nhân dan, Chñ 
tjch Uy ban nhân dan thành ph thj xã; viên Ban Thixmg vi Thành üy 
thj üy); Phó Chü tjch Hi dng nhân dan, Phó Chü tjch Uy ban nhân dan thành 

ph (thj xã). 

Doàn dai  biu ving do dng chI BI this, ho.c Phó BI this Thành Uy lam 
tru&ng dioàn, các thành viên gm: Mt s dng chI Uy viên Ban Thung vi 
Thành üy, Thithng trirc Hi dng nhãn dan, lãnh do Uy ban nhân dan, Uy ban 
M.t tr.n T quc Vit Nam thành ph, Ca quan T chirc - Ni v1j và mt so 
ca quan, phông, ban, ngành, doàn th thành ph có lien quan. 

- Djnh müc chi: 

+ Tin Mat: 2.000.000 dng/ngiRi. 

+ Hin vt gm có: 01 vông hoa, l phüng. 

1.2. Các chirc danh thxcrng chirc thuc din Ban Thung vii Thành üy quán 
l con lai theo Quy dijnh s 03-QD/TEJ, ngày 3 1/01/2022 cüa Ban Thuông vii 
Thành ui Yen Bái v phân cp quãn 1 M chirc, can b. 

Doàn dii biu ving do dng chI Thrnmg trirc Thành üy hotc dng chI Uy 
viên Ban Thuing vi, hotc Phó Chü tjch Hi dng nhân dan, Phó Chü tjch Uy 
ban nhân dan thành ph lam trueing doàn; các thành viên gm các cci quan, 
ban, ngành, doàn th thành ph có lion quan. 

- Dinh müc chi di vâi can b tr trn: 

+ Tin mat: 1.000.000 dng. 

+ Hin gm có: 01 vông hoa và 1 phüng. 

2. Dôi vol than nhân các chfrc danh can b throng chfrc quy dlnh  tii 
diem 1, 2 misc II, gôm: 

- B, mc dO; b& mc vç hoc chng; ngui có cong nuôi during tir nhó 
(dwçrc ca'p có thdm quyn cong nhn,), vq hoc chng. 

- Dti vói can b cong tác O ca quan Dâng, Doàn th do Thtthng trirc Thành 
u phân cOng lam trithng doàn. 
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- Di vói can b cong tác a khM ChInh quyn do Thuing trirc Uy ban 
nhân dan phn cong lam trithng doàn. 

- Djnh mirc chi di vIi than nhân can b thuc din Ban Thung viii Tinh 
üy qun 1, i diem 1, miic II (kê Ca ducmg chüc và nguyen chirc): 

+ Tin mat: 1.000.000 dng. 

+ Hin 4t gôm có: 01 vông hoa và lê phüng. 

- Djnh müc chi di vói than nhân can b thuc din Ban Thithng vii Thành 
9 , . , . 2 9 p a p 

uy quan ly duqc quy dnh a diem 2, m11c II (ice ca dwong chu-c va nguyen chu-c): 

+ Tin mt: 1.000.000 dng. 

+ Hin v.t gm có: 01 vông hoa và l phing. 
p 9 9 p S 

Nêu a dja phirang không có diêu kin dê viêng bang vông hoa, thI phüng 
ving theo nghi l thông thix&ng tin mçt và lê vilng,). 

(Nhü'ng than nhân can bç3 ó• dim 1, dim 2 myc II khi tir trn a xa, Thành 
uj, ( ban nhân dan thành pM th dgi din dn viEng,) 

3. Di ttrcrng lãnh do tinh, than nhân cüa länh d3o tInh gm: Thirô'ng 
triyc Tinh u, Thiro'ng trl!c  HDND-UBND, Uy viên Ban Thithng vi Tinh 
u throng chfrc và nguyen chirc. 

- Dinh müc chi: 

+ Tin m.t: 2.000.000 dng. 

+ Hin v.t gôm có: 01 vông hoa và lô phñng. 

4. Can b nguyen chfrc thuc din Ban Thirôiig viii Tinh üy quãn l 
phân cp cho thành phô chu trách nhim t chfrc l tang. 

- Dinh mirc chi: 

+ Tin mat: L000.000 dng. 

+ Hin 4t gm có: 01 vông hoa và l phüng. 

5. Lãnh dio, than nhân can b lãnh dio các só, ban, ngành, doàn th 
chInh tn - xã hi tinh, huyn, th và tirolig throng tr& len throng chfrc 

- Dinh mirc chi: 

+ Tin mat: 1.000.000 dng. 

+ Hin 4t gm có: 01 vông hoa và l phüng. 

6. Can b Lao thành each mng, Ba mc Vit Nam anh hung. Do Thành üy 
hoc Uy ban nhân dan thành ph quyêt djnh thãnh 1p Ban tO chüc lê tang; do 
dng chI Thu&ng trrc Thành üy hoc lãnh dto Uy ban nhân dan thành phO lam 
truang ban l tang. 

- Djnh mirc chi: Tin mit: 2.000.000 dng; 
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- Hin vat  gm có: 01 vông hoa và 1 phüng. 

7. Can b hot dng Tin khâi nghia; Anh hung Lirc hrqng vu trang nhân 
dan, Anh hung Lao dng Cu tr(i trên dja bàn thành phô. Do Dãng üy các 
phixmg, xA thành 1p Ban t chüc 1 tang, nguYi dirng d.0 cp üy, to chiirc 
chInh tn - xâ hi, chinh quyn dja phumg lam truO!ng  Ban to chüc lé tang. 

- Djnh müc chi: Tin mt: 1.000.000 dng; 

- Hin vat  gm có: 01 vông boa và 1 phüng. 

8. PM tirç'ng khác 

Nhttng trumg hqp khác không nêu trong quy djnh & trén, do Thu&ng trirc 
Thành üy xem xét, quyt djnh. 

9. Kinh phi thàm ving 

(1) Chi phi cho 1 tang theo Luat  Bão him xã hi chi trã theo quy djnh. 

(2) Chi phi cho thäm, ving sü dung ttr ngun ngân sách cUa thành ph& 
duçic cp vào ngun kinh phi cüa Ban Bào v chäm soc sue khoé thành phô 
quãn 1. Ban Bâo v chäm soc sue khoê thành ph phi hp cñng Van phông 
Cp Uy và ChInh quyn thành pM hang näm có kê hoach  di toán nguôn kinh 
phi dm bão cho vic thäm hOi và thäm ving theo quy djnh. 

IV. TO CH1C THIIC HiN 

1. Khi can b thuc din Ban Thu&ng v11 Thành üy quãn 1 tü trn duçc 
quy djnh trong Quy djnh nay, thI yêu cu các cci quan, dan vj có can b tü trãn 
phãi kjp th&i thông báo cho Van phông Cp üy và ChInh quyên thành phO cüng 
Co quan T chirc - Ni vii thành pM bit d báo cáo Thu&ng trirc Thành üy, 
lãnh dao  Uy ban nhân dan thành pM quyt djnh t chIrc 1 tang và thành 1p 
doàn ving theo dung quy djnh. 

2. T chfrc L tang 

2.1. Diên cánb5 thu5c Quy djnlz s1 7-QD/TU, ngàyl5/11/2021 cüa 
Ban Thu'ong v Tinh uyphan cap cho thanh pho to c/nrc le tang: 

+ Nu can b thuc kMi Dàng, Doàn th tr trn thI do 01 dng chI Thu&ng 
trrc Thành uS' hotc dng chI Uy viên Ban Thu&ng vi Thành üy, länh do Ca 
quan có can bô tir trn chju trách nhim lam Tru&ng Ban t ehuc 1 tang. Giao 
cho Ca quan T chuc - Ni v1i thành pM pMi hcp eüng cp üy, chInh quyn 
dja phixong và gia dInh dng chi tü trn d chu.n bj 1&i diu. 

+ Nu can b thuc kMi chInh quyn tr trn thI do 01 dng chI Lânh dao 
Uy ban nhân dan thành pM hoc dng chI lãnh d?.o  cüa Co quan có can b tt'r 
trân lam Tnithng Ban to chüc 1 tang. Giao cho Ca quan T chIrc - Ni v1i thành 
phô phôi hçp cñng cp ñy, chInh quyn dja phuang và gia dInh dng chI tiir 
trân dé chuân bi 1&i diu. 
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+ Nu triRing hçip ngu?ii tir trn là can b Lao thành cách m.ng; can b 
hoat dng Tin kWii nghia; Ba mc Vit Nam Anh hung, Anh hung lirc luçing 
vu trang nhãn dan, Anh hung Lao dng thi yêu cu các xã, phuàng thông báo 
v Co quan T chirc - Ni vii thành ph& phông Lao dng Thuong birth và Xã 
hi thành pM d kjp thai báo cáo Lãnh do Thành üy, Uy ban nhân dan thành 
pM quyt djnh t chirc l tang và thành 1p doàn ving theo dung quy djnh. 
Giao cho Co quan T chirc - Ni vii thành pM, phông Lao dng Thuong binh 
và XA hi thành pM phi hcp cUng cp üy, chInh quyn da phuong va gia 
dInh nguYi tr trân dê chuân bi li diêu. 

2.2. Din cdnb3 thu3c Quy a'jnh nay cüathànhph6: 

+ Neu can b9 thu9c diçn khoi Dang, Doan the do 01 dong chi Thuong 
trirc Thàrth u hoc dng chI là länh dio co quan kMi Dãng, doàn th thành 
phô chju trách thim lam Trung Ban t chirc l tang. 

+ Nu can b thuc khi chInh quyn do 01 dng chI Länh dio Uy ban 
nhân dan thành pM hotc dng chI là lãnh dto co quan có can b tr trãn lam 
Tru&ng Ban t chirc l tang. 

Trong qua trInh thirc hin có gI vuóng mc d nghj các don vj phãn ánh 
ye Thành u' (qua Co' quan T chzc - N$i vy thành ph4) d xem xét giãi quyt. 
Quy djnh nay có hiu lijc k tir ngày k và thay th Quy djnh s 08-QD/TU, 
ngày 16/10/20 18 cüa Ban Thumg viii Thành üy Yen Bái v t chüc 1 tang, 
nghi thirc thäm, ving can b và than nhân can b ti'r trn./. 

Noi nhãn:  
- Ban To chüc Tinh u (de b/c), 
- Các dlc Uy viên BCH Bang b thành phô, 
- Các Co quan Tham mint, giüpvic Thành üy, 
- Mt trn To quôc, các doãnthê Thành phô, 
- PhOng Lao dng TB&XH Thãnh phô, 
- Bang u, UBND xä, phithng, 
- Liru TC-NV, VT/TU. 

T/M BAN THI!ONG VIJ 
BiTHTf 
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