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ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ THỦ DẦU MỘT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 05/2011/Qð-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 16 tháng 6 năm 2011

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy chế tổ chức lễ tang cho cán bộ, công chức, viên chức
và ñối tượng chính sách trên ñịa bàn thị xã Thủ Dầu Một khi từ trần
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ THỦ DẦU MỘT
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/ 2003;
Căn cứ Nghị ñịnh số 62/2001/Nð-CP ngày 12/9/2001 của Chính phủ ban
hành Quy chế tổ chức lễ tang ñối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước khi từ
trần; Nghị ñịnh số 91/2006/Nð-CP ngày 06/9/2006 quy ñịnh chi tiết thi hành một
số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HðND và UBND ngày
03/12/2004;
Căn cứ Quyết ñịnh số 130/2007/Qð-UBND ngày 21/12/2007 của UBND
tỉnh Bình Dương quy ñịnh mức chi hỗ trợ việc tang ñối với cán bộ, công chức, viên
chức Nhà nước, cán bộ hưu trí - mất sức và ñối tượng có công với cách mạng khi từ
trần;
Theo ñề nghị của Trưởng phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội thị xã tại
Tờ trình số 214/TT-Lð.TBXH ngày 07/6/2011,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế tổ chức lễ tang cho cán
bộ, công chức, viên chức và ñối tượng chính sách trên ñịa bàn thị xã Thủ Dầu Một
khi từ trần.
ðiều 2. Quyết ñịnh này thay thế Quyết ñịnh số 06/2009/Qð-UBND ngày
20/8/2009 của UBND thị xã về việc ban hành Quy chế tổ chức lễ tang cho cán bộ
công chức và ñối tượng chính sách thị xã Thủ Dầu Một.
ðiều 3. Chánh Văn phòng HðND-UBND thị xã, Thủ trưởng các cơ quan,
ban ngành, ñoàn thể thị xã và Chủ tịch UBND xã, phường căn cứ quyết ñịnh thi
hành.

