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QUYET DNH
Sfra diii, b sung mt s diu cüa Quy djnh thirc hin np sIng van minh
trong vic ctró'i, vic tang trên dla bàn tinh Thai Nguyen ban hành kern theo
Quyêt djnh so 31/2019/QD-UBND ngày 01 tháng 11 nàrn 2019
cüa Uy ban nhân dan tinh Thai Nguyen
UY BAN NHAN DAN TNH THAI NGUYEN
Can cz'Luát T chz,'c chInh quyn djaphu'o'ng ngày 19 tháng 6 nám 2015;
Can ca' Quyêt djnh sc5' 308/2005/QD-TTg ngày,25 tháng 11 näm 2005 cia
Thi tiding ChInh phi ban hành Quy chê thy'c hin nêp song van minh trong vic
cithi, vic tang và lê hói,
Can c& Nghj din/i sO' 105/2012/ND-CF ngày 17 tháng 12 näm 2012 cza
ChInh pht ye to chz'c lé tang can b5, cong chi'c, viên ch&c,
Can th Nghj djnh sO' 23/2016/ND-CP ngày 05 tháng 4 näm 2016 cia
ChInh phi ye xây dy'ng, quán lj, th dyng nghi"a frang và cci sO' hOa tang;

sO'

Can ct' Thong hi 02/2009/TJT-BYTngày 26 tháng 5 näm 2009 cia Bó tru'Ong
Bó Ytê hiding dan v sinh trong hogt d5ng mai tang và hOa táng,

sO'

án c& Thong tu'
39/2010/TT-BTNMT ngày 16 tháng 12 näm 2010 cza
B(5 tru'O'ng B5 Tài nguyen và MOi tru'Ong quy djnh quy chuân k9 thut quôc gia
ye mOi tru'O'ng,'
án ct' Thông tu' sO' 04/2011/TT-B VHI7'DL ngày 21 thang 01 nám 2011 cia
B5 tru'O'ng Bó Van hóa, The thao và Du ljch quy djnh ye vic thy'c hin nêp sOng
van minh trong vic cithi, vic tang và lê hç5i,
Theo d nghj cia Giám dO'c SO' Van hóa, Thé thao và Du ljch.
QUYET D!NH:
Diu 1. Sü'a dôi, b sung mt s diu cüa Quy d1nh v tht,rc hin np
song van minh trong vic cu'ó'i, vic tang trên dja bàn tinh Thai Nguyen ban hành
kern theo Quyêt dlnh so 31/2019/QD-UBND ngày 01 tháng 11 nm 2019 cüa
Uy ban nhãn dan tinh:
1. Süa dM khoãn 4 Diu 5 nhu' sau:
"4. T chirc dam cuOi và dua dOn dãu phãi tuân thu quy djnh cüa pháp 1ut
ye an toàn giao thông và an ninh trt tir ni cong cong. Trong 1 cuói không d&
pháo no; khOng dot, thã den tthi; không tO chüc hoc tham gia dánh bc duói
mi hInh thüc; khuyên khIch không sir diing thuôc lá."

2
2. Süa di khoân 7 Diu 11 nhix sau:
"7. Vic t chüc an ung trong 1 tang khuyn khIch thirc hin trong
ni b gia dInh, dông hç và phâi dam bâo cong tác v sinh an toàn thirc phâm."
Diu 2. Hiêu hrc thi hành và t chu'c thtrc hiên
1. Quy& djnh nay có hiu 1irc thi hành k tü ngày 10 tháng 6 näm 2021.
2. Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh; Thu tnràng các s&, ban, ngành
thuc tinh; Chü tjch Uy ban nhân dan các huyn, thành phô, thj xã vàcác cci quan,
dan vj, to chüc, cá nhân có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!. rfi
No'i nhçIn:
- VAn phông ChInh phü;
- B VAn hóa, Th thao vA Du ljch;
-BTixpháp;
- Ciic Kiêm tra YB QPPL - Bô Tu phAp;
- Thu&ng trijc: Tinhüy, ITIDND tinh;
- Doàn Dti biéu Quôe hi tinh;
- Uy ban MTTQ Vit Nam tinh;
- Chü tjch và cAc PCT UBND tinh;
- LAnh dao VP UBND tinh;
- Báo Thai Nguyen, DAi PT-TH tinh;
- Trung tam Thông tin tinh;
- Luu: VT, KGVX.
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