
QUY CHẾ  

Thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang trên địa bàn xã Lê Ninh 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 29/QĐ-UBND, ngày 01/3/2022 của UBND xã Lê Ninh) 

  

Ch¬ng I 

quy ®Þnh chung 

 

 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

 1. Quy chế này quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc 

tang, được tổ chức trong phạm vi toàn xã Lê Ninh. 

 2. Quy chế này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã Lê Ninh.  

 

 Điều 2. Những nguyên tắc trong tổ chức việc tang 
 Tổ chức, cá nhân khi tổ chức việc tang phải tuân thủ các nguyên tắc sau:  

 1. Không trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc; không để xảy ra các hoạt 

động mê tín dị đoan. 

 2. Không lợi dụng việc tang để hoạt động nhằm chia rẽ đoàn kết dân tộc, gây 

mất đoàn kết trong cộng đồng, dòng họ và gia đình.  

 3. Không làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông và trật tự, an toàn công cộng. 

 4. Không tổ chức hoặc tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức.  

5. Tôn trọng sự yên tĩnh của cộng đồng; sử dụng âm thanh phải đảm bảo 

không vượt quá độ ồn cho phép theo các văn bản quy định của Nhà nước. 

6. Tuân thủ những quy định trong quy ước của địa phương về việc việc tang. 

 

Chương II 

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 

Điều 3. Khai tử:  Khi có người qua đời, gia đình hoặc thân nhân của người 

qua đời có trách nhiệm làm thủ tục báo tử với trưởng thôn, khai tử tại phòng tiếp 

nhận và trả kết quả  một cửa của UBND xã và báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu tại 

công an xã theo quy định của pháp luật về đăng ký và quản lý hộ tịch. Trường hợp 

người qua đời không có người thân thích thì người qua đời ở thôn nào thì Trưởng 

thôn đó có trách nhiệm phối hợp với Công chức Tư pháp – Hộ tịch hoàn thiện hồ sơ 

và làm thủ tục khai tử cho người qua đời. Trường hợp đặc biệt cần phải xác minh 

nguyên nhân tử vong để phục vụ xử lý vụ án hoặc tương tự thì gia đình phối hợp 

với các lực lượng chuyên môn như Tư pháp, Công an, Pháp y… để giải quyết. 

 

Điều 4. Tổ chức việc tang  

1. Việc tang được tổ chức theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Quy chế thực hiện 

nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội ban hành kèm theo Quyết 

định số 308/2005/QĐ-TTg; Điều 7, các điểm a, b, c, d, e, g và i khoản 1 Điều 10 

Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

2. Tùy theo đối tượng, cương vị của người qua đời, cơ quan, tổ chức, trưởng 

thôn phối hợp với gia đình thành lập Ban Tổ chức lễ tang giúp đỡ gia đình tang chủ. 
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Ban tổ chức lễ tang phối hợp với gia đình người qua đời thống nhất quyết định địa 

điểm tổ chức và những vấn đề liên quan đến việc tổ chức lễ tang. 

3. Người qua đời tại địa bàn cư trú không có gia đình hoặc thân nhân thì Uỷ 

ban nhân dân xã, ( UBND) phân công cán bộ, công chức phối hợp với các tổ chức 

chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và nhân dân khu dân cư có trách nhiệm tổ chức 

tang lễ theo phong tục truyền thống của địa phương. Người qua đời tại địa phương 

mà không xác định được quê quán thì UBND xã có trách nhiệm tổ chức chôn cất 

theo quy định của pháp luật. 

4. Người qua đời trong vòng 12 giờ phải khâm liệm và nhập quan. Đối với 

người qua đời do các nguyên nhân thông thường được chôn cất hoặc hỏa táng trong 

vòng 48 giờ kể từ khi qua đời (trường hợp đặc biệt phải có ý kiến của cơ quan y tế, 

công an hoặc pháp y) trường hợp người qua đời do mắc phải dịch bệnh chuyền 

nhiễm nguy hiểm thì phải thực hiện tổ chức tang lễ theo các quy định phòng chống 

dịch và chỉ đạo trực tiếp của cơ quan chức năng có thẩm quyền. 

5. Trong quá trình tổ chức việc tang phải thực hiện nghiêm chỉnh việc vệ sinh 

trong khâm liệm, hung táng hoặc hỏa táng thực hiện theo Thông tư số 

02/2009/TT-BYT ngày 26 tháng 5 năm 2009 của Bộ Y tế hướng dẫn vệ sinh trong 

hoạt động mai táng và hỏa táng.  

6. Nghiêm cấm lợi dụng việc tang để hành nghề mê tín dị đoan dưới mọi hình 

thức; hoặc lợi dụng việc tang để cản trở việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ công 

dân trước pháp luật. 

 

Điều 5. Trách nhiệm trong tổ chức lễ tang 

1. Uỷ ban nhân dân xã, các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể có liên quan 

(tùy theo cương vị của người qua đời) cùng Trưởng thôn có trách nhiệm tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc tổ chức lễ tang chu đáo. Việc tổ chức lễ tang đối với cán bộ, 

công chức, viên chức đang làm việc hoặc nghỉ hưu khi qua đời thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ 

về tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức; đối với quân nhân, công 

nhân, viên chức quốc phòng, người làm công tác cơ yếu do Bộ Quốc phòng quản lý 

hy sinh, qua đời, cán bộ quân đội đã nghỉ hưu qua đời thực hiện theo Thông tư số 

86/2016/TT-BQP ngày 20 tháng 6 năm 2016 của Bộ Quốc phòng quy định và  

hướng dẫn tổ chức lễ tang đối với quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng, 

người làm công tác cơ yếu do Bộ Quốc phòng quản lý; đối với sĩ  quan, hạ sĩ quan, 

chiến sĩ, học viên, công nhân viên Công an nhân dân hy sinh, qua đời, cán bộ công 

an đã nghỉ hưu qua đời thực hiện theo Thông tư số 15/2013/TT-BCA ngày 15 tháng 

3 năm 2013 của Bộ Công an quy định chế độ tang lễ trong Công an nhân dân. 

2. Việc mặc tang phục và treo cờ tang trong lễ tang thực hiện theo truyền 

thống của địa phương; chỉ treo cờ tang tại địa điểm tổ chức tang lễ. Lễ viếng tổ 

chức đảm bảo trang nghiêm, văn minh, theo sự điều hành của Ban Tổ chức lễ tang 

và gia đình chủ tang. 

3. Không làm cỗ mời khách khi có người thân qua đời mà chỉ làm cơm cho 

con, cháu ruột thịt, những người trực tiếp phải chịu tang hoặc phục vụ tang sự và 

phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không dùng thuốc lá tiếp khách trong đám 

tang; 
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4. Sử dụng nhạc tang phù hợp với truyền thống dân tộc, văn hóa địa phương; 

không thuê đoàn kim nhạc (đội kèn đồng) và các dịch vụ ăn theo; trường hợp người 

qua đời là người dân tộc thiểu số hoặc người theo tôn giáo chính thống, nếu có nhu 

cầu sử dụng nhạc tang theo nghi thức hoặc tôn giáo của người qua đời thì gia đình 

phải báo cáo cụ thể với ban tổ chức lễ tang; không thuê người khóc mướn trong 

tang lễ, không mở nhạc tang trước 05 giờ sáng và sau 22h giờ đêm đối với mùa hè, 

21h00 đêm đối với mùa đông; âm lượng vừa phải, không vượt quá độ ồn cho phép 

theo quy định không để ảnh hưởng đến các hộ xung quanh; không tổ chức các hoạt 

động ca hát, nhẩy múa, văn nghệ trong đám tang. Xóa bỏ các hủ tục mê tín, lạc hậu 

như lăn đường, luồn cữu, huyết hồ, chèo đò xin tiền, v.v… 

5. Khi đưa tang phải tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn giao 

thông và trật tự xã hội.  

 

Điều 6. Việc xây cất mộ 

 1. Việc xây cất mộ phải thực hiện các quy định của Bộ Xây dựng và các văn 

bản quy định của nhà nước cấp trên. 

Trưởng các thôn có trách nhiệm hướng dẫn nhân dân tổ chức chôn cất phù 

hợp với quy hoạch quỹ đất của thôn đã quy hoạch. Diện tích sử dụng đất cho mỗi 

phần mộ chôn cất một lần theo Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 

2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng 

cùng các văn bản quy định của Uỷ ban nhân dân Tỉnh. Cụ thể như sau:  

a. Đất dùng cho mộ hung táng tại nghĩa trang nhân dân của thôn theo quy 

hoạch: 

- Kích thước: 1,5 m  x 2,7 m < 4,5 m2. 

- Khoảng cách giữa các hàng và các mộ là: 1m. 

- Độ sâu: 1,5 m đến 2 m (Tùy theo địa chất nền đất). 

b. Đất dùng cho mộ cát táng, hỏa táng; 

- Kích thước: 1,0 m  x 1,5 m = 1,5 m2. 

- Khoảng cách giữa các hàng là 1 m;  giữa các mộ là: 0,5 m. 

- Độ sâu: không quá 1m, chiều cao ngôi mộ không quá 1,5 m. 

 

Điều 7. Khuyến khích các hoạt động trong tổ chức việc tang. 

Khuyến khích các gia đình có người qua đời tự giác đăng ký tổ chức lễ tang 

theo nếp sống văn minh, trong đó tập trung thực hiện tốt một số điểm chính sau đây:  

1. Sử dụng vòng hoa luân chuyển giống như hình thức mâm lễ luân chuyển 

đang thực hiện.  

2. Chỉ sử dụng nhạc tang truyền thống, không thuê đoàn kim nhạc và các dịch 

vụ ăn theo mang tính phô trương, lãng phí. Không bỏ tiền nhờ người khóc thuê. 

Không tổ chức các hoạt động mê tín dị đoan.  

3. Không làm cỗ mời khách trong quá trình tang sự, các tuần tiết như cúng 3 

ngày, 7 ngày, 49 ngày, 100 ngày, giỗ đầu, cải táng , giỗ cát kỵ v.v…chỉ tổ chức 

trong ngày và phạm vi nội bộ gia đình, thân nhân, họ tộc. Không dùng thuốc lá tiếp 

khách trong đám tang. 

4. Sử dụng hình thức hỏa táng thi hài và mai táng một lần để đảm bảo vệ sinh 

môi trường và an toàn, tiết kiệm. Việc xây cất mộ phần cho người qua đời phải tuân 
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theo quy hoạch và hướng dẫn của thôn. Không lấn chiếm đất nông nghiệp để đặt 

mộ. Không lấn chiếm đất công để xây dựng nghĩa trang gia đình. 

5. Không rắc tiền Việt Nam, tiền nước ngoài, vàng mã, tiền âm phủ khi đưa 

tang.  

 

Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 8. Tổ chức thực hiện 

1. Công chức Văn hóa – Xã hội ( phụ trách thông tin) 

- Là cơ quan thường trực, chủ trì tham mưu UBND đôn đốc triển khai, thực 

hiện Kế hoạch này, hướng dẫn các Thôn xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi bổ sung Quy 

ước đảm bảo Quy chế này và phù hợp với điều kiện, đặc điểm của địa phương; đảm 

bảo tính thống nhất của văn bản trong khuôn khổ của pháp luật. 

- Tổ chức nắm bắt thực tế tình hình tổ chức việc tang tại các thôn. Hướng dẫn 

cụ thể hóa các nội dung kế hoạch thành những quy định cụ thể trong thực hiện việc 

tang phù hợp với tình hình thực tế địa phương. 

- Chỉ đạo Đài Truyền thanh xây dựng tin, bài, chuyên mục tuyên truyền về 

thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang; tích cực tuyên truyền nội dung của kế 

hoạch này, phát hiện, cổ vũ, động viên những mô hình hay, kinh nghiệm tốt trong 

thực hiện Kế hoạch, đồng thời phê phán các biểu hiện tiêu cực, hành vi vi phạm, trái 

đạo đức, thuần phong mỹ tục...trên hệ thống truyền thanh. 

- Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức công tác kiểm tra, xử lý vi phạm 

trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang, Kiểm tra, theo dõi, đôn  đốc 

việc thực hiện các nội dung của kế hoạch lồng ghép với phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa”. Định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ủy 

ban nhân dân xã theo quy định. 

2. Công chức Văn phòng – Thống kê ( Phụ trách Nội vụ ): 

- Phối hợp với Công chức Văn hóa – Xã hội: tham mưu cho Ủy ban nhân dân 

Hội đồng thi đua khen thưởng xã bình xét thi đua, khen thưởng các cá nhân và tập 

thể có thành tích trong việc triển khai, thực hiện tốt Quy chế thực hiện nếp sống văn 

minh trong việc tang trên địa bàn xã. 

3. Đề nghị Ban Tuyên giáo Đảng ủy: chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn công tác 

tuyên truyền, gắn việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang với việc học tập 

và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

4. Đề nghị Ban Dân vận Đảng ủy chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội tăng 

cường công tác vận động Nhân dân thực hiện tốt quy định nếp sống văn minh trong 

việc tang trên địa bàn xã. 

5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc: Chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội và các đơn 

vị có liên quan: xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế thực hiện nếp sống 

văn minh trong việc tang. Triển khai Quy chế đến từng gia đình hội viên, đoàn viên 

và vận động nhân dân tham gia thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang, gắn 

với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 

Chỉ đạo Ban công tác mặt trận các thôn, làm tốt công tác phối hợp với Ban phát 

triển thôn trong việc triển khai thực hiện kế hoạch; giám sát trong quá trình tổ chức 

thực hiện. 
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6. Trưởng các thôn căn cứ nội dung quy định này thành lập các tiểu ban vận 

động  của thôn và xây dựng, bổ sung nội dung quy ước về thực hiện nếp sống văn 

minh trong việc tang phù hợp với phong tục, tập quán, dân tộc của địa phương đồng 

thời tăng cường công tác theo dõi, phản ánh về UBND xã để xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm; định kỳ 6 tháng, 01 năm báo cáo tình hình kết quả thực hiện về 

Ủy ban nhân dân xã (qua Công chức Văn hóa – Xã hội, phụ trách Văn hóa Thông 

tin). 

7. Cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị 

sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong các đơn vị thuộc lực 

lượng vũ trang (Quân đội nhân dân và Công an nhân dân) thường trú trên địa bàn xã 

phải gương mẫu thực hiện và có trách nhiệm vận động gia đình, cộng đồng dân cư 

thực hiện nếp sống văn minh tại Quy định này. 

8. Các tổ chức, gia đình, cá nhân đang sinh sống, học tập, lao động và công 

tác trên địa bàn xã có trách nhiệm thực hiện quy định này. 

 

Điều 9. Khen thưởng, xử lý vi phạm. 

1. Các tổ chức, các thôn, cá nhân có thành tích thực hiện tốt nếp sống văn 

minh trong việc tang được biểu dương, khen thưởng theo quy định. 

2. Các tổ chức, các thôn, cá nhân vi phạm hoặc để xảy ra vi phạm thì tùy theo 

tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị nhắc nhở và xem xét, xử lý theo quy định. 

Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu trong Quy 

định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo 

quy định của văn bản quy định mới. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc phát sinh, đề 

nghị các đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về UBND xã để tổng hợp xem 

xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

 

 


