
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 
Số:           /UBND-THNC 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Lạng Sơn, ngày        tháng 8 năm 2022 
 

V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 

14/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của 

HĐND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định 

tổ chức viếng thân nhân của cán bộ, công 

chức, viên chức khi từ trần 

 

               Kính gửi:       

                              - Văn phòng Tỉnh ủy và các Ban Đảng thuộc Tỉnh ủy;  

                              - Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

                              - Các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh; 

                              - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

                              - Các tổ chức Hội đặc thù cấp tỉnh; 

                              - Các cơ quan, doanh nghiệp trung ương trên địa bàn; 

                     - Các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; 

         - HĐND, UBND các huyện, thành phố. 

Thực hiện Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy định tổ chức viếng thân 

nhân của cán bộ, công chức, viên chức khi từ trần, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị 

các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện một số nội dung, cụ thể như 

sau: 

1. Kịp thời phổ biến, quán triệt, tuyên truyền nội dung của Nghị quyết số 

14/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh đến các cơ quan, tổ chức, đơn 

vị trực thuộc và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền 

quản lý. Đồng thời ban hành Quy định, quy chế của cơ quan, đơn vị, địa phương 

để cụ thể hóa, quy định về đối tượng, kinh phí tổ chức đoàn viếng của cơ quan, 

đơn vị, địa phương theo thẩm quyền phân cấp, phù hợp với quy định của Nghị 

quyết số 14/2022/NQ-HĐND và các quy định của pháp luật. 

2. Về việc thông báo tin buồn đến các cơ quan, đơn vị được giao tổ chức 

đoàn viếng của tỉnh: 

a) Thông báo đến Ban Tổ chức Tỉnh ủy để tham mưu tổ chức đoàn viếng 

của tỉnh đối với người từ trần là thân nhân của các đồng chí: 

- Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

đang công tác hoặc đã nghỉ hưu; 

- Lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan Đảng thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; các đồng chí 
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Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Bí thư, Phó Bí thư các Huyện ủy, Thành ủy, 

Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đang công tác. 

b) Thông báo đến Sở Nội vụ để tham mưu tổ chức đoàn viếng của tỉnh đối 

với người từ trần là thân nhân của các đồng chí: 

- Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đoàn đại biểu 

Quốc hội tỉnh đang công tác hoặc đã nghỉ hưu;  

- Lãnh đạo, quản lý cấp trưởng, cấp phó các Sở, ban, ngành và tương 

đương, các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các tổ chức Hội cấp 

tỉnh được giao biên chế, các cơ quan, doanh nghiệp trung ương đóng trên địa 

bàn tỉnh và Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

đang công tác. 

c) Đề nghị Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc 

Tỉnh ủy phân công cơ quan, đơn vị làm đầu mối tiếp nhận thông báo tin buồn và 

tham mưu tổ chức đoàn viếng của tỉnh đối với người từ trần là thân nhân của các 

đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh 

ủy và thân nhân các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố đang công tác. 

3. Về kinh phí tổ chức đoàn viếng của tỉnh 

- Chi từ nguồn kinh phí đảm bảo xã hội, được cấp cho Ban Tổ chức Tỉnh 

ủy và Sở Nội vụ. 

- Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy được 

ủy quyền tổ chức các đoàn viếng của tỉnh: phân công bộ phận tham mưu đoàn 

viếng và hoàn thiện chứng từ theo quy định của Bộ Tài chính để thanh quyết 

toán kinh phí với Ban Tổ chức Tỉnh ủy (đối với các đối tượng thuộc các cơ quan 

khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội) và Sở Nội vụ (đối 

với các đối tượng thuộc các cơ quan khối chính quyền). 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

tổ chức, triển khai thực hiện theo đúng quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy;           Báo cáo 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

Các phòng CM, ĐV; 
- Lưu: VT, THNC (TPT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

  Dương Xuân Huyên 
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