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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH HƯNG YÊN 

_____________ 
 

Số: 14/2019/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________________ 

 

Hưng Yên, ngày 28 tháng 02 năm 2019 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức  

hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2019-2022 
_______________________________ 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Nghị quyết số 189/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích 

sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2019-2022; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 40/TTr-STC ngày 

20 tháng 02 năm 2019 về việc quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích sử dụng 

hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2019-2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ 

1. Đối tượng hỗ trợ 

a) Cá nhân thực hiện làm hồ sơ hỗ trợ chi phí hỏa táng cho người chết có 

hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hưng Yên là một trong các thân nhân của người chết 

như: vợ, chồng, cha, mẹ, con, ông, bà, anh, chị, em hoặc người giám hộ của đối 

tượng theo quy định của pháp luật. 

Việc thực hiện làm hồ sơ và nhận chi phí hỗ trợ có thể thực hiện thông 

qua ủy quyền theo quy định pháp luật về ủy quyền. 

b) Các cơ quan, tổ chức trực tiếp lo việc hỏa táng cho người vô gia cư, 

lang thang, cơ nhỡ, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, không có người 

thân khi chết trên địa bàn tỉnh, cử đại diện thực hiện làm hồ sơ hỗ trợ chi phí hỏa 

táng theo quy định. 

2. Mức hỗ trợ 

Thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 189/2018/NQ-

HĐND ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên quy định chính 
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sách hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

giai đoạn 2019-2022. 

3. Thời gian hỗ trợ 

Thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 1 Nghị quyết số 189/2018/NQ-

HĐND ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên quy định chính 

sách hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

giai đoạn 2019-2022. 

Điều 2. Kinh phí thực hiện hỗ trợ  

Thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 Nghị quyết số 189/2018/NQ-

HĐND ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên quy định chính 

sách hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

giai đoạn 2019-2022. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

 1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính và các sở, ngành có liên quan tổ chức 

triển khai, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các quy định tại Quyết định này. 

 2. Sở Tài chính 

 a) Cân đối, bố trí ngân sách hàng năm cho các huyện, thành phố đảm bảo 

thực hiện chính sách hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa 

bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2019-2022. 

 b) Quy định chi tiết hướng dẫn về hồ sơ, trình tự hỗ trợ chi phí hỏa táng 

trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2019-2022. 

 3. Ủy ban nhân dân cấp huyện 

 a) Phối hợp với các sở, ngành và đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch 

triển khai thực hiện các quy định tại Quyết định này. 

 b) Chỉ đạo các đơn vị, phòng, ban tổ chức triển khai và thực hiện các quy 

định tại Quyết định này. 

 c) Chỉ đạo các đơn vị xây dựng dự toán kinh phí chi hỗ trợ hỏa táng hàng 

năm tại địa phương. 

 d) Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện Quyết định này. 

 Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 03 năm 2019. 
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 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, 
ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và thủ trưởng các cơ 
quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH 

 
 
 

Nguyễn Văn Phóng 
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