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                                 Kính gửi:  

- Các phòng: Lao động Thương binh và Xã hội, 

Văn hóa và Thông tin, Tài chính - Kế hoạch; 

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao 

huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

 

 Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ban hành Kế hoạch 

số 209/KH – UBND để triển khai thực hiện Nghị quyết số11/2020/NQ-HĐND 

ngày 14/12/2020 về chính sách hỗ trợ chi phí hỏa táng trên địa bàn tỉnh Vĩnh 

Phúc giai đoạn 2021 – 2025;  

 Để Kế hoạch của UBND tỉnh được triển khai sâu rộng tới nhân dân trên 

địa bàn huyện, đảm bảo đúng nội dung, đối tượng, mức hỗ trợ cho người dân sử 

dụng hình thức hỏa táng;  

UBND huyện chỉ đạo như sau:  

1. Triển khai, hướng dẫn thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được phân 

công trong Kế hoạch số 209/KH-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 

về chính sách hỗ trợ chi phí hỏa táng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025;  

 2. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc sử dụng 

hình thức hỏa táng và vận động người dân tham gia sử dụng hình thức hỏa táng; 

Trong đó tập trung tuyên truyền rõ về đối tượng và mức kinh phí hỗ trợ hỏa táng 

của Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2020 về chính 

sách hỗ trợ chi phí hỏa táng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 - 2025.   

   3. Tiếp tục tuyên truyền Quyết định 308/2005/QĐ-TTg ngày 25/11/2005 

của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc 

tang và lễ hội; Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 18/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy; Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 Ban hành Quy định 

thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Phúc. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG 

 
Số:        /UBND-VHTT 

V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 

209/KH-UBND của UBND tỉnh về chính 

sách hỗ trợ chi phí hỏa táng trên địa bàn 

tỉnh giai đoạn 2021 – 2025;  
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UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai 

thực hiện các nội dung trên./. 

  
 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT& các PCT UBND huyện; 

- C, PVP HĐND&UBND huyện;   

- Lưu: VT, PVHTT 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG  

  

 

 

 

 

 

  Đào Hải Nam 
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