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táng ñối vời người chết trên ñịa bàn thành phố không xác ñịnh tên, tuổi, quê quán,
nghề nghiệp, nơi cư trú hoặc có nơi cư trú nhưng không có thân nhân lo mai táng.
2. Mức hỗ trợ chi phí hỏa táng
a) Hỗ trợ chi phí một ca hỏa táng cho người chết sử dụng áo quan có chiều cao từ
0,9m trở lên, với mức 5.080.000ñồng
b) Hỗ trợ chi phí một ca hỏa táng cho người chết sử dụng áo quan có chiều cao từ
0,65m ñến dưới 0,9m, với mức 3.900.000ñồng
c) hỗ trợ chi phí một ca hỏa táng cho người chết sử dụng áo quan có 6 cạnh
thường, với mức 1.300.000 ñồng
ðiều 2. Kinh phí thực hiện nguồn ngân sách thành phố
ðiều 3. Trách nhiệm các cơ quan liên quan
1.Sở xây dựng
a) Tổ chức triển khai, hướng dẫn quy trình thủ tục, hồ sơ cho các ñơn vị, ñịa
phương có liên quan và tổ chức, cá nhân sử dụng hình thức hỏa táng, ñồng thời kiểm
tra, giám sát việc thực hiện Quyết ñịnh này. Hoàn thiện Quy ñịnh về quản lý cơ sở
hỏa táng trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng, trong ñó quy ñịnh cụ thể về quản lý, sử
dụng cơ sở hỏa táng; chính sách khuyến khích hỏa táng; quản lý chi phí, giá dịch vụ
hỏa táng.
b) Hằng năm, tại thời ñiểm xây dựng dự toán chi thường xuyên, phối hợp các
ñơn vị liên quan lập dự toán kinh phí hỗ trợ chi phí hỏa táng gửi Sở Tài chính báo cáo
UBND thành phố trình HðND thành phố phê duyệt theo quy ñịnh của Luật Ngân
sách Nhà nước. ðồng thời, thực hiện hỗ trợ chi phí hỏa táng theo quy ñịnh tại Quyết
ñịnh này và thanh quyết toán ñảm bảo ñúng quy ñịnh.
2. Sở lao ñộng – Thương binh và Xã hội
Phối hợp các sở, ngành liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn quy trình, thủ
tục, hồ sơ cho các ñơn vị, ñịa phương, kiểm tra giám sát các ñối tượng ñược hỗ trợ
chi phí hỏa táng tại Quyết ñịnh này.
3. Sở Tài chính
Trên cơ sở dự toán chi hàng năm ñược UBND thành phố quyết ñịnh giao cho
các ñơn vị ñể hỗ trợ chi phí hỏa táng theo quy ñịnh tại ðiều 1 Quyết ñịnh này, Sở Tài
chính có trách nhiệm ñảm bảo nguồn kinh phí ñể thực hiện kịp thời các khoản chi
theo dự toán ñược giao.
4. UBND các quận, huyện, phường, xã
Phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận ñộng người dân tham gia sử dụng hình thức
hỏa táng

