QUY ĐỊNH
VỀ VIỆC THĂM HỎI, PHÚNG VIẾNG, LỄ TANG ĐỐI VỚI CBVC,
NGƯỜI LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG, THÂN NHÂN CỦA CBVC VÀ SINH VIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-NNH ngày 02 tháng 01 năm 2013
của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)
---------------------------------------------------Căn cứ vào Nghị định số 62/2001/NĐ-CP, ngày 12/9/2001 của Chính phủ về việc
ban hành Quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước khi từ trần;
Căn cứ vào Quyết định số 308/2005/QĐ-TT, ngày 25/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ
về việc ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội;
Căn cứ vào các Quy định có liên quan trong bộ Quy định về quản lý hoạt động của
trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội;
Điều kiện thực tế của trường của trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội;
Hiệu trưởng ban hành “Quy định về việc thăm hỏi, phúng viếng, tang lễ đối với CBVC,
người hợp đồng lao động, thân nhân của CBVC và Sinh viên” áp dụng trong nội bộ Trường.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy định này xác định quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, đơn vị, cán bộ viên chức,
người hợp đồng lao đông và sinh viên của Trường liên quan đến công tác thăm hỏi, phúng
viếng, lễ tang; xác định nội dung công tác thăm hỏi, phúng viếng, lễ tang đối với CBVC, người
hợp đồng lao động, thân nhân của họ và sinh viên của Trường;
2. Quy định này áp dụng cho các tổ chức, đơn vị, cán bộ viên chức, người hợp đồng lao
đồng, sinh viên và thân nhân (tứ thân phụ mẫu, vợ/chồng, con) của CBVC của Trường. Các đối
tượng khác (ngoại giao của Trường) do Hiệu trưởng quyết định.
Điều 2. Mục đích, yêu cầu
1. Nhằm thống nhất trong việc tổ chức công tác thăm hỏi, phúng viếng, lễ tang theo
đúng quy định của Pháp luật và của Trường.
2. Thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà
nước và quy định của Trường.
3. Bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, dân chủ trong các hoạt
động của công tác này.
Điều 3. Tổ chức và chế độ thăm hỏi
1. Đối với CBVC, người hợp đồng lao động và thân nhân của CBVC của Trường
khi ốm đau nằm điều trị tại bệnh viện, do đơn vị trực tiếp quản lý tổ chức, kinh phí thăm hỏi
được chi theo quy định của Công đoàn Trường và Quy chế về quản lý nguồn thu và chi tiêu
nội bộ của Trường.
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2. Đối với sinh viên của Trường khi ốm đau nằm điều trị tại bệnh viện, do đơn vị Lớp
và Chi đoàn trực tiếp quản lý sinh viên tổ chức.
3. Các trường hợp đặc biệt do Hiệu trưởng hoặc trưởng đơn vị trực tiếp quản lý quyết định.
Điều 4. Phúng viếng và tổ chức lễ tang
1. Đối với CBVC, người lao động hợp đồng của Trường gặp rủi ro qua đời, ngoài các
chế độ theo quy định của Nhà nước thì gia đình họ được hưởng chế độ trợ cấp của Nhà
trường theo Quy chế về quản lý nguồn thu và chi tiêu nội bộ của Trường.
2. Chế độ phúng viếng đối với thân nhân của CBVC, người hợp đồng lao động và
CBVC đã nghỉ hưu của Trường được thực hiện theo Quy chế về quản lý nguồn thu và chi
tiêu nội bộ của Trường.
3. Công tác tổ chức lễ tang đối với CBVC, người hợp đồng lao động của Trường gặp
rủi ro qua đời:
- Đối với cán bộ lãnh đạo cấp Trường và Trưởng đơn vị trực thuộc trường: do Ban
Giám hiệu tổ chức.
- Ngoài đối tượng trên do lãnh đạo đơn vị trực tiếp quản lý CBVC, người hợp đồng
lao động tổ chức.
- CBVC, người hợp đồng lao động của Trường đã nghỉ hưu khi qua đời
+ Nguyên là cán bộ lãnh đạo cấp Trường và Trưởng đơn vị: nếu gia đình có yêu cầu thì Nhà
trường chỉ cử người tham gia tổ chức.
+ Ngoài đối tượng trên: nếu gia đình có yêu cầu thì đơn vị trực tiếp quản lý CBVC,
người hợp đồng lao động trước khi nghỉ hưu chỉ cử người tham gia tổ chức.
4. Đối với sinh viên của Trường, công tác này được thực hiện theo quy định do
Phòng Công tác Chính trị và Công tác sinh viên cùng với Khoa chuyên môn chịu trách
nhiệm giải quyết.
5. Các trường hợp đặc biệt do Hiệu trưởng quyết định.
6. Việc sử dụng đất nghĩa trang Gò Cung Bắc được thực hiện theo Quy định của Ban
quản lý nghĩa trang
Điều 6. Tổ chức thực hiện
1. Công đoàn Trường là đầu mối tiếp nhận và thông báo đến các tập thể và cá nhân
có liên quan; có trách nhiệm về các chế độ liên quan đến công tác thăm hỏi, phúng viếng, lễ
tang đối với thân nhân của CBVC, CBVC, người lao động hợp đồng của Trường theo đúng
quy định nội bộ của Trường.
2. Công đoàn Bộ phận là đầu mối tổ chức việc thăm hỏi, phúng viếng, lễ tang đối với
thân nhân của CBVC, CBVC, người lao động hợp đồng của Trường do đơn vị trực tiếp quản
lý theo đúng quy định của Trường.
3. Phòng Tổ chức cán bộ có trách nhiệm phối hợp với gia đình giải quyết các chế độ,
chính sách tử tuất đối với CBVC, người lao động hợp đồng của Trường theo đúng quy định;
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cung cấp hồ sơ cá nhân trong trường hợp gia đình có yêu cầu.
4. Phòng Công tác Chính trị và Công tác Sinh viên là đầu mối và có trách nhiệm về
các chế độ, chính sách liên quan đến công tác thăm hỏi, phúng viếng, lễ tang đối với người
học của Trường theo đúng quy định; cung cấp hồ sơ cá nhân trong trường hợp gia đình có
yêu cầu.
Điều 7 . Điều khoản thi hành
Trưởng các đơn vị có trách nhiệm phố biến Quy định này đến toàn thể cán bộ viên chức để
thống nhất thực hiện trong toàn Trường. Các đơn vị và cá nhân phải nghiêm chỉnh thực hiện, nếu
vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật và theo quy định của Nhà trường.
Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái với văn bản quy định
này đều bị bãi bỏ.
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