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QUYẾT ĐỊNH
Quy định đối tượng an táng tại Nghĩa trang Người có công với cách mạng

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 
11 năm 2003;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Tờ 
trình số  45 /TTr-SLĐTBXH ngày 18 tháng 02 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Các đối tượng và thân nhân của các đối tượng (vợ hoặc chồng) sau 
đây khi từ trần, gia đình có nguyện vọng thì được tiếp nhận an táng tại Nghĩa trang 
Người có công với cách mạng tại xã Hoà Sơn, huyện Hoà Vang, thành phố Đà 
Nẵng cụ thể như sau:

1. Cán bộ Lão thành cách mạng đã được cấp có thẩm quyền công nhận;

2. Cán bộ “Tiền khởi nghĩa” đã được cấp có thẩm quyền công nhận;
3. Cán bộ Đảng: Các đồng chí đã kinh qua các chức vụ: Uỷ viên Trung ương 

Đảng; Uỷ viên Thường vụ; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương;

4. Cán bộ lực lượng vũ trang: Sĩ quan Công an nhân dân, Quân đội nhân dân 
Việt Nam có quân hàm từ Thiếu tướng trở lên;

5. Các đồng chí đã kinh qua các chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, 
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương trở lên;

6. Các đồng chí đã kinh qua các chức vụ: Giám đốc các sở, ban, ngành, đoàn 
thể và tương đương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

7. Các danh hiệu vinh dự Nhà nước: Bà mẹ VNAH, Anh hùng LLVT, Anh 
hùng lao động, Nhà giáo nhân dân; Thầy thuốc nhân dân; Nghệ sĩ nhân nhân;

Các đối tượng và thân nhân của các đối tượng (vợ hoặc chồng) nêu tại Điều 1 
thuộc diện cải táng, di dời từ các dự án trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nếu có 
nguyện vọng được an táng tại Nghĩa trang Người có công với cách mạng tại Hòa 
Sơn cũng được xem xét giải quyết.



Điều 2. Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng 
chịu trách nhiệm triển khai, hướng dẫn, ban hành Quy chế quản lý, quy định quy 
cách mộ chí, điều hành các hoạt động tại Nghĩa trang Người có công với cách 
mạng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội; Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND các quận, huyện, 
xã, phường và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân, có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./.
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