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Chương I 
 QUY ĐỊNH CHUNG 

 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
Quy chế này quy định việc tổ chức lễ tang của Bộ và các cơ quan, đơn 

vị  trực thuộc Bộ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (sau 
đây gọi tắt là công chức, viên chức) của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đang 
công tác hoặc đã nghỉ hưu từ trần;  

Việc thăm, viếng đối với thân nhân của công chức, viên chức trừ trần 
và các trường hợp khác có quan hệ công tác với Bộ và các cơ quan, đơn vị 
thuộc Bộ từ trần. 

Điều 2. Mục đích, yêu cầu  
1. Việc tổ chức lễ tang đối với công chức, viên chức  trong các cơ quan, 

đơn vị thuộc Bộ từ trần là thể hiện sự trân trọng của cơ quan đối với công lao, 
cống hiến của công chức, viên chức trong quãng đời công tác, phụng sự cho cơ 
quan, tổ chức. 

2. Lễ tang đối với công chức, viên chức cần được tổ chức trang trọng, 
tiết kiệm, phù hợp với truyền thống dân tộc, nếp sống văn minh, đảm bảo chế 
độ, chính sách chung. 

 

Chương II 
LỄ TANG DO BỘ TỔ CHỨC 

 

Điều 3. Các trường hợp Bộ tổ chức tang lễ 
Lãnh đạo Bộ; cán bộ được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng 

Nhất trở lên, lão thành cách mạng (hoạt động cách mạng trước ngày 
01/01/1945) đang công tác hoặc đã nghỉ hưu từ trần và các trường hợp đặc 
biệt do Bộ trưởng quyết định. 

Điều 4. Đưa, đăng tin buồn 
1. Đưa tin buồn: 
a) Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ đứng tên đưa tin buồn đối với 

chức danh là Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng. 
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b) Bộ phối hợp với các cơ quan có liên quan cùng gia đình và chính 
quyền địa phương nơi cư trú của người từ trần đứng tên đưa tin buồn đối với 
các trường hợp còn lại. 

2. Đăng tin buồn: 
a) Đăng trên báo Nhân dân và Đài Truyền hình Việt Nam đối với các chức 

danh là Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo Bộ, Bí thư Ban cán sự 
Đảng bộ, cán bộ được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất trở lên. 

b) Đăng trên trang 8 Báo Nhân dân đối với cán bộ Lão thành cách 
mạng và theo quy định của nhà nước.  

Điều 5. Ban Tổ chức lễ tang 
 Ban Tổ chức lễ tang của Bộ do Bộ trưởng quyết định, gồm:  
1. Đại diện lãnh đạo Bộ là Trưởng Ban; 
2. Đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ, Đảng uỷ Bộ, 

Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Công đoàn cơ 
quan Bộ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ, đơn vị đã hoặc đang 
trực tiếp quản lý và chính quyền địa phương hoặc nơi cư trú của người từ trần.  

Điều 6. Phân công chuẩn bị 
1. Vụ Tổ chức cán bộ: 
a) Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp với lãnh đạo Văn 

phòng Bộ, thủ trưởng đơn vị đã hoặc đang trực tiếp quản lý, chính quyền địa 
phương nơi cư trú và gia đình người từ trần thống nhất chương trình lễ tang. 

b) Chuẩn bị tin buồn, điếu văn và quyết định thành lập Ban Tổ chức lễ tang. 
c) Làm việc với Ban Tổ chức Trung ương Đảng về chế độ (nơi tổ chức 

lễ tang và nơi an táng) đối với người từ trần. 
2. Văn phòng Bộ: 
a) Gửi tin buồn cho báo Nhân dân và Đài Truyền hình Việt Nam. 
b) Thông báo Tin buồn cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan. 
c)  Thành lập và tổ chức đoàn viếng của Bộ, gồm: 
 - Lãnh đạo Bộ;  
 - Đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ, Đảng  uỷ Bộ, 

Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Công đoàn cơ 
quan Bộ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ; đơn vị đã hoặc đang  
trực tiếp quản lý người từ trần và các cơ quan, đơn vị có liên quan.  

Điều 7. Nơi tổ chức lễ tang và nơi an táng 
Theo quy định của Nhà nước và nguyện vọng của gia đình người từ trần.  
Điều 8. Tổ chức lễ viếng 
1. Ban Tổ chức lễ tang:  
 a) Đọc tin buồn và Quyết định thành lập Ban Tổ chức lễ tang. 
 b) Ghi đăng ký đoàn viếng; mời các đoàn vào viếng. 
 c) Trong quá trình viếng, phát băng nhạc bài “Hồn tử sĩ”. 
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2. Người đến viếng: 
 a)  Gắn băng tang nhỏ màu đen trên ngực trái. 
 b)  Đăng ký đoàn viếng; viếng xong, Trưởng đoàn ghi sổ tang. 
Điều 9. Lễ truy điệu 
1. Thành phần dự lễ truy điệu:  
a) Ban Tổ chức lễ tang;  
b) Đại diện các cơ quan, đơn vị đã hoặc đang trực tiếp quản lý, địa 

phương  và nơi cư trú, gia đình, bạn bè  người từ trần. 
2. Chương trình lễ truy điệu: 
a)  Đại diện Ban Tổ chức lễ tang đọc Quyết định thành lập Ban Tổ chức 

lễ tang và tuyên bố mở đầu lễ truy điệu; 
b)  Trưởng Ban Tổ chức lễ tang đọc lời điếu; 
c) Phút mặc niệm; 
d)  Đại diện gia đình lên đáp từ; 
đ)  Gia đình và đại biểu đi vòng quanh linh cữu để vĩnh biệt người từ trần; 
e) Trong khi tiến hành lễ truy điệu, phát băng nhạc bài “Hồn tử sĩ”. 

 
Chương III 

LỄ TANG DO ĐƠN VỊ THUỘC BỘ TỔ CHỨC 
 

Mục 1 
LỄ TANG DO BỘ ỦY QUYỀN  

VÀ GIAO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TỔ CHỨC 
 

Điều 10. Các trường hợp Bộ ủy quyền tổ chức tang lễ 
1. Bộ ủy quyền cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ đã hoặc đang 

trực tiếp quản lý người từ trần tổ chức lễ tang đối với các trường hợp sau: 
a) Nhà giáo Nhân dân, Thầy thuốc Nhân dân, người được tặng giải 

thưởng Hồ Chí Minh, Anh hùng lao động;  
b) Lãnh đạo các Tổng cục; Cục trưởng, Vụ trưởng thuộc Bộ và tương đương; 
c) Viện trưởng, Hiệu trưởng trường Đại học, Giám đốc Trung tâm thuộc 

Bộ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn, Tổng Công ty 90, 91 thuộc Bộ.  
d) Bí thư Đảng uỷ Bộ, Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ. 
2. Bộ giao thủ trưởng các đơn vị đã hoặc đang trực tiếp quản lý người 

từ trần tổ chức lễ tang đối với các trường hợp sau: 
a) Nhà giáo ưu tú, thấy thuốc ưu tú, các nhà khoa học được tặng giải 

thưởng Nhà nước, giáo sư; 
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b) Các chức danh còn lại do Bộ bổ nhiệm. 
3. Bộ thành lập đoàn đến viếng. Đối với các trường hợp ở xa, Văn 

phòng Bộ gửi vòng hoa  của Bộ đến viếng.  
Điều 11. Đưa, đăng tin buồn 
1. Đưa tin buồn: 
a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan, đơn vị đã và đang 

trực tiếp quản lý, chính quyền địa phương hoặc nơi cư trú cùng gia đình người 
từ trần đứng tên đưa tin buồn. 

b)  Cơ quan, đơn vị đã hoặc đang trực tiếp quản lý người từ trần thông 
báo Tin buồn cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan. 

2. Đăng tin buồn: 
Đăng tin buồn trên trang 8 của báo Nhân dân đối với các trường hợp 

giữ các chức vụ từ Phó Tổng cục trưởng; Phó Cục trưởng, Phó Vụ trưởng 
thuộc Bộ; Phó Viện trưởng và chức vụ tương đương trở lên; Anh hùng Lao 
động, Thầy thuốc Nhân dân, Nhà giáo Nhân dân. 

Điều 12. Chuẩn bị điếu văn 
Cơ quan, đơn vị đã và đang trực tiếp quản lý phối hợp với gia đình 

người từ trần chuẩn bị điếu văn.  
Điều 13. Ban tổ chức lễ tang 
1. Bộ quyết định thành lập Ban Tổ chức lễ tang đối với các đối tượng 

thuộc khoản 1 Điều 10, gồm:  
a) Trưởng Ban là thủ trưởng hoặc đại diện lãnh đạo cơ quan, đơn vị đã 

hoặc đang trực tiếp quản lý người từ trần; 
b) Đại diện Đảng uỷ, Công đoàn cơ quan, các tổ chức có liên quan, 

chính quyền địa phương và gia đình người từ trần. 
2. Bộ uỷ quyền thủ trưởng đơn vị thành lập Ban lễ tang đối với các đối 

tượng thuộc khoản 2 Điều 10. 
Điều 14. Nơi tổ chức lễ tang và nơi an táng 
Theo quy định của Nhà nước và nguyện vọng gia đình của người từ trần 
Điều 15. Tổ chức lễ viếng 
1. Ban Tổ chức tang lễ: 
a)  Đọc tin buồn và Quyết định thành lập Ban Tổ chức lễ tang. 
b) Ghi đăng ký đoàn viếng; mời các đoàn vào viếng. 
c) Trong quá trình viếng, phát băng nhạc bài “Hồn tử sĩ”. 
2. Người đến viếng: 
a)  Gắn băng tang nhỏ màu đen trên ngực trái. 
b)  Đăng ký đoàn viếng; viếng xong, Trưởng đoàn ghi sổ tang. 
Điều 16. Lễ truy điệu 
1. Thành phần dự lễ truy điệu gồm:  
a) Ban Tổ chức lễ tang;  
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b) Đại diện các cơ quan, đơn vị đã hoặc đang trực tiếp quản lý, địa 
phương  và nơi cư trú, gia đình, bạn bè  người từ trần. 

2. Chương trình lễ truy điệu: 
a)  Đại diện Ban Tổ chức lễ tang đọc Quyết định thành lập Ban Tổ chức 

lễ tang và tuyên bố mở đầu lễ truy điệu; 
b)  Trưởng Ban Tổ chức lễ tang đọc lời điếu; 
c) Phút mặc niệm; 
d)  Đại diện gia đình lên đáp từ; 
đ) Gia đình và đại biểu đi vòng quanh linh cữu để vĩnh biệt người từ trần; 
e) Trong khi tiến hành lễ truy điệu, phát băng nhạc bài “Hồn tử sĩ”. 

 

Mục 2 
LỄ TANG DO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ   

TRỰC THUỘC BỘ TỔ CHỨC 
 

Điều 17. Các trường hợp do cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức 
tang lễ 

1. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý chủ trì tổ chức lễ tang 
đối với công chức, viên chức đang công tác từ trần. 

2.Cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý phối hợp với gia đình và chính quyền 
địa phương tổ chức lễ tang đối với công chức, viên chức đã nghỉ hưu từ trần.  

Điều 18. Đưa, đăng tin buồn 
1. Đưa tin buồn: 
a) Cơ quan, đơn vị đã và đang trực tiếp quản lý; chính quyền địa 

phương hoặc nơi cư trú cùng gia đình người từ trần đứng tên đưa tin buồn.  
b) Cơ quan, đơn vị đã và đang trực tiếp quản lý người từ trần thông báo 

tin buồn cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan. 
2. Đăng tin buồn: 
Đăng tin buồn trên trang 8 của báo Nhân dân đối với các trường hợp là:                 

Công chức, viên chức có mức lương cũ từ 505 đồng (theo Nghị định số 
235/HĐBT ngày 01 tháng 01 năm 1985), có hệ số lương từ 4,47 hoặc tương 
đương  (theo Nghị định 25/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993), có  hệ số lương 
mới  từ 5,76 hoặc tương đương (theo Nghị  định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 
tháng 12 năm 2004) trở lên; 

Điều 19. Chuẩn bị điếu văn 
Cơ quan, đơn vị đã và đang trực tiếp quản lý phối hợp với gia đình 

người từ trần chuẩn bị điếu văn đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 
18 của Quy chế này.  
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Điều 20. Ban tổ chức lễ tang 
 Ban Tổ chức lễ tang do thủ trưởng cơ quan, đơn vị đã hoặc đang trực 

tiếp quản lý người từ trần quyết định, gồm: 
 1. Trưởng Ban Tổ chức là thủ trưởng hoặc đại diện lãnh đạo cơ quan, 

đơn vị đã hoặc đang trực tiếp quản lý người từ trần.  
 2. Đại diện Đảng uỷ, Công đoàn cơ quan, các tổ chức có liên quan, 

chính quyền địa phương và gia đình người từ trần. 
Điều 21. Nơi tổ chức lễ tang và nơi an táng 
Theo quy định của Nhà nước và nguyện vọng gia đình của người từ trần 
Điều 22. Tổ chức lễ viếng 
1. Ban Tổ chức tang lễ 
a)  Đọc tin buồn và Quyết định thành lập Ban Tổ chức lễ tang. 
b) Ghi đăng ký đoàn viếng; thông báo mời các đoàn vào viếng. 
c) Trong quá trình viếng, phát băng nhạc bài “Hồn tử sĩ”. 
2. Người đến viếng 
a)  Gắn băng tang nhỏ màu đen trên ngực trái. 
b)  Đăng ký đoàn viếng; viếng xong, Trưởng đoàn ghi sổ tang. 
Điều 23. Lễ truy điệu 
1. Thành phần dự lễ truy điệu:  
a) Ban Tổ chức lễ tang;  
b) Đại diện các cơ quan, đơn vị đã hoặc đang trực tiếp quản lý, địa 

phương  và nơi cư trú, gia đình, bạn bè  người từ trần. 
2. Chương trình lễ truy điệu: 
a)  Đại diện Ban Tổ chức lễ tang đọc Quyết định thành lập Ban Tổ chức 

lễ tang và tuyên bố mở đầu lễ truy điệu; 
b)  Trưởng Ban Tổ chức lễ tang đọc lời điếu; 
c) Phút mặc niệm; 
d)  Đại diện gia đình lên đáp từ; 
đ)  Gia đình và đại biểu đi vòng quanh linh cữu để vĩnh biệt người từ trần; 
e) Trong khi tiến hành lễ truy điệu, phát băng nhạc bài “Hồn tử sĩ”. 

 
Mục 3 

LỄ TANG DO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HỢP NHẤT,  
CHIA TÁCH VÀ CẤP TRÊN CỦA CƠ QUAN, 

ĐƠN VỊ GIẢI THỂ TỔ CHỨC 
 
 Điều 24. Đối với các cơ quan, đơn vị hợp nhất 
  a) Cơ quan, đơn vị mới (theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền ) 

phối hợp với địa phương, gia đình thực hiện việc tang lễ đối với người về hưu 
từ các cơ quan, đơn vị cũ. 
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  b) Chi phí tổ chức lễ tang và xây mộ thực hiện theo quy định của Nhà nước. 
 c)  Đơn vị chủ trì tổ chức lễ tang hỗ trợ gia đình người từ trần xe ô tô 

phục vụ tang lễ trong trường hợp nếu có thể. 
Điều 25. Đối với cơ quan, đơn vị chia tách 
a) Cơ quan, đơn vị mới (theo quyết định chia tách của cơ quan có thẩm 

quyền ) phối hợp với địa phương và gia đình thực hiện việc tang lễ đối với 
người về hưu từ cơ quan, đơn vị cũ.  

b) Chi phí tổ chức lễ tang và xây mộ thực hiện theo quy định của Nhà nước. 

c) Đơn vị chủ trì tổ chức lễ tang hỗ trợ gia đình người từ trần xe ô tô 
phục vụ tang lễ trong trường hợp nếu có thể. 

Điều 26. Đối với cơ quan, đơn vị giải thể 

a) Cấp trên trực tiếp của cơ quan, đơn vị đã giải thể phối hợp với địa 
phương và gia đình thực hiện việc tang lễ đối với người về hưu từ cơ quan, đơn 
vị giải thể. 

b) Chi phí tổ chức lễ tang và xây mộ thực hiện theo quy định của Nhà nước. 

c) Đơn vị chủ trì tổ chức lễ tang hỗ trợ gia đình người từ trần xe ô tô 
phục vụ tang lễ trong trường hợp nếu có thể. 

Điều 27. Trường hợp đặc biệt chưa được quy định tại quy chế này, 
Chánh Văn phòng Bộ báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.  
 

Chương IV 
TỔ CHỨC ĐOÀN VIẾNG CÁC TRƯỜNG HỢP KHÁC 

 

 Điều 28. Đoàn viếng với danh nghĩa Bộ Nông nghiệp và PTNT 
1. Đoàn do Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng làm trưởng đoàn: 
a) Lễ quốc tang  
b) Lễ tang cấp nhà nước 
c) Lễ tang cấp cao của các đồng chí Bộ trưởng, Thứ trưởng và tương 

đương (đương chức hoặc đã nghỉ hưu) các Bộ, ngành trung ương.  
d) Lễ tang thân nhân của các trường hợp đặc biệt. 
đ) Lễ tang thân nhân của các đồng chí lãnh đạo Bộ. 
e) Các trường hợp khác do Bộ trưởng quyết định. 
2. Thành phần đoàn viếng: 
a) Đại diện lãnh đạo Bộ, 
b) Đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ, Đảng uỷ 

Bộ, Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Công đoàn 
cơ quan Bộ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ và cơ quan đơn 
vị có liên quan. 
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3. Văn phòng Bộ thành lập đoàn viếng và chuẩn vị phục vụ đoàn viếng. 
Trường hợp lễ tang tổ chức ở xa, lãnh đạo Bộ không đến thăm viếng được, 
Văn phòng Bộ gửi điện chia buồn hoặc gửi vòng hoa của Bộ đến viếng. 

Điều 29. Đoàn viếng của Bộ, Bộ ủy quyền cho các cơ quan, đơn vị   
1. Đoàn do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị làm trưởng đoàn: 
a) Lễ tang cán bộ quản lý cấp Tổng cục, Cục, Vụ các Bộ, ngành có 

quan hệ công tác trực tiếp với đơn vị mình. 
b) Lễ tang thân nhân của các trường hợp đặc biệt khác, nếu xét thấy cần thiết. 
2. Thành phần đoàn viếng do thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định,  

trưởng đoàn là đại diện lãnh đạo cơ quan, đơn vị, tùy theo điều kiện, hoàn 
cảnh cụ thể. 

Điều 30. Đoàn viếng với danh nghĩa cơ quan, đơn vị thuộc Bộ     
1. Tùy theo điều kiện cụ thể, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ lập đoàn 

viếng của cơ quan, đơn vị, gồm: 
 a) Lễ tang cấp cao. 
 b) Lễ tang do Bộ, các đơn vị  thuộc Bộ tổ chức. 
 c) Thân nhân của công chức, viên chức đang công tác hoặc đã nghỉ hưu 
tại cơ quan, đơn vị. 
 d) Cá nhân có quan hệ công tác với cơ quan, đơn vị. 

2. Thành phần đoàn viếng do thủ trương cơ quan, đơn vị quyết định, 
tùy theo điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, trưởng đoàn có thể là cấp trưởng, cấp 
phó hoặc người phụ trách công tác hành chính tổ chức của cơ quan, đơn vị./.   
 
 

 BỘ TRƯỞNG 
 

( đã ký) 
 

 
Cao Đức Phát 
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