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HUONG DAN 

V vic chi trã chi phi thurc hin hôa tang 
dôi vol nguôi tir vong dirong tInh vi SARS-CoV-2 

trên clja bàn thành ph1 Ha Ni 

Thirc hin Nghj quyt s 17/NQ-HDND ngày 13/8/202 1 cüa Thuè'ng trçrc 
HDND Thành pho ye vic quy djnh ngân sách nba nuóc dam bào chi phi thirc 
hin höa tang dôi vi nguTii tir vong ducing tInh vth SARS-CoV-2 trên dja bàn 
thành phô Ha Ni. 

Lien Si: Lao dng Throng binh và Xã hi - Tài chInh hung dn to chüc 
thirc hin quy djnh chInh sách dam bào chi phi thrc hin hOa tang dM vai ngi.thi 
t1r vong duong tInh vói SARS-CoV-2 trên dja bàn thành ph Ha Ni nhu sau: 

I. Quy d!nh  ngân sách nhà ntr&c dam bão chi phi thic hin höa tang 
dôi vó'i ngirôi tfr vong throng tInh vói SARS-CoV-2 trên dja bàn thành phô 
Ha Ni. 

Ngày 13/8/2021, Thu?ng trirc HDND Thành ph ban hành Nghj quyét so 
1 7/NQ-HDND ye vic quy djnh ngân sách nhà nuâc dam bão chi phi thirc hin 
höa tang dôi vâi ngithi tü vong duong tInh vâi SARS-CoV-2 trên dja bàn thành 
ph Ha Ni. Cu th: 

Ngân sách nha nithc dam bão chi phi thirc hin hoã tang di vói nguri tà 
vong duong tInh vi SARS-CoV-2 trén dja bàn thành ph Ha Ni sir dçing djch 
viii hOa tang tai  các co si hOa tang cüa Ha Ni nhu sau: 

1. Chi phi hOa tang thi hài: 3.000.000 dng/tru&ng hçrp; truông hcip là thi 
hài tré em duOi 06 tui: 1.500.000 dng/truing hçp; 

2. Chi phi vQtn chuyn: Thanh toán theo s km thirc t; 

3. ChiphIkhác: Ao quanhôatáng: 1.250.000 dng/tnthnghcip; tüi dkhâm 
hem (nêu có): 500.000 dng/trung hçip; bInh drng tro ct: 250.000 dông/trucng 
hçip; lu'u git bInh tro: 15.000 dông/trung hçp/ngày (theo so ngày luu gitt thirc 
tê, den hêt thri gian giãn each xâ hOi,  nhung ti da không qua 365 ngay). 

II. Phirong thuc chi trã: Chi trã trçrc tip cho don vj thirc hin nhim vi 
xü 1 thi hài nguñ tir vong duong tInh vói SARS-CoV-2. 

I!!. Bãu mi thirc hin chi trã: Ban Phiic vii 1 tang Ha Ni. 
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IV. Quy trinh 1p dir toán, thanh quyt toán kinh phi: 

1. Lp dir toán. 

1.1. Ban Phyc vy liking Ha N3i: Co trách nhim xây dirng d1r toán kinh 
phi hang 11am dam bào chi phi th?c hin boa tang dôi vâi ngui tü vong duo'ng 
tInh vói SARS-CoV-2 trên dja bàn thành phô Ha Ni g11i Sâ Lao dng Thrnmg 
birth và Xã hOi  rà soát, tng hgp. 

1.2. Sá Lao d3ng Thu'o'ng binh và Xd h3i 

Rà soát, tng hqp dir toán kinh phi thirc hin hoà tang di vth ngui tü vong 
ducing tinh vi SARS-CoV-2 trên dja bàn thành phô Ha Ni, giri Sâ Tài chinh 
vào kr 1p dr toán hang näm d tong hcip báo cáo UBND Thành pM trInh HDND 
Thành phô quy& djnh. 

2. Thanh quyt toán kinh phi 

2.1. Quy djnh v h stY thanh loan 

Các dan vj thirc hin nhim vi.i xi:r 1 thi hài ngthi tü vong dizang tinh vói 
SARS-CoV-2 có Van bàn d nghj thanh toán giri Ban Phiic vit 1 tang Ha Ni. Ho 
scv thanh toán 01 ca hOa tang ngui tir vong duang tinh vâi SARS-CoV-2 bao 
gôm: 

+ Hçp dng hOa tang (di vói co s& hOa tang); 

+ Hqp dng, hóa dan cüa các dan vj 4n chuyén; 

+ Giy xác then bnh nhân tü vong disang tinh vói SARS-CoV-2 cüa co 
quan có thrn quyn; 

+ Giy xác thin gui tro c& hoc biên bàn bàn giao tro c& (theo s ngày 1uu 
giü thçrc tê, tinh tr ngày boa tang dn ngày có van bàn hêt thôi gian giãn cách xã 
hi cUa cp có thm quyn, nhung ti da không qua 365 ngày); 

+ H sa, chirng tü khác lien quan dn sir diing các djch vi hOa tang theo 
quy djnh. 

2.2. Quyul loan kinh phi' 

- Ban Phiic vi 1 tang Ha Ni có trách nhim t chüc thirc hin dir toán, 
thanh quyêt toán kinh phi dung di tuçlng, dung ché d, dung mvc  dich và theo 
quy djnh cüa Lut Ngân sách Nhà nuóc. Kt thüc nàm ngân sách dan vj có trách 
nhim tong hçip chung trong quyt toán ngân sách cüa dan vj, g11i S& Lao dng 
Thuang binh và Xã hi theo quy djnh. 

- Si Lao dng Thuang binh và Xâ hi có trách nhim xét duyt quyêt toán 
ngân sách hang näm cüa dan vj, trong do có kinh phi M trq hoã tang dôi vài ngiiñ 
tu vong duang tinh vói SARS-CoV-2 theo quy djnh cüa Lust Ngân sách nba nithc 
và quy djnh pháp 1ut hin hành. 
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V. To chtrc thirc hiçn: 

1. S& Lao dng Thtrong binh và Xã hi: 

- Chü trI, phi hcp vói các sâ, ban, ngành lien quan d hithng dn các dan 
vi to chüc thuc hiên. 

- Xây dimg k hoach kim tra, giám sat tInh hInh thirc hin chinh sách hOa 
tang doi vài nguiñ tCr vong duang tInh vi SARS-CoV-2; hang nàm tong hçp báo 
cáo theo quy djnh. 

2. SoYte: 

- Phi hçip S Lao dng - Thuo'ng binh và Xâ h0i  báo cáo s hxçing beth 
nhân ti:r vong duang tInh vi SARS-CoV-2; 

- Chi dio các cci s& y t& thirc hin vic xi:r l thi hài ngu?i tü vong duang 
tinh vâi SARS-CoV-2 theo dung quy djnh cüa BO y th; phi hçp Ban phiic vi Lê 
tang Thành phô, các ca sâ hóa tang d thirc hin hOa tang thi hài theo diing quy 
djnh. 

3. S& Tài chInh: 

Trên ca sâ d xut cüa Sà Lao dng - Thuang binh và Xà hi, tham miru 
UBND Thành ph b trI kinh phi bào dam thçrc hin hin chInh sách hóa tang 
ngu?i t1r vong duang tinh vói SARS-CoV-2 trên dja bàn thành phô Ha Ni theo 
quy djnh. 

4. Ban phiic vli le tang Ha N9i 

Chju trách nhim trin khai vic thirc hin thanh toán, tng hçip quy& toán 
kinh phi thirc hin chInh sách hóa tang ngithi ti:r vong duong tInh vth SARS-CoV-
2 trên dja bàn thành ph Ha Ni. Truóc ngày müng 5 hang tháng báo cáo tInh hInh 
thiic hin cüa tháng tri.thc, gui S& Lao dng -Thuang binh và Xã hi (phông Kê 
hoach Tài chinh, phông Bão trq xà hi). 

5. Các do'n v thirc hin nhim vi xir 1 thi hài ngtrôi tfr vong duo'ng 
tInh vri Sars-CoV-2: 

- Ph& hqp vi các Co s& y t d tip nhn thi hài d bOa tang; 

- HOa tang theo dung quy trInh dam báo an toàn, v sinh môi trung; 

- Tip nhn các chimg tr, hóa don d lam thu tiic thanh quyt toán kinh phi 
vâi Nhà nuâc. 

VI. Diu khoãn thi hành: 

D nghi các don vi can cir Hithng dn nay d trin khai thuc hiên chinh sách 
hOa tang ngui tü vong duang tInh vi SARS-CoV-2 trên dja bàn thành ph Hà,-
Ni dam bào dung theo quy djnh. 
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Trong qua trInh thrc hin nu có viió'ng mc d nghj phãn ánh v S Lao 
dng - Thrnng binh và Xã hi dê phi hgp các ca quan lien quan huóng dan, giái 
quyêt hoc báo cáo cap trén nu vuçit thm quyn./. 

Ncrinhin: 
- UBND Thãnh phô (dê b/cáo); 
- B Tu 1nh Thà do, Sâ Y tê (dêp/72,); 
- UBND các qun, huyn, thj xã; ( 
- Ban PVLT HN, các cc si hoã táng th/h) 
- Luu: S LDTBX}I,TC. 
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