
U BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HOI CHU NGHTA VIT NAM 
TINH NINH BINH Dc 1p - Tir do - Hnh phIic 

S& iff /2019/QD-UBND Ninh BInh, ngày tháng 4 nám 2019 

QUYETDINH 
Sü'a di, b sung rnt s diu ella Quy djnh thirc hin np sng van minh 

trong vic c.rói, vic tang và 1 hi trên dja bàn tinh Ninh BInh 
ban hành kern theo Quyt dnh s 03/2015/QD-UIBND 
ngày 13/2/2015 dlla Uy ban nhân dan tinh Ninh BInh 

Can ci'Lugt Td char chInh quyn djaphirong ngày 19/6/2015; 

Can ct Nghj djnh so' 100/2013/ND-CF ngày 03/9/2013 cza ChInh phi 
tha dii, bá sung m3t sO diu cña Nghj d/nh sO' 11/2010/ND-CF ngày 24 tháng 
02 nám 2010 cüa ChInhphi quy djnh v quán lj và báo v kIt cau hçi tnggiao 
thông dwô'ng bO, 

Can ciNghj d/nh 5634/2016/ND-CF ngày 14/5/2016 caa ChInhphü quy djnh chi 
tili mt s6 dilu và binpháp thi hành Luát Ban hành van bàn quyphimpháp luát; 

Can c& Quylt djnh s6 308/2005/QD-TTg ngày 25/11/2005 cüa Thi twang 
ChInh phü Ban hành Quy ché' thyv hin nép sOng van minh trong vic cithi, vic 
tang và lé hi, 

Theo d nghj tgi T& trInh s6 26/TTr-SVHTT ngày 2 4/4/2019 cza S& Van 
hóa và The2  thao. 

QUYET DINII: 

A .A , . Dieu 1. Stra doi, bo sung m9t so dieu cua Quy d!nh  ban hanh kern 
theo Quyt djnh s 03/2015/QD-UBND ngày 13/2/2015 ella Uy ban nhân 
dan tinh Ninh BInh nhir sau: 

1. Dim c, khoân 1, Diu 6 duqc si'ra di nhu sau: 

"c) Dja dim cuâi do hai gia dInh lira chçn; thii gian t chirc tic cuth không 
lam ãnh huâng dn thèi gian lao dng cüa Nhà nuâc; nên mth khách di:r tic cithi 
trong phm vi gia dInh, h9 tc than thIch, b?n  be và dng nghip than thiêt." 

2. Khoãn 2, Diu 6 duqc si:ra di, b sung nhu sau: 

"2. Tru&ng hcip cn sir d%ing he ph vào vic cuâi nhu: Dirng rp cuói, d 
phuo'ng tin giao thông cüa nguth tham gia vic euOi hoc si:r dung vào mlic 
dIch khác lien quan dn vic cuói không duçic gay mt an toàn giao thông và 
phãi thông báo vâi Uy ban nhân dan phu&ng, xã sô ti truóc khi sl'r ding t.m 
thai he ph& Thii gian sà diing tm thth he ph không qua 48 gii." 

3. Diu 8 duçc s1ra di nhu sau: 

"Diu 8: Khi có nguth qua &li, gia dInh hoc than nhân phái lam thu ti1c 
khai tir theo quy djnh cüa pháp lut." 
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4. Dim e, khoân 1, Diu 10 ctuçic süa di, b sung nhu sau: 

"e) Trumg hçip cn s1r diving he ph vào vic tang nhu: Dimg rap, 
phuang tin giao thông cüa ngithi tham gia vic tang hoc si:r diing vào mlic dIch 
khác lien quan den vic tang không diiçic gay mt an toàn giao thông và phái 
thông báo vâi Uy ban nhãn dan phu?ing, xã si ti tnrâc khi sü diing tam  thô'i he 
phô. Th?ii gian sir diing tim thôri he ph không qua 48 giä, tri.rmg hqp dc bit 
không duçrc qua 72 gi&." 

5. Dim f, khoãn 1, Diu 10 duqc süa di, b sung nhu sau: 

"f) H?n  ch ti da vic rc yang ma, tin am phü; không rc tin Vit Nam, 
các loai  tiên cüa nuâc ngoài trên duông dixa tang." 

6. Dim h, khoân 1, Diu 10 duçc süa di nhu sau: 

"h) Vic t chüc an ung trong 1 tang nên thirc hin trong ni b gia 
dInh, dông hQ và dam bão v sinh, an toàn thirc ph.m". 

Diu 2. To chfrc thirc hin 
Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh, Giám dc Sâ Van hóa và Th 

thao, Thu trithng các Sâ, ban, ngành & tinh; Chu tjch 1Jy ban nhân dan các 
huyn, thành ph, Chü tjch Uy ban nhân dan các xa, phu&ng, thj trn và các to 
chirc, cá nhân có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay. 

Diu 3. Hiêu Iirc thi hành 

Quyt djnh nay có hiu 1rc thi hành k t ngày 06 tháng 5 nàm 2019J.- 

No'inI,in: 
-NhirDiêu3; 
- B Van hóa, The thao và Du ljch; 
- Thxng trrc Tinh üy; 
- LAnh dao  Hôi dông nhan dan tinh; 
- LAnh clao UBND tinh; 
- Ciic Kiêm tra vAn ban QPPL - BO Ti.r pháp; 

A . - Cong thong tin then tu trnh; 
- Lint: VT, VPft,7, 11. 
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