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NGHỊ QUYẾT 
V/v phê chuẩn kết quả thực hiện Đề án Cải tạo tập tục lạc hậu trong ma chay 

của cộng đồng các dân tộc huyện Sa Pa năm 2007; phương hướng 
nhiệm vụ và kinh phí thực hiện năm 2008. 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN SA PA 

KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ 9 
 

 Căn cứ Luật tổ chức HĐND&UBND ngày 26/11/2003; 
 Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND các cấp ngày 02/4/2005; 
Xét Tờ trình số 1027/TTr-UBND ngày 12/12/2007 của UBND huyện trình tại kỳ họp về việc đề nghị phê chuẩn kết quả 

thực hiện Đề án cải tạo tập tục lạc hậu trong ma chay của cộng đồng các dân tộc huyện Sa Pa năm 2007; Phương hướng 
nhiệm vụ và kinh phí thực hiện năm 2008 và ý kiến của các Đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp; 

HĐND huyện Sa Pa khóa XVII kỳ họp thứ 9, 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

 Điều 1. Phê chuẩn kết quả thực hiện Đề án Cải tạo tập tục lạc hậu trong ma chay của cộng đồng các dân 
tộc huyện Sa Pa>>> năm 2007 như sau 

 
1. Kết quả thực hiện năm 2007: ( Nội dung như tờ trình số 1027 của UBND huyện kèm theo) 
 
2. Phương hướng nhiệm vụ và kinh phí thực hiện năm 2008: 
+ Mở 13 hội nghị cơ sở. Thành phần: BCĐ cơ sở, Trưởng thôn, Trưởng các dòng họ, đại diện các hộ gia đình, những 

người có uy tín và ảnh hưởng lớn đến tín ngưỡng dân gian trong việc tang. Mục tiêu: Đạt 80% trở lên các gia đình cam kết 
và thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang. 

+ Tổ chức 3 chuyến tham quan học tập kinh nghiệm trong tỉnh. 
+ Mở 13 hội nghị sơ kết cơ sở. 1 hội nghị sơ kết cấp huyện. 
+ Lập dự án chuẩn bị đầu tư: Quy hoạch 5 nơi chôn cất tập trung, hỗ trợ xây dựng đường giao thông đến nơi chôn cất 

tại các thôn;   Sả Xéng (Tả Phìn), Má Tra (Sa Pả), Tả Van Dáy (Tả Van), Nậm Toóng (Bản Hồ), Nậm Sang (Nậm Sài). 
+ Lập dự án chuẩn bị đầu tư: Chỉnh trang nghĩa trang nhân dân cũ của thị trấn Sa Pa, quy hoạch nghĩa trang nhân dân 

mới cho thị trấn Sa Pa. 
Kinh phí thực hiện: 227.500.000đ,00 
          (Hai trăm hai mươi bẩy triệu năm trăm nghìn đồng chẵn) 
 
3. Việc mua xe ôtô phục vụ cho việc tang giao cho UBND huyện báo cáo, đề nghị tỉnh theo phân cấp quản lý về mua 

sắm phương tiện. 
 
Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao cho 
 
- UBND huyện triển khai nội dung của Đề án và tổ chức thực hiện Nghị quyết này. 
 
- TT HĐND, các ban của HĐND, các đại biểu HĐND huyện chịu trách nhiệm giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 

này. 
 
Nghị quyết này được kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XVII thông qua ngày 26 tháng 12 năm 2007./.                                                              

                                                                  
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
(đã ký) 

 
Nguyễn Văn Phúc 

 


