
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số:   1624/SNN-KHTC 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Trị, ngày  01 tháng 9  năm 2020 

V/v tham gia góp ý dự thảo Quyết định 

quy định về quản lý, xây dựng, sử dụng 

nghĩa trang nhân dân và cơ sở hỏa táng 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

 

  nh gửi:  Sở Xây dựng. 

Sở Xây dựng có văn bản số 1415/SXD-HTKT ngày 24 tháng 8 năm 

2020 về việc tham gia góp ý dự thảo Quyết định quy định về quản lý, xây 

dựng, sử dụng nghĩa trang nhân dân và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị; Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau: 

a. Thống nhất với quan điểm, định hướng xây dựng quy định về quản lý, 

xây dựng, sử dụng nghĩa trang nhân dân và cơ sở hỏa táng; hiện nay, định 

hướng bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 có sự điều chỉnh đối 

với chỉ tiêu 17.4 “Mai táng, hỏa táng phù hợp với quy định và theo quy 

hoạchˮ và do UBND các tỉnh quy định, việc ban hành quy định sẽ góp phần 

cụ thể các nội dung và phù hợp với điều kiện thực tế và đặc điểm văn hóa của 

địa phương. 

b. Cơ bản đồng tình, thống nhất với dự thảo các nội dung tại quy định 

kèm theo Quyết định; tuy nhiên, đề nghị xem xét, điều chỉnh, bổ sung một số 

nội dung, cụ thể như sau: 

- Tại trích yếu nội dung của Quyết định: đề nghị bổ sung cụm từ “Ban 

hành Quy định về quản lý, xây dựng, sử dụng nghĩa trang nhân dân và cơ sở 

hỏa táng trên địa bàn tỉnh Quảng Trịˮ; vì phạm vi điều chỉnh của Quyết định 

đã loại trừ nghĩa trang liệt sỹ. 

- Tại Điều 8. Đóng cửa nghĩa trang: đề nghị xem xét bổ sung nội dung 

đóng cửa cơ sở hỏa táng; lý do, tại Điều 5, Điều 6 đã có quy định về quy 

hoạch, hoạt động xây dựng đối với nghĩa trang, cơ sở hỏa táng; vì vậy cần có 

quy định về đóng cửa cơ sở hỏa táng để đồng bộ với việc ban hành quy định 

quản lý nghĩa trang. 

- Đề nghị bổ sung 01 điều mới vào sau điều 1 để làm rõ các khái niệm 

trong quy định: 

“Điều 2: Giải th ch từ ngữ: 

Trong quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Nghĩa trang là nơi táng người chết tập trung theo các hình thức táng 

khác nhau và được quản lý, sử dụng theo quy hoạch. 

2. Nghĩa trang cấp tỉnh là các nghĩa trang do UBND tỉnh quản lý. Nghĩa 

trang cấp huyện là các nghĩa trang do thành phố, huyện, thị xã quản lý. Nghĩa 

trang xã là tên gọi các nghĩa trang do phường, xã, thị trấn quản lý bao gồm cả 

nghĩa trang thôn, xóm. 

3. Nghĩa trang xã hội hóa là nghĩa trang do tổ chức, cá nhân đầu tư xây 

dựng, quản lý. 
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4. Phần mộ cá nhân là nơi táng thi hài, hài cốt, tro cốt của người chết. 

5. Táng là việc thực hiện lưu giữ thi hài, hài cốt, tro cốt của người chết. 

6. Các hình thức táng người chết bao gồm: Mai táng, hỏa táng và các 

hình thức táng khác. 

7. Mai táng là thực hiện việc lưu giữ thi hài hoặc hài cốt, tro cốt của 

người chết ở một địa điểm dưới mặt đất. 

8. Chôn cất một lần là hình thức mai táng thi hài vĩnh viễn. 

9. Cải táng là thực hiện việc chuyển xương cốt từ mộ hung táng sang 

hình thức táng khác. 

10. Cát táng là hình thức mai táng hài cốt sau khi cải táng hoặc lưu tro 

cốt sau khi hỏa táng. 

11. Hỏa táng (bao gồm cả điện táng) là thực hiện việc thiêu thi hài hoặc 

hài cốt ở nhiệt độ cao. 

12. Đóng cửa nghĩa trang là việc không cho phép tiếp tục thực hiện các 

hoạt động táng trong nghĩa trang. 

13. Di chuyển nghĩa trang là thực hiện việc chuyển toàn bộ thi hài, hài 

cốt trong nghĩa trang đến một nghĩa trang khác được xây dựng theo quy 

hoạch. 

14. Dịch vụ nghĩa trang bao gồm tổ chức tang lễ, mai táng; xây mộ, cải 

táng, chăm sóc mộ, tu sửa mộ; bảo quản, lưu giữ tro cốt và dịch vụ phục vụ 

việc thăm viếng, tưởng niệm. 

15. Giá dịch vụ nghĩa trang là toàn bộ các chi ph  được t nh đúng, t nh đủ 

cho phần mộ cá nhân và mức lợi nhuận hợp lý để thực hiện dịch vụ nghĩa 

trang. 

16. Đối tượng sử dụng dịch vụ nghĩa trang là tổ chức, cá nhân ký hợp 

đồng sử dụng dịch vụ nghĩa trang hoặc có quan hệ, trách nhiệm với người 

được táng đứng tên ký hợp đồng sử dụng dịch vụ nghĩa trang.” 

- Tại Điều 3: Phân cấp quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng: Đề nghị 

không phân cấp quản lý theo quy mô cấp nghĩa trang mà giao cho UBND xã 

quản lý. UBND tỉnh quản lý nghĩa trang nằm trên địa bàn 02 đơn vị hành 

ch nh cấp huyện trở lên; UBND huyện quản lý nghĩa trang nằm trên địa bàn 

02 đơn vị hành ch nh cấp xã trở lên. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Sở Xây dựng tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (B/c); 

- Các Chi cục:  L, PTNT, TT&BVTV,  

CN&TY, TS; 

- Lưu: VT,  HTC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Phương 
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