
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-KT&HT Hữu Lũng, ngày      tháng 10 năm 2021 
V/v báo cáo tình hình xây dựng, 

quản lý, sử dụng nghĩa trang, nghĩa địa 
 

    

Kính gửi:  

- Các phòng: Lao động, Thương binh, xã hội-Dân tộc;  

Tài  chính - Kế hoạch; Tài nguyên và Môi trường huyện; 

               - UBND các xã, thị trấn Hữu Lũng. 

 

Thực hiện Công văn số 1710/SXD-HTKT&VLXD ngày 02/10/2021 của 

Sở Xây dựng Lạng Sơn về việc báo cáo tình hình xây dựng, quản lý, sử dụng 

nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh. Để có cơ sở đánh giá hiện trạng, 

tình hình xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn, UBND 

huyện đề nghị các cơ quan tổng hợp, báo cáo một số nội dung như sau:  

1. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

Cho ý kiến đánh giá về kinh phí phục vụ công tác quản lý, duy trì các hoạt 

động nghĩa trang được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Chính sách hỗ 

trợ, khuyến khích đầu tư, ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư đối với 

các loại hình đầu tư xây dựng nghĩa trang phù hợp với tình hình phát triển của 

huyện và quy định của pháp luật. 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

Cho ý kiến về công tác quản lý nhà nước về đất đai, bảo vệ môi trường 

đối với các hoạt động nghĩa trang trên địa bàn; công tác quy hoạch sử dụng đất, 

kế hoạch sử dụng đất hàng năm đối với nghĩa trang; Diện tích đất nghĩa trang 

hiện có (ha)/diện tích theo Quy hoạch (ha) trên địa bàn huyện. 

3. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc  

Cung cấp các số liệu về số lượng, diện tích nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn 

huyện; công tác quản lý, bảo vệ nghĩa trang liệt sỹ; về quy trình, thủ tục hồ sơ 

hỗ trợ chi phí mai táng tại các nghĩa trang được đầu tư bằng ngân sách nhà nước 

hoặc do doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn theo quy định  

(Các số liệu theo Biểu mẫu kèm theo). 

4. UBND các xã, thị trấn 

- Về công tác quy hoạch, tình hình thực hiện đầu tư xây dựng, cải tạo, 

đóng cửa và di chuyển nghĩa trang theo quy hoạch; quản lý và sử dụng nghĩa 

trang; quản lý chi phí, giá dịch vụ nghĩa trang và các số liệu liệu hiện trạng, số 

liệu về quy hoạch nghĩa trang (Các số liệu theo Biểu mẫu kèm theo); 

- Diện tích đất nghĩa trang hiện có (ha)/diện tích theo quy hoạch (ha). 

- Các quy định về quản lý nghĩa trang;  

- Các khó khăn, vướng mắc trong quản lý nghĩa trang và đề xuất giải pháp 

khắc phục. 



UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị tổng hợp, báo cáo gửi về 

UBND huyện Hữu Lũng (qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng) trước ngày 

14/10/2021. 

UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện./. 

 
Nơi nhận:       
- Như trên; 

- CT, PCT (KT) UBND huyện; 

- C, PCVP  UBND huyện; 

- Lưu: VT, KT&HT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Thị Hạnh 
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