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Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 
  

 

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trên địa 

bàn toàn huyện có 50 nghĩa trang được quy hoạch mở rộng đã được UBND huyện 

phê duyệt Quy hoạch chi tiết mặt bằng sử dụng đất để đáp ứng nhu cầu an táng 

(mai táng, cát táng) của người dân. 

Sau khi được phê duyệt, UBND một số xã đã không thực hiện theo bản vẽ 

quy hoạch được duyệt, để Ban quản lý nghĩa trang (hoặc người dân) tự ý phân lô, 

xây nền bao đất trên phần quy hoạch mở rộng, phá vỡ quy hoạch được phê duyệt. 

Để chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về đất đai nói chung và công tác 

quản lý nhà nước về đất nghĩa trang trên địa bàn nói riêng, Chủ tịch UBND huyện 

yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện các nội dung sau: 

1. Kiểm tra, rà soát việc quản lý quỹ đất nghĩa trang trên địa bàn toàn xã, thị 

trấn; nếu phát hiện sai phạm trong quản lý, sử dụng đất nghĩa trang tiến hành kiểm 

tra, đình chỉ ngay hành vi vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền; 

chỉ đạo tháo giỡ công trình xây dựng, lăng mộ vi phạm; khôi phục lại tình trạng 

của đất trước khi vi phạm. Báo cáo việc kiểm tra, rà soát về UBND huyện (qua 

phòng Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 28/11/2020. 

2. Quản lý, sử dụng nghĩa trang theo đúng quy hoạch được phê duyệt: xây 

dựng hàng rào bao quanh khu vực mở rộng,vv... công bố công khai quy hoạch tại 

thôn xóm và tại nghĩa trang. 

3. Nếu để xảy ra sai phạm, Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm 

trước Chủ tịch UBND huyện. 

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 
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