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THÔNG BÁO 
Về việc tạm dừng bán đất các lô mộ dịch vụ cát táng 

 tại Nghĩa trang nhân dân huyện Sơn Dương.  
 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/04/2016 của Chính phủ quy 
định về xây dựng, quản lý, sử dụng Nghĩa trang và cơ sở hỏa táng; 

Căn cứ Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 11/9/2012 của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Nghĩa trang 
nhân dân huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang;  

Căn cứ Văn bản số 4392/UBND-KT ngày 12/11/2021 của UBND tỉnh 
Tuyên Quang về việc địa điểm đầu tư cơ sở hỏa táng; 

Căn cứ các Quyết định của UBND huyện: Quyết định số 611/QĐ-UBND 
ngày 09/9/2014 về việc giao quản lý Nghĩa trang nhân dân huyện Sơn Dương; 

Quyết định số 1023/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 về việc phê duyệt Quy chế quản 
lý và sử dụng Nghĩa trang nhân dân huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; Quyết 

định số 451/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 về việc phê duyệt Phương án điều chỉnh 
Giao quyền sử dụng các lô mộ cát táng dịch vụ tại nghĩa trang nhân dân huyện Sơn 

Dương, tỉnh Tuyên Quang. 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THÔNG BÁO 

1. Tạm dừng việc đăng ký mua lô mộ cát táng dịch vụ tại nghĩa trang nhân 
dân huyện Sơn Dương kể từ ngày 20/11/2021 cho đến khi có thông báo mới. 

Lý do tạm dừng: Ủy ban nhân dân huyện đang nghiên cứu đầu tư cơ sở hỏa 
táng tại Nghĩa trang nhân dân huyện theo nội dung Văn bản số 4392/UBND-KT 
ngày 12/11/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang và điều chỉnh quy hoạch chi tiết 

khu nghĩa trang nhân dân huyện. 

2. Ủy ban nhân dân huyện giao: 

2.1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện:  

- Tạm dừng việc tiếp nhận đơn đăng ký mua lô mộ cát táng dịch vụ Nghĩa 

trang nhân dân huyện Sơn Dương.  

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nội dung chỉ đạo của 

UBND huyện tại mục 2.2 và mục 2.4 văn bản này. 
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 2.2. Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường và quản lý đô thị Tuyên Quang: 
Thông báo với các tổ chức và nhân dân tạm dừng việc đăng ký mua lô mộ cát táng 

dịch vụ tại Nghĩa trang nhân dân huyện Sơn Dương. 

2.3. Trung tâm Văn hóa truyền thông - Thể thao: Thông báo trên các 

phương tiện thông tin đại chúng việc tạm dừng đăng ký mua lô mộ khu cát táng 
dịch vụ tại Nghĩa trang nhân dân huyện Sơn Dương tại thôn Tân Sơn, xã Tú 

Thịnh và thôn Tân Thịnh, xã Phúc Ứng cho các tổ chức và toàn thể nhân dân 
được biết để thực hiện. 

2.4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Phối hợp với Công ty Cổ phần dịch 
vụ môi trường và quản lý đô thị Tuyên Quang chi nhánh Sơn Dương thông báo 

tới các hộ gia đình việc tạm dừng đăng ký mua lô mộ tại khu cát táng dịch vụ 
nghĩa trang nhân dân huyện Sơn dương theo nội dung chỉ đạo của UBND huyện 

tại văn bản này. 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo đến các tổ chức và nhân dân biết để triển 
khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                   
- TTr Huyện ủy (Thay B/c); 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Chánh, PVPTH UBND huyện; 
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 
- Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường và quản lý 
đô thị Tuyên Quang; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- TTVHTT – TT; 
- CV: KT, XD; 
- Lưu: VT.KTHT (Th*       b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN   
CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Giang Tuấn Anh 
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