
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VŨNG LIÊM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 343 /UBND-VX Vũng Liêm, ngày 13  tháng 5 năm 2016 

V/v thực hiện chủ trương của Ban 

Thường vụ Huyện ủy về quản lý 

nghĩa trang liệt sĩ và nghĩa trang 

nhân dân 

 

Kính gửi:  

                                      - Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội; 

- Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng. 

 Thực hiện Thông báo số 71-TB/HU ngày 05/5/2016 của Huyện ủy Vũng Liêm 

về kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy tại cuộc họp ngày 22/4/2016. 

Để triển khai thực hiện tốt chủ trương của Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch 

UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Thống nhất cho phép các hộ thân nhân gia đình được cải táng khu mộ đất 

của cán bộ từ trần đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện theo đúng quy hoạch, 

đảm bảo xây dựng mộ, bia mộ đúng kích thước, kiểu dáng và khoảng cách giữa các 

mộ. Giao Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn hộ 

thân nhân gia đình thực hiện đúng chủ trương của Ban Thường vụ Huyện ủy và chỉ 

đạo của Chủ tịch UBND huyện. 

 2. Giao Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với 

các ngành chức năng có liên quan khảo sát hiện trạng và đề xuất tham mưu UBND 

huyện quy hoạch tại nghĩa trang liệt sĩ huyện một khu vực riêng mộ cán bộ từ trần 

giữ các chức danh lãnh đạo chủ chốt, chức danh Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ 

huyện. Thời gian hoàn thành thông qua chậm nhất là ngày 30/6/2016. Sau khi thông 

qua và được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tiến hành xây kim tỉnh theo quy cách 

trong khu vực quy hoạch mộ cán bộ từ trần và định mức thu tiền hợp lý mỗi kim tĩnh 

đối với cán bộ từ trần. 

3. Căn cứ vào các quy định hiện hành, giao Trưởng phòng Lao động – Thương 

binh và Xã hội xây dựng Quy chế quản lý nghĩa trang liệt sĩ huyện thông qua UBND 

huyện phê duyệt và ban hành để triển khai thực hiện, nhằm đảm bảo tính tôn nghiêm 

thể hiện lòng tôn kính đối với các liệt sĩ, tạo điều kiện và giúp đở thân nhân liệt sĩ 

thăm viếng mộ liệt sĩ. Thời gian xây dựng và thông qua chậm nhất là ngày 15/7/2016. 

4. Giao Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với các ngành chức 

năng có liên quan và các xã, thị trấn khảo sát hiện trạng và đề xuất tham mưu UBND 

huyện quy hoạch tại nghĩa trang nhân dân cụm liên xã ở Trung Thành Tây một khu 

vực riêng mộ cán bộ từ trần là đảng viên (không giữ chức danh lãnh đạo). Thời gian 

hoàn thành thông qua quy hoạch chậm nhất là ngày 30/6/2016. Đồng thời tiến hành rà 

soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý nghĩa trang nhân dân ở các xã trong 

huyện theo điều 14, điều 15, điều 16, điều 17, điều 18, điều 19 ở Chương III Nghị 

định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử 

dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng.      
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  Yêu cầu Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Trưởng phòng 

Kinh tế và Hạ tầng, Thủ trưởng các ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các xã xã, 

thị trấn có trách nhiệm triển khai và tổ chức thực hiện tốt công văn này. Trong quá 

trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Thường trực UBND huyện kịp 

thời chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT: HU, TT. HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Lãnh đạo VP.HĐND và UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn ;  

- Tổ nghiên cứu VP HĐND&UBND ; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Đã ký 

 

 

 

 

Lê Văn Đôi 
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