ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 40 /2021/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 08 tháng 11 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp xây dựng, quản lý,
sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Lai Châu
ban hành kèm theo Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày
10/12/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm
2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17
tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ về
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ
về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày
14/5/2016 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của
Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng;
Căn cứ Nghị định số 98/2019/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2019 của
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực hạ
tầng kỹ thuật;
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Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Bộ
trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các công trình
hạ tầng kỹ thuật;
Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BXD ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ
trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ nghĩa trang và
dịch vụ hỏa táng;
Căn cứ Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Bộ
trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp
dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp xây
dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Lai
Châu ban hành kèm theo Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày
10/12/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu:
1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 như sau:
“Cấp công trình nghĩa trang và cơ sở hỏa táng thực hiện theo quy định tại
Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ
Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng
trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.”
2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 3 Điều 4 như sau:
“1. Cho ý kiến đối với các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng nghĩa trang
và cơ sở hỏa táng làm căn cứ để Ủy ban nhân dân các cấp phê duyệt theo phân
cấp quản lý.
3. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa
khẩu Ma Lù Thàng (nếu có nghĩa trang) tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng
nghĩa trang, mở rộng, cải tạo, đóng cửa, di chuyển nghĩa trang và các phần mộ
riêng lẻ nằm trên địa bàn quản lý.”
3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 11 như sau:
“1. Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt nội dung quy hoạch chi tiết xây
dựng; quy chế quản lý nghĩa trang, nội quy quản lý nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng
do mình quản lý.
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2. Tổ chức quản lý nghĩa trang, lựa chọn đơn vị quản lý đối với các nghĩa
trang thuộc địa bàn quản lý theo quy định, được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn
ngân sách nhà nước.”
4. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 16 như sau:
“1. Đối với nghĩa trang, cơ sở hỏa táng được đầu tư từ nguồn vốn ngân
sách nhà nước:
a) Việc lựa chọn đơn vị quản lý nghĩa trang được thực hiện theo quy định
tại khoản 1 Điều 18 của Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của
Chính phủ.
b) Việc lựa chọn đơn vị quản lý vận hành cơ sở hỏa táng được thực hiện
theo quy định tại khoản 1 Điều 22 của Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày
05/4/2016 của Chính phủ.”
Điều 2. Bãi bỏ một số khoản tại Điều 4 của Quy định về phân cấp xây
dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Lai
Châu ban hành kèm theo Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày
10/12/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu
“Bãi bỏ khoản 2 Điều 4”.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 11 năm 2021.
Điều 4. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ trưởng các
cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Trưởng ban
Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng và các cơ quan, tổ chức, cá
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- TT. Tỉnh ủy;
(báo cáo)
- TT. HĐND tỉnh;
- Cục Kiểm tra Văn bản - Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu;
- Sở Tư pháp;
- Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo, CV các khối,
Trung tâm tin học và Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; (để đăng tải)
- Lưu: VT, Kt2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Tống Thanh Hải
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