
 

 

BỘ XÂY DỰNG 
  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2707/BXD-HTKT 

V/v vướng mắc khi thực hiện Nghị 
định số 23/2016/NĐ-CP. 

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2020 

Kính gửi: Sở Xây dựng Ninh Thuận 

 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1411/SXD-QLHĐXD&HTKT ngày 
14/5/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận gửi Bộ Xây dựng và Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư về việc vướng mắc khi thực hiện 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 (sau đây gọi là Nghị định 23). Theo chức năng, nhiệm vụ Bộ Xây dựng 
có ý kiến như sau: 

1. Theo quy định tại khoản 2, 3, Điều 31, Nghị định 23 thì Ủy ban nhân dân 
tỉnh có trách nhiệm “Tổ chức lập kế hoạch 05 năm, hàng năm đầu tư xây dựng 
mới, cải tạo, mở rộng và lộ trình đóng cửa, di chuyển nghĩa trang và phần mộ 
riêng lẻ trên địa bàn theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; bố trí 
ngân sách hàng năm theo kế hoạch để đầu tư xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa 
táng phục vụ nhu cầu táng của người dân trên địa bàn; Tổ chức thực hiện cơ chế, 
chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng theo 
quy định”. Về đầu tư xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng quy định tại khoản 1, 
Điều 6 Nghị định số 23 “Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia 
đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng theo quy định 
của pháp luật”. Như vậy, trên cơ sở các đồ án quy hoạch được duyệt Ủy ban 
nhân dân tỉnh tổ chức lập, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện, khuyến khích 
các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng nhằm 
phục vụ nhu cầu chôn cất của người dân địa phương.  

2. Việc bố trí nguồn ngân sách hàng năm để đầu tư xây dựng nghĩa trang, 
cơ sở hỏa táng cần dựa trên kế hoạch được ban hành phù hợp lộ trình triển khai 
các dự án ưu tiên đầu tư theo quy hoạch được duyệt. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng gửi Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận 
tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thư trưởng Nguyễn Đình Toàn (để b/c); 
- Lưu: VP, HTKT (L.2). 

TL. BỘ TRƯỞNG 
CỤC TRƯỞNG CỤC HẠ TẦNG KỸ THUẬT 

 
 

(đã ký) 

 
Mai Th ị Liên Hương 
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