
BỘ XÂY DỰNG 
  

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

Số: 5309/BXD-HTKT 

V/v ý kiến hướng dẫn xây dựng quy định 
về hỗ trợ chi phí hỏa táng, chi phí vận 

chuyển và các chi phí khác (nếu có) cho 
các đối tượng sử dụng dịch vụ hỏa táng 

trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

 

Hà Nội, ngày  22 tháng  11 năm 2022 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương 
 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 4253/SXD-PTĐT&HTKT ngày 
12/10/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương về việc xin ý kiến hướng dẫn xây 
dựng Quy định về hỗ trợ chi phí hỏa táng, chi phí vận chuyển và các chi phí khác 
(nếu có) cho các đối tượng sử dụng dịch vụ hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
(sau đây gọi là Quy định). Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

1. Khoản 2 Điều 21 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 đã quy định chính 
sách hỗ trợ người sử dụng dịch vụ hỏa táng. Trong đó, giao Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh căn cứ vào điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương quy định về hỗ trợ chi phí 
hỏa táng, chi phí vận chuyển và các chi phí khác (nếu có) cho các đối tượng sử dụng 
dịch vụ hỏa táng.  

2. Nội dung Quy định cần xác định đối tượng, kinh phí, thời gian, hình thức 
thực hiện,… trên cơ sở điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và tuân 
thủ các quy định hiện hành về Luật ngân sách nhà nước, các văn bản pháp luật khác 
có liên quan.  

3. Đối với việc ban hành biểu mẫu, thủ tục hành chính có liên quan đến việc 
thực hiện hỗ trợ chi phí hỏa táng, chi phí vận chuyển và các chi phí khác (nếu có) 
cho các đối tượng sử dụng dịch vụ hỏa táng sẽ được nghiên cứu, rà soát và cập nhật 
trong quá trình sửa đổi, bổ sung 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 trong thời 
gian tới. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng gửi Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương nghiên 
cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thứ trưởng Lê Quang Hùng (để b/c); 
- Lưu: VT, HTKT (2). 

TL. BỘ TRƯỞNG 
CỤC TRƯỞNG CỤC HẠ TẦNG KỸ THUẬT 

 
 

(đã ký) 
 

Mai Th ị Liên Hương 
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