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Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 214/SXD-PTĐT&HTKT ngày 
19/01/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị hướng dẫn về giá 
chuyển nhượng quyền sử dụng phần mộ cá nhân dự án Công viên nghĩa trang tại 
phường Hương An, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi là Dự 
án) theo 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 khi xem xét, Bộ Xây 
dựng có ý kiến như sau: 

Việc khai thác Dự án, phương án xác định giá chuyển nhượng phần mộ cá 
nhân đối với Dự án đã được Bộ Xây dựng hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Thừa 
Thiên Huế tại văn bản số 2739/BXD-KTXD ngày 09/6/2020 và hướng dẫn Công 
ty cổ phần VIF An Lộc tại văn bản số 08/BXD-KTXD ngày 04/01/2021. Sở Xây 
dựng tỉnh Thừa Thiên Huế căn cứ các hướng dẫn nêu trên của Bộ Xây dựng và đề 
xuất của Công ty cổ phần VIF An Lộc tại Tờ trình số 01/TTr-ANLOC ngày 
11/01/2021 (đính kèm theo văn bản số 214/SXD-PTĐT&HTKT), báo cáo UBND 
tỉnh Thừa Thiên Huế xem xét, quyết định để triển khai thực hiện. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Thừa 
Thiên Huế thực hiện theo quy định./. 

 
 

  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- BT Phạm Hồng Hà (để b/c); 
- TT Lê Quang Hùng (để b/c); 
- Lưu: VT, Cục KTXD, Tr. 

TL. BỘ TRƯỞNG 
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KINH T Ế XÂY DỰNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 
 

 
(đã ký) 

 
 

Trương Thị Thu Thanh 
 


		2021-02-23T16:40:50+0700
	Việt Nam
	Trung tâm Thông tin
	Trung tâm Thông tin<ttth@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




