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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Ban Quản lý và tổ giúp việc 

Ban Quản lý nghĩa trang nhân dân huyện Chi Lăng 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 11/8/2016 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc ban hành quy định định mức đất và chế độ quản lý việc xây dựng 

phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tại Tờ trình số     

23/TTr-KTHT ngày 18 tháng 4 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Ban Quản lý và tổ giúp việc Ban Quản lý nghĩa trang nhân 

dân huyện Chi Lăng gồm thành phần sau: 

I. Ban Quản lý nghĩa trang nhân dân huyện 

 1. Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực văn xã  - Trưởng ban; 

 2. Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng       - Phó Trưởng ban; 

 3. Trưởng phòng Lao động, Thương binh, Xã hội-Dân tộc - Thành viên; 

 4. Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch      - Thành viên; 

 5. Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường      - Thành viên; 

 6. Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất           - Thành viên; 

7. Chủ tịch UBND thị trấn Đồng Mỏ                 - Thành viên.  

II. Tổ giúp việc Ban Quản lý nghĩa trang nhân dân huyện 

1. Ông Lý Chung Tình, Chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tổ trưởng; 

2. Ông Hoàng Minh Dũng, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và MT, Tổ viên; 

3. Ông Mã Vĩnh Thuận, Chuyên viên Phòng Tài chính – Kế hoạch, Tổ viên; 

4. Ông Bùi Mạnh Hùng, Chuyên viên Phòng LĐ, TB, XH – DT,     Tổ viên; 

5. Ông Hoàng Hải Đăng, Viên chức Trung tâm phát triển quỹ đất,   Tổ viên; 
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6. Bà Hoàng Ngọc Châm, Công chức Địa chính - Môi trường Thị trấn Đồng 

Mỏ, Tổ viên. 

 Điều 2. Ban Quản lý và tổ giúp việc Ban Quản lý nghĩa trang nhân dân 

huyện có trách nhiệm và quyền hạn sau: 

1. Trách nhiệm 

Quản lý, bảo vệ toàn bộ tài sản, các công trình đã xây dựng, mặt bằng nghĩa 

trang nhân dân huyện. 

Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đến mai táng, cải táng tại khu vực nghĩa 

trang nhân dân huyện theo đúng nội quy, quy chế nghĩa trang nhân dân và những 

nội quy quy định tập quán truyền thống của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn. 

2. Quyền hạn 

Có quyền yêu cầu mọi tổ chức, cá nhân thực hiện đúng nội quy, quy chế của 

nghĩa trang nhân dân huyện đã đề ra. Các trường hợp không tuân thủ nội quy, quy 

chế được phép lập biên bản đình chỉ báo cáo UBND huyện để chỉ đạo các ngành 

chức năng, UBND các xã, thị trấn có biện pháp cưỡng chế, trục xuất, từ chối không 

cho các tổ chức, cá nhân mai táng, cải táng và xây dựng mộ trí vi phạm quy hoạch 

của nghĩa trang nhân dân huyện. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Kinh tế 

và Hạ tầng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Ban Quản lý nghĩa trang 

nhân dân huyện, Chủ tịch UBND thị trấn Đồng Mỏ và các ông, bà có tên tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 399/QĐ-

UBND ngày 20/02/2017 của UBND huyện Chi Lăng./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (TH); 

- TTHU; TTHĐND huyện(BC); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu VT, KTHT(LCT). 
 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vi Nông Trường 
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