CÔNG BÁO/Số 07/Ngày 18-7-2018
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
Số: 14/2018/Qð-UBND
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 5 năm 2018

QUYẾT ðỊNH
Về việc ñiều chỉnh, bổ sung một số ðiều của Quy ñịnh về phân cấp quản lý, sử dụng
nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết
ñịnh số 70/2016/Qð-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị ñịnh số 23/2016/Nð-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về
xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 770/TTr-SXD ngày 23
tháng 3 năm 2018.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Sửa ñổi, bổ sung một số ðiều của Quy ñịnh về phân cấp quản lý, sử dụng
nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết ñịnh
số 70/2016/Qð-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:
1. Chuyển Khoản 2 thành Khoản 3 và bổ sung Khoản 2 vào ðiều 2 như sau:
“ 2. Cơ sở hỏa táng: là cơ sở vật chất bao gồm lò hỏa táng và các công trình phụ trợ
khác (khu văn phòng, khu kỹ thuật, khu lưu trữ tro cốt, nhà tang lễ, các công trình hạ tầng kỹ
thuật).
Cơ sở hỏa táng là công trình cấp II với mọi quy mô.
3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố ñược gọi tắt là UBND cấp huyện; Ủy ban
nhân dân cấp xã, phường , thị trấn ñược gọi tắt là UBND cấp xã.”.
2. Sửa ñổi các Khoản 2, 6, 7, 9 ðiều 5 như sau:
“2. Tổ chức lập, thẩm ñịnh, trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch nghĩa trang vùng
tỉnh; quy hoạch chi tiết nghĩa trang liên huyện và cơ sở hỏa táng liên huyện”.
6. Chủ trì phối hợp với UBND cấp huyện ñể trình UBND tỉnh quyết ñịnh ñóng cửa
hoặc di chuyển nghĩa trang liên huyện.
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