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ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   TỈNH LÂM ĐỒNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 50/2022/QĐ-UBND                        Lâm Đồng, ngày 07 tháng 11 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 

51/2019/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm 
Đồng về quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính 
phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng; 

Căn cứ Nghị định 98/2019/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật; 

Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng 
kỹ thuật; 

Căn cứ Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng 
trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng (Tờ trình số 2140/TTr-SXD ngày 
04/10/2022). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý nghĩa trang và 
cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 
51/2019/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng 
về quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 như sau: 

“3. Các từ ngữ nêu trong quy định này được giải thích tại Điều 2 Nghị định số 
23/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử 
dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng được bãi bỏ một phần bởi khoản 3 Điều 3 Nghị 
định số 98/2019/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật”. 

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 như sau: 
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“ Điều 2. Phân cấp nghĩa trang và cơ sở hỏa táng 

Nghĩa trang và cơ sở hỏa táng được phân cấp cụ thể tại số thứ tự 1.3.5 và 1.3.7 
Bảng 1.3, Phụ lục 1 Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng 
trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.” 

3. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 3 như sau: 

a) Sửa đổi khoản 1 như sau: “1. Nội dung, hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng 
nghĩa trang thực hiện theo Điều 8 Nghị định số 23/2016/NĐ-CP và khoản 4 Điều 3 
Nghị định số 98/2019/NĐ-CP”. 

b) Sửa đổi khoản 2 như sau: “2. Việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi 
tiết xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng phải tuân theo các quy định của Luật Xây 
dựng, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác 
có liên quan”. 

4. Bổ sung khoản 5 vào sau khoản 4 Điều 9 như sau: 

“5. Xem xét chấp thuận các trường hợp an táng trong khuôn viên nhà thờ, nhà 
chùa, thánh thất và cơ sở tôn giáo theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 
23/2016/NĐ-CP”. 

Điều 2. Bãi bỏ khoản 5 Điều 8 của Quy định về quản lý nghĩa trang và cơ sở 
hỏa táng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 51/2019/QĐ-
UBND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng 

Bãi bỏ khoản 5 Điều 8 của Quy định về quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng 
trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND 
ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. 

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc, các tổ chức, cá nhân 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Điều 4. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2022. Các nội dung 
khác của Quy định về quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Lâm 
Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 
2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng không thay đổi. 

2. Trường hợp các văn bản được viện dẫn tại Quyết định này nếu có sửa đổi, bổ 
sung, thay thế thì áp dụng theo các văn bản được sửa đổi, bổ sung, thay thế đó./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 
 
 

Trần Văn Hiệp 
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