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BÁO CÁO 
V/v thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 11/8/2016 

 của UBND tỉnh trên địa bàn huyện Đình Lập 

 

Thực hiện công văn số 877/STNMT-QLĐĐ, ngày 25/6/2019 của Sở Tài 
nguyên và Môi trường Về việc thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 
11/8/2016 của UBND tỉnh 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. UBND huyện Đình Lập báo cáo như sau: 

1. Đối với khu nghĩa trang, nghĩa địa 

Qua kiểm tra, rà soát, tổng hợp trên cơ sở báo cáo của các xã, thị trấn trên 
địa bàn huyện Đình Lập có 02 khu nghĩa trang: tại khu 6, thị trấn Đình Lập, diện 
tích là 8.511,6m

2
 và tại khu 2, thị trấn Đình Lập, diện tích 1.433,5m

2
, để mai táng 

những anh hùng, liệt sỹ được xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong 
nghĩa trang theo đúng quy định. 

Khu nghĩa địa tập trung trên địa bàn huyện có 02 khu: 01 khu nghĩa địa 
phục vụ cho thị trấn Đình Lập, với tổng diện tích là 44.236m

2
 (phần diện tích đất 

này thuộc thôn Bình Chương 1, xã Đình Lập) và 01 khu tại thị trấn Nông Trường 
Thái Bình, với tổng diện tích 29.000m

2
, phần lớn các ngôi mộ trong khu nghĩa địa 

đã được xây dựng phần mộ, theo đúng quy định. Tuy nhiên cũng có một số hộ gia 
đình, cá nhân đã xây dựng tường rào xung quanh khu chôn cất mộ của gia đình 
chưa tuân thủ đúng theo quy định, mang tính chất chiếm đất để quy hoạch thành 
một khu riêng của gia đình, dòng họ. 

2. Đối với các khu đất quy hoạch khu nghĩa địa tập trung tại một số xã, 
thị trấn gồm. 

- Xã Thái Bình, quy hoạch tại thôn Bình Thái và thôn Bản Piềng, với tổng 
diện tích là 9000m

2
; 

- Xã Bắc Xa, quy hoạch 07 khu: tại thôn Tẩn Lầu, diện tích 5.987,1m
2
; thôn 

Bắc Xa, diện tích 10.000m
2
; thôn Kéo Cấn, diện tích 3000m

2
; thôn Pò Háng, diện 

tích 4000m
2
; thôn Khuổi Tà, diện tích 10.000m

2
; thôn Nà Pè, diện tích 10.000m

2
; 

thôn Hạnh Phúc, diện tích 12.000m
2
;  

- Xã Lâm Ca, quy hoạch 07 khu: tại thôn Khe Dăm, diện tích 41.886m
2
; 

thôn Bình An, Bình Ca và Bình Giang, diện tích 4.709m
2
; thôn Bản Lạn, diện tích 

48.896m
2
; thôn Bình Thắng, diện tích 5.800m

2
; thôn Bình Lâm, diện tích 

38.720m
2
; thôn Pắc Vằn, diện tích 10.440m

2
; thôn Khe Xiếc, diện tích 5.520m

2
; 

- Xã Đình Lập, quy hoạch 12 khu: tại thôn Nà Pá, diện tích 34.376,3m
2
; 

thôn Bản Chuông, diện tích 39.171,5m
2
; thôn Còn Mò, diện tích 41.302m

2
; thôn 

Bình Chương 2, diện tích 29.128m
2
; thôn Còn Đuống, diện tích 27.970,1m

2
; thôn 

Phật Chỉ, diện tích 44.842m
2
; thôn Khe Vuồng, diện tích 40.395m

2
; thôn Còn 



 

 

Sung, diện tích 58.435m
2
; thôn Keo Khuế, diện tích 34.069,1m

2
; thôn Khe Mạ, 

diện tích 43.915,8m
2
; thôn Bình Chương 1, diện tích 44.236m

2
; thôn Kim Quán, 

diện tích 58.484,8m
2
; 

- Xã Cường Lợi, quy hoạch 6/6 khu: tại thôn Bản Xum, diện tích 15.000m
2
; 

thôn Bản Chuộn, diện tích 16.000m
2
; thôn Đồng Khoang, diện tích 24.600m

2
; 

thôn Quang Hòa, diện tích 81.600m
2
; thôn Khe Bó, diện tích 108.200m

2
; thôn Bản 

Pia, diện tích 20.000m
2
;  

- Xã Bính Xá, quy hoạch: tại thôn Quyết Tiến, diện tích 20.000m
2
; thôn 

Tiên Phi, diện tích 25.000m
2
; thôn Nà Lừa, diện tích 20.000m

2
; thôn Bản Mọi, 

diện tích 20.000m
2
; thôn Pò Háng và thôn Nà Táng, diện tích 20.000m

2
; thôn 

Khẩu Nua, diện tích 20.000m
2
; thôn Pò Phát, diện tích 20.000m

2
; thôn Nà Loòng, 

diện tích 20.000m
2
; còn lại thôn Còn Phiêng, Ngàn Chả, Bản Chắt, Nà Vang quy 

hoạch trên diện tích đất của dân mỗi thôn khoảng 20.000m
2
; 

- Thị trấn Đình Lập, quy hoạch: tại khu 1 và khu 2, diện tích 40.000m
2
; khu 

3, diện tích 40.660m
2
; khu 5, diện tích 11.000m

2
; khu 6, diện tích 5000m

2
; khu 7, 

diện tích 15.000m
2
; khu 8, diện tích 20.000m

2
; 

 Đối với các xã và một số khu của thị trấn Đình Lập đã có quy hoạch khu 
nghĩa địa để khi có người chết trong khu, trong thôn đưa đến mai táng đến thời 
điểm báo cáo chưa có hiện tượng người dân đã tự ý chia nhỏ diện tích đất để bán 
xây dựng lăng, mộ không phù hợp quy hoạch sử dụng đất. 

Trên địa bàn huyện còn có các hộ gia đình, cá nhân thực hiện theo phong 
tục, tập quán mai táng người chết tại khu vườn, đồi của gia đình hoặc khu nghĩa 
địa gia đình và dòng họ. Việc mai táng người chết được thực hiện phù hợp với 
tín ngưỡng, phong tục, tập quán của người dân địa phương không gây ô nhiễm 
nguồn nước sinh hoạt hàng ngày của nhân dân, không có hành vi vi phạm trong 
hoạt động xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn 
huyện, không có hiện tượng người dân đã tự ý chia nhỏ diện tích đất để bán xây 
dựng lăng, mộ, tự phát hình thành các khu nghĩa trang, nghĩa địa, không phù hợp 
quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện. 

Về chế độ quản lý việc xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trên địa 

bàn huyện Đình Lập cơ bản thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 

32/2016/QĐ-UBND ngày 11/8/2016 của UBND tỉnh.  

Trên đây là báo cáo của UBND huyện Đình Lập về việc thực hiện Quyết 
định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 11/8/2016 của UBND tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng: TN&MT; 

- Lưu: VT. 
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