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V/v cung cấp thông tin về bảo vệ 

môi trường trong hoạt động mai 

táng, hỏa táng trên địa bàn huyện 

 

Đình Lập, ngày      tháng 5 năm 2022 

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn. 
 

Thực hiện Công văn số 816/STNMT-BVMT ngày 25/4/2022 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc phối hợp cung cấp thông tin về bảo vệ môi trường 

trong hoạt động mai táng, hỏa táng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, UBND huyện 

Đình Lập cung cấp các nội dung như sau:  

 1. Việc mai táng, hỏa táng trong đồng bào dân tộc thiểu số  

Nhìn chung, việc mai táng, hỏa táng trên địa bàn huyện đang được thực 

hiện theo phong tục tập quán của địa phương, mai táng người chết tại khu đất của 

gia đình, dòng họ, không gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt, không có hành vi vi 

phạm trong hoạt động xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang, nghĩa địa, cơ 

bản đảm bảo vệ sinh môi trường. 

 2. Hiện trạng quản lý nghĩa trang 

- Đối với khu nghĩa trang, nghĩa địa 

+ Địa bàn huyện Đình Lập có 02 khu nghĩa trang: tại khu 6, thị trấn Đình 

Lập, diện tích là 8.511,6m2 và tại khu 2, thị trấn Đình Lập, diện tích 1.433,5m2, để 

mai táng những anh hùng, liệt sỹ. Việc xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng 

niệm trong nghĩa trang thực hiện đúng quy định. 

+ Khu nghĩa địa tập trung có 02 khu: 01 khu nghĩa địa phục vụ cho thị trấn 

Đình Lập, tổng diện tích là 44.236m2 (phần diện tích đất này thuộc thôn Bình 

Chương 1, xã Đình Lập) và 01 khu tại thị trấn Nông Trường Thái Bình, tổng diện 

tích 29.000m2. Phần lớn các ngôi mộ trong khu nghĩa địa đã được xây dựng phần 

mộ theo đúng quy định.  

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

gồm: 49 khu nghĩa địa, tổng diện tích 126,65 ha. Các khu nghĩa địa tại hai thị trấn 

và một số xã đã được quản lý theo quy hoạch, chưa có hiện tượng người dân tự ý 

chia nhỏ diện tích đất để bán xây dựng lăng, mộ. 

UBND huyện Đình Lập kính gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh lạng 

Sơn xem xét, tổng hợp./. 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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