
 

 

Kính gửi:  

 - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Các Sở: Tư pháp; Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch 

và Đầu tư; Tài chính; Công thương; Lao động thương 

binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin 

và Truyền thông; Y tế; 

 - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; 

- Mặt trận Tổ quốc tỉnh. 

 

Thực hiện Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh v/v Quy định chính sách hỗ trợ khuyến khính hỏa táng và 

di chuyển phần mộ riêng lẻ về nghĩa trang tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Nam, 

Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ dự thảo Quyết định “Quy định chính sách 

hỗ trợ khuyến khích hỏa táng và di chuyển phần mộ riêng lẻ về nghĩa trang 

tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Nam”. 

 

Để đảm bảo sự phù hợp với Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở 

Xây dựng dự thảo Quyết định “Quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa 

táng và di chuyển phần mộ riêng lẻ về nghĩa trang tập trung trên địa bàn tỉnh 

Hà Nam”, nhằm cụ thể hóa một số điều đã được quy định tại Nghị quyết số 

21/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.  

 

Sở Xây dựng đề nghị Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các Sở, ngành và UBND 

các huyện, thị xã, thành phố tham gia ý kiến về nội dung dự thảo và gửi về Sở 

Xây dựng trước ngày 14/01/2022 theo đường công văn và về địa chỉ hòm thư 

htktbds.sxd.hn@gmail.com để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Đề nghị UBND 

các huyện, thị xã, thành phố gửi dự thảo lấy ý kiến của UBND các xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn và tổng hợp kèm theo ý kiến của UBND cấp 

huyện. 

 

Ngoài ra, thực hiện Điều 120 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2015, Sở Xây dựng đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải toàn 

văn dự thảo trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Thời hạn đăng tải 30 ngày 

để các cơ quan tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến. Ý kiến đóng góp xin gửi về 

UBND TỈNH HÀ NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:               /SXD-PTĐT Hà Nam, ngày         tháng 12 năm 2021 
V/v đề nghị đăng tải và tham gia ý kiến đối với 

dự thảo Quyết định “Quy định chính sách hỗ trợ 

khuyến khích hỏa táng và di chuyển phần mộ 

riêng lẻ về nghĩa trang tập trung trên địa bàn tỉnh 

Hà Nam”.  

 

mailto:htktbds.sxd.hn@gmail.com


 
 

hòm thư điện tử sxd@hanam.gov.vn hoặc gửi về Sở Xây dựng (Số 01 đường 

Lý Thường Kiệt, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam). 

 

(Kèm theo dự thảo Quyết định) 

 

Sở Xây dựng trân trọng đề nghị sự phối hợp của các đơn vị./. 

 
Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như kính gửi; PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Giám đốc Sở (để b/c);  

- Lưu: VT;PTĐT&HTKT; 

Trung:D:\So XD\VB đi\Nam 2021\94.  

  
  

 Đỗ Quang Nha 
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