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CÔNG BÁO/Số 32+33/Ngày 30-6-2017
ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ DĨ AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ
Về quản lý nghĩa trang nhân dân Bình An, thị xã Dĩ An
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 3319/Qð-UBND
ngày 27/6/2017 của UBND thị xã Dĩ An)
Chương I
NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng
1. Phạm vi ñiều chỉnh: Quy chế này quy ñịnh, ñiều chỉnh các họat ñộng về quản
lý, xây dựng và sử dụng nghĩa trang nhân dân Bình An, thị xã Dĩ An.
2. Nghĩa trang nhân dân Bình An, thị xã Dĩ An là công trình phúc lợi công cộng
do thị xã quản lý. Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An giao Xí nghiệp Công trình công cộng
thị xã Dĩ An là ñơn vị trực tiếp quản lý và sử dụng nghĩa trang ñảm bảo có hiệu quả về
ñất ñai, ñáp ứng yêu cầu về an ninh trật tự, cảnh quan, bảo vệ môi trường. Kinh phí
quản lý nghĩa trang ñược lấy từ nguồn thu dịch vụ và nguồn vốn ngân sách Nhà nước.
3. ðối tượng áp dụng: Quy chế này áp dụng ñối với các tổ chức, cá nhân có liên
quan ñến họat ñộng quản lý, xây dựng và sử dụng nghĩa trang Bình An thị xã Dĩ An.
ðiều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Quy chế này, các từ ngữ sau ñây ñược hiểu như sau:
1. Nghĩa trang là nơi táng người chết tập trung và ñược quản lý, xây dựng theo
quy ñịnh.
2. Táng là thực hiện việc lưu giữ thi hài hoặc hài cốt, tro cốt của người chết.
3. Mai táng là thực hiện việc lưu giữ thi hài hoặc hài cốt, tro cốt của người chết
ở một ñịa ñiểm dưới mặt ñất.
4. Hung táng là hình thức mai táng thi hài trong một khoản thời gian nhất ñịnh
sau ñó sẽ cải táng.
5. Cát táng là hình thức mai táng hài cốt sau khi cải táng hoặc lưu tro cốt sau khi
hỏa táng
6. Cải táng là thực hiện việc chuyển xương cốt từ mộ hung táng sang hình thức
táng khác

