CÔNG BÁO/Số 18/Ngày 19-5-2009

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ
ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN ĐẤT ĐỎ
Số: 03/2009/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đất Đỏ, ngày 17 tháng 4 năm 2009

CHỈ THỊ
Về việc Tăng cường công tác bảo vệ môi trường
trong hoạt động táng trên địa bàn huyện.

Trong những năm qua, công tác bảo vệ môi trường. trong nhân dân được Ủy
ban nhân dân huyện quan tâm: đã ban hành các văn bản chỉ đạo đê giải quyệt các
vấn đề về môi trường ở các địa phương, đồng thời cũng đã xây dựng và triển khai
nhiều kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện. Tuy
nhiên, việc bảo vệ môi trường trong hoạt động mai táng còn nhiều bất cập, nguyên
nhân do huyện chưa có khu mai táng tập trung, mặt khác, các ngành, các địa
phương quản quản lý chưa chặt chẽ, người dân tùy tiện mai táng người thân, khi
qua đời không theo quy hoạch, phá vỡ cành quan sinh thái, gây ô nhiễm nguồn
nước ngầm, làm ảnh hưởng xấu tới môi trường ở một số cùng trên địa bàn huyện.
Nhằm khuyến khích cộng đồng dân cư, người dân thực hiện táng trong khu
nghĩa trang Phước Hội, xóa bỏ hủ tục mai táng gây ô nhiễm môi trường, đảm bảo
thực hiện nghiêm các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2005. Nghị định
35/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về xây dựng, quản lý
và sử dụng nghĩa trang và quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới,
việc tang, lễ hội ban hành kèm theo Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25
tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân huyện chỉ thị:
1. Đối với nhân dân: Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu nhân dân trên địa bàn
huyện khi có người thân qua đời phải đưa vào mai táng tại nghĩa trang Phước Hội.
Việc quàn ướp, di chuyển, mai táng thi hài, hài cốt phải đảm bảo yêu cầu về vệ
sinh môi trường. Tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ, mai táng phải chấp hành các
quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và pháp luật về vệ sinh phòng dịch.
Ủy ban nhân dân huyện nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân mai táng nằm
ngoài nghĩa trang Phước Hội: trong trường hợp nếu đã có mộ chờ trong khu đất
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