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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về hoạt động táng trong khuôn viên các cơ sở tôn giáo  

trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ 

và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 

năm 2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật  ngày 18 tháng 6 năm 2020;  

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 6 năm 2014;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 

tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo ngày 18 tháng 11 năm 2016; 

Căn cứ Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của 

Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng; 

Căn cứ Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, 

Tôn giáo; 

Căn cứ Thông tư số 02/2009/TT-BYT  ngày 26 tháng 5 năm 2009 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế hướng dẫn vệ sinh trong hoạt động mai táng và hỏa táng;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 09/TTr-SXD ngày 

18 tháng 01 năm 2022 về việc ban hành Quy định về hoạt động táng trong khuôn 

viên các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về hoạt động táng 

trong khuôn viên các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày      tháng     năm 2022. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành 

thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ 

chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Xây dựng; 

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VB); 

- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh, UBMTTQVN tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp (KTVB); 

- Đài PTTH tỉnh; 

- Báo Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- TT Công báo – Tin học tỉnh; 

- Lưu: VT, VX. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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