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CHỈ THỊ
Về việc tăng cường quản lý việc chôn cất người chết trong ñịa bàn quy
hoạch xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội

Sau khi UBND tỉnh công bố quy hoạch xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội và ban
hành Chỉ thị 20/2005/CT-UBND ngày 10/8/2005 về việc tăng cường công tác quản lý
Nhà nước trên lĩnh vực ñất ñai, tình trạng lấn, chiếm ñất, cơi nới xây cất trái phép
trong ñịa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội tuy chưa ñược giải quyết triệt ñể nhưng bước
ñầu ñã có chấn chỉnh một bước, ñưa công tác quản lý ñất ñai dần ñi vào nề nếp, tạo
ñiều kiện cho việc triển khai các dự án ñầu tư. Tuy nhiên trong thời gian qua, công
tác quản lý việc chôn cất người chết trên ñịa bàn Khu kinh tế còn bị buông lỏng,
nhiều khu vực ñã ñược thông báo quy hoạch xây dựng dự án nhưng chính quyền ñịa
phương vẫn chưa có biện pháp ngăn chặn kịp thời, còn ñể nhân dân tự ý chôn cất
người chết trong khu quy hoạch phát triển ñầu tư, như các trường hợp ñể nhân dân
chôn cất mới trong dự án du lịch Vĩnh Hội tại thôn Vĩnh Hội, xã Cát Hải, huyện Phù
Cát vừa qua, gây khó khăn cho Nhà nước và phiền hà cho hộ gia ñình trong việc cải
táng di dời sau này. ðể chấn chỉnh và khắc phục tình hình trên, UBND tỉnh yêu cầu
Thủ trưởng các sở, ngành, ñơn vị liên quan, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và
Chủ tịch UBND các huyện Phù Cát, Tuy Phước tổ chức thực hiện ngay một số biện
pháp sau:
1. Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn, Chủ tịch UBND các huyện Phù Cát,
Tuy Phước trực tiếp chỉ ñạo UBND các xã trong ñịa bàn Khu kinh tế tổ chức thông
báo, quán triệt cho nhân dân không chôn cất mới người chết vào các khu vực ñã quy
hoạch xây dựng dự án; khi gia ñình có người qua ñời, cần tiến hành ngay việc thuyết
phục vận ñộng gia ñình chôn cất vào các khu vực ñã quy hoạch xây dựng khu chôn
cất tập trung hay tại quê nhà nằm ngoài Khu kinh tế và phải có biện pháp quản lý chặt
chẽ không ñể hộ dân tự chôn cất người chết trong khu vực xây dựng dự án.

