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Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2022 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên 
 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 586/SKHĐT-ĐKKD ngày 07/3/2022 
của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên về việc báo cáo xin ý kiến hướng 
dẫn giải quyết đối với hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án nghĩa trang 
Vĩnh Hằng tại thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên với diện tích 
10,89ha, tổng vốn đầu tư 119.902.000.000 đồng. Bộ Xây dựng có ý kiến như 
sau: 

1. Đối với quy định của pháp về chuyên ngành quản lý nghĩa trang 

- Tại khoản 22, Điều 3 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, công trình nghĩa 
trang thuộc hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật. 

- Tại điểm d, khoản 2, Điều 7, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và được 
sửa đổi, bổ sung quy định tại khoản 4, Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng quy định: “ Đối với dự án sử dụng 
nguồn vốn đầu tư hợp pháp của tổ chức, cá nhân không thuộc trường hợp quy 
định tại các điểm a, b và c khoản này (sau đây gọi là dự án sử dụng vốn khác) 
mà pháp luật về đầu tư có quy định phải lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự 
án, chủ đầu tư là nhà đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.
Trường hợp có nhiều nhà đầu tư tham gia thì các nhà đầu tư có thể thành lập tổ 
chức hoặc ủy quyền cho một nhà đầu tư làm chủ đầu tư. Trường hợp pháp luật 
có liên quan quy định về việc lựa chọn và công nhận chủ đầu tư thì việc lựa 
chọn và công nhận chủ đầu tư phải đáp ứng các điều kiện và tuân thủ quy định 
của pháp luật có liên quan;” .  

- Theo quy định tại khoản 2, Điều 6, Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 
05/4/2016 của Chính phủ quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và 
cơ sở hỏa táng: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lựa chọn chủ đầu tư xây dựng 
nghĩa trang, cơ sở hỏa táng theo quy định hiện hành về đầu tư, xây dựng. 



 
 

 

 

Do đó việc lựa chọn chủ đầu tư xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng cần 
tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư và các quy định có liên 
quan. 

2. Căn cứ các quy định hiện hành Sở Kế hoạch và Đầu tư, nghiên cứu, tổng 
hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức lựa chọn nhà đầu tư xây 
dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng đảm bảo theo đúng quy định hiện hành. Trong 
quá trình triển khai đầu tư xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng cần tuân thủ các 
quy định về quy hoạch, xây dựng, bảo vệ môi trường và tiêu chuẩn, quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia và các quy định có liên quan.  

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng trên cơ sở văn bản và thông tin được 
cung cấp gửi quý Sở nghiên cứu, tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên 
xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT. Lê Quang Hùng (để b/c); 
- Lưu: VT, HTKT (2). 
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