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UỶ BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN CAO LỘC 

 
 Số: 01 /KL-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Cao Lộc, ngày 20  tháng 02 năm 2019 

 

KẾT LUẬN THANH TRA 
Việc quản lý, sử dụng của UBND thị trấn  

Đồng Đăng đối với khu đất Nghĩa trang nhân dân thị trấn Đồng Đăng  
tại thôn Nà Lầm, xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc 

 

Thực hiện Quyết định số 2125/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của Chủ tịch 
UBND huyện Cao Lộc về việc thanh tra việc quản lý, sử dụng của UBND thị 
trấn Đồng Đăng đối với khu đất Nghĩa trang nhân dân thị trấn Đồng Đăng tại 
thôn Nà Lầm, xã Hồng Phong; 

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 10/BC-ĐTTr ngày 15/01/2018 của Đoàn 
Thanh tra; Báo cáo số 352/CQCSĐT ngày 16/7/2018, Cơ quan cảnh sát điều tra 
công an huyện và Báo cáo số 170/BC-ĐTTr ngày 28/12/2018 của Đoàn Thanh tra 
về việc bổ sung kết quả thanh tra, ý kiến giải trình của đối tượng thanh tra và Tờ 
trình số  77/TTr-UBND ngày 19/02/2019 của UBND thị trấn Đồng Đăng về việc đề 
nghị được tiếp tục sử dụng số tiền đã thu của Nghĩa trang Nà Lầm, Chủ tịch UBND 
huyện Cao Lộc kết luận như sau:   

I. KHÁI QUÁT ĐƠN VỊ ĐƯỢC THANH TRA 

Đồng Đăng là thị trấn biên giới, giáp với nước láng giềng Trung Quốc, có 
diện tích tự nhiên 459,18 ha, dân số trên 7.000 người, với 04 dân tộc chủ yếu là 
Tày, Nùng, Kinh, Hoa. Thị trấn Đồng Đăng là một trong hai trung tâm kinh tế- 
chính trị của huyện Cao Lộc, có 02 cửa khẩu quốc tế và là đầu mối quan trọng 
trong hành lang kinh tế “Nam Ninh- Lạng Sơn- Hà Nội- Hải Phòng”, với vị trí 
địa lý thuận lợi cho phát triển kinh tế dịch vụ- thương mại và du lịch, thị trấn 
Đồng Đăng đã góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế- xã hội của huyện 
Cao Lộc. 

Nghĩa trang nhân dân thị trấn Đồng Đăng được UBND huyện Cao Lộc 
giao cho UBND thị trấn Đồng Đăng quản lý tại Quyết định số 411/QĐ-UB ngày 
13/7/2004 thuộc địa phận thôn Nà Lầm, xã Hồng Phong, phục vụ việc mai táng 
cho người dân thuộc địa bàn các xã Hồng Phong, Phú Xá, thị trấn Đồng Đăng 
của huyện Cao Lộc và xã Tân Mỹ của huyện Văn Lãng. 

Thời kỳ thanh tra việc quản lý, sử dụng đối với khu đất Nghĩa trang nhân 
dân của UBND thị trấn Đồng Đăng là 12 năm (từ khi được giao quản lý năm 2004 
đến năm 2016); tại thời điểm được bàn giao để quản lý chưa có quy định điều 
chỉnh đối với lĩnh vực này, công tác bàn giao được thực hiện không rõ ràng trên 
thực địa cũng như hồ sơ và việc lưu trữ hồ sơ qua công tác bàn giao cũng được 
thực hiện chưa chặt chẽ. Mặt khác, việc quản lý, sử dụng với khu đất Nghĩa trang 
thuộc lĩnh vực nhạy cảm mang tính chất tâm linh và việc táng thực hiện theo 
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phong tục tập quán địa phương. Quá trình thanh tra, UBND huyện cũng đã có văn 
bản chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra nhưng không đủ cơ sở để khởi tố. Do nhiều 
nguyên nhân nên thời gian thực hiện kéo dài, đến nay mới ban hành được Kết luận 
thanh tra. 

Các nhân có liên quan trực tiếp đến công tác này tại UBND thị trấn Đồng 
Đăng trong thời kỳ thanh tra như sau: 

- Đối với chức vụ Chủ tịch UBND thị trấn Đồng Đăng gồm: Ông Phạm 
Văn Dung (từ năm 2004 đến 31/7/2011, đã nghỉ chế độ hưu trí từ tháng 
05/2018); ông Nguyễn Văn Hanh (từ 01/8/2011 đến 30/9/2014, nay là Trưởng 
phòng NN&PTNT); ông Lý Hồng Quân, (Phó Chủ tịch phụ trách từ 01/10/2014 
đến 13/02/2015); bà Hoàng Minh Thảo (từ 14/02/2015 đến nay); 

- Đối với chức danh Công chức Tài chính - Kế toán UBND thị trấn Đồng 
Đăng gồm: Ông Nguyễn Huy Phong (từ năm 2004 đến 30/10/2011); Bà Lã Thị 
Hồng (từ tháng 5/2005 đến 01/10/2011); Ông Hà Đức Thuận (từ tháng 01/11/2011 
đến 16/4/2014); Bà Hoàng Thị Mai Dung (từ tháng 16/4/2014 đến nay); 

- Đối với chức danh Thủ quỹ UBND thị trấn Đồng Đăng gồm:  Bà Nông 
Thúy Việt, công chức Văn phòng - Thống kê, phụ trách Thủ quỹ thị trấn (từ năm 
2004 đến 30/4/2010); Bà Hoàng Thị Hằng, Công chức Tư pháp - Hộ tịch, nguyên 
công chức Văn hóa – Xã hội phụ trách Thủ quỹ thị trấn (từ  01/5/2010 đến 
30/4/2014); Bà Lý Thị Khánh Linh, công chức Văn hóa – Xã hội phụ trách Thủ 
quỹ thị trấn (từ  01/5/2014 đến nay).  

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH  

1. Về hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng 
và giao quản lý, sử dụng nghĩa trang Nà Lầm 

Ngày 07/4/1999, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 451 QĐ/UB-XD phê 
duyệt dự án đầu tư xây dựng Nghĩa trang nhân dân thị trấn Đồng Đăng. Trên cơ sở 
đó, UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định số 30 QĐ/UB-XD ngày 08/01/2001,  
1010 QĐ/UB-XD ngày 11/6/2001, 1148 QĐ/UB-XD ngày 29/6/2001, 1407 
QĐ/UB-XD ngày 31/7/2001, 1611 QĐ/UB-XD ngày 30/8/2001, 1705 QĐ/UB-XD 
ngày 17/9/2001, 1849 QĐ/UB-XD ngày 02/10/2001, 1840/QĐ-UB-XD ngày 
02/10/2001 v/v thu hồi và giao đất cho Ban QLDA 748 để xây dựng Nghĩa trang 
nhân dân thị trấn Đồng Đăng. 

Ngày 10/6/2002, UBND tỉnh đã giao cho UBND huyện Cao Lộc quản lý công 
trình Nghĩa trang nhân dân thị trấn Đồng Đăng tại Quyết định số 1123/QĐ-UB. Tiếp 
đó, UBND huyện Cao Lộc đã ban hành Quyết định số 411/QĐ-UB ngày 13/7/2004 
v/v giao cho UBND thị trấn Đồng Đăng quản lý công trình Nghĩa trang nhân dân. 

Tuy nhiên, công tác bàn giao thực địa đối với công trình Nghĩa trang là 
không rõ ràng, cơ bản chỉ bàn giao bằng các văn bản hành chính nhưng sơ đồ, mốc 
giới trên thực địa không được bàn giao cụ thể. Qua kiểm tra thực tế, UBND thị trấn 
không cung cấp được hồ sơ được bàn giao ban đầu. Mặt khác, từ khi bàn giao đến 
nay không được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác định lại ranh giới nên cũng 
phần nào khó khăn, trở ngại cho công tác quản lý.  
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2. Công tác quản lý, sử dụng của UBND thị trấn Đồng Đăng đối với 
Nghĩa trang nhân dân thị trấn Đồng Đăng 

2.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

Sau khi được UBND huyện giao quản lý Nghĩa trang, UBND thị trấn Đồng 
Đăng đã ban hành Quy chế số 66-QC/UB ngày 15/7/2004 về hoạt động tạm thời 
khu Nghĩa trang nhân dân thị trấn Đồng Đăng; được HĐND thị trấn Đồng Đăng 
phê chuẩn tại Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 15/7/2004 và UBND huyện Cao 
Lộc phê chuẩn tại Quyết định số 555/QĐ-UB ngày 23/8/2004 và tiến hành thông 
báo công khai việc quản lý, khai thác Nghĩa trang nhân dân thị trấn Đồng Đăng tại 
Thông báo số 74/TB-UBND ngày 18/11/2005; 

Ngày 20/11/2005, UBND thị trấn Đồng Đăng ban hành Quy chế số 75-
QC/UBND về hoạt động của Nghĩa trang nhân dân thị trấn Đồng Đăng thay thế 
Quy chế số 66 (đã được thống nhất thông qua tại Hội nghị quân dân chính Đảng 
ngày 14/11/2005); 

Ngày 07/4/2006, UBND thị trấn Đồng Đăng đã ban hành Quyết định số 
17/2006/QĐ-UBND v/v giao Nghĩa trang nhân dân Nà Lầm cho Hội Cựu chiến 
binh thị trấn quản lý và khai thác và thông báo công khai tại Thông báo số 13/TB-
UBND ngày 14/4/2006. Tuy nhiên, trước khi có Quyết định giao quản lý và khai 
thác nghĩa trang, Hội Cựu chiến binh thị trấn đã xây dựng Kế hoạch số 11/KH-
CCB ngày 20/12/2005 về tổ chức hoạt động quản lý, bảo vệ của đội quản trang 
nhân dân thị trấn Đồng Đăng (được Phó Chủ tịch UBND thị trấn phê duyệt ngày 
20/3/2006); 

Sau khi được UBND thị trấn Đồng Đăng giao quản lý và khai thác Nghĩa 
trang, Hội Cựu chiến binh thị trấn Đồng Đăng đã có Tờ trình số 22/TTr-CCB v/v 
đăng ký tổ chức lực lượng thành lập Đội quản trang nhân dân (gồm 06 đồng chí do 
ông Đặng Văn Tâm làm Tổ trưởng, 05 thành viên là ông Lăng Minh Khai, ông 
Trần Văn Phẩy, ông Vi Thanh Binh, ông Hoàng Văn Thắng, ông Nông Văn Sơn); 

Sau Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh, huyện cụm Đồng 
Đăng - Bảo Lâm vào tháng 6/2015, UBND thị trấn Đồng Đăng đã ban hành Quyết 
định số 112/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 v/v thành lập Tổ kiểm tra thực trạng quản 
lý, khai thác và sử dụng tại Nghĩa trang nhân dân thị trấn Đồng Đăng; 

Trong quá trình quản lý, nhận thấy một số quy định của Quy chế số 75-
QC/UBND đã không còn phù hợp với thực tế nên ngày 31/12/2015, UBND thị trấn 
Đồng Đăng đã ban hành Quyết định số 196/QĐ-UBND v/v ban hành Quy chế 
quản lý, khai thác và sử dụng Nghĩa trang nhân dân thị trấn Đồng Đăng (đã được 
tổ chức lấy ý kiến góp ý công khai của nhân dân trước khi ban hành; quy định mỗi 
mộ an táng sử dụng diện tích tối đa 6 m2, 02 mộ cách nhau 2 m, độ sâu tối thiểu 
của huyệt là 1,2 m, chiều rộng tối đa 1 m, chiều dài tối đa 2 m, đắp mộ rộng tối đa 
1,5 m, chiều dài tối đa 2,6 m, chiều cao 0,8-1,2 m; mỗi mộ cải táng được sử dụng 
diện tích 4 m2, 02 mộ cách nhau 1,5 m) và Thông báo số 577/TB-UBND v/v thu 
phí sử dụng đất Nghĩa trang với mức thu 200.000 đồng/mộ an táng (mới chôn) và 
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500.000 đồng/mộ cải táng (có Biên bản Hội nghị lấy ý kiến v/v thu phí Nghĩa trang 
lập ngày 22/10/2015); 

Từ ngày 29/02/2016, UBND thị trấn Đồng Đăng đã ban hành Quyết định số 
40A/QĐ-UBND v/v kiện toàn Tổ quản lý Nghĩa trang nhân dân thị trấn Đồng Đăng. 

Như vậy, sau khi được UBND huyện giao quản lý, UBND thị trấn Đồng 
Đăng đã tiếp tục giao cho Hội Cựu chiến binh thị trấn quản lý và khai thác nghĩa 
trang. Việc UBND thị trấn Đồng Đăng giao Hội Cựu chiến binh thị trấn quản lý, 
khai thác nghĩa trang là không đúng với tinh thần của Quyết định số 411/QĐ-UB 
của UBND huyện và không đúng với chức năng, nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh 
được quy định tại Pháp lệnh cựu chiến binh số 27/2005/PL-UBTVQH11 ngày 
07/10/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sau khi Chính phủ ban hành Nghị 
định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa 
trang đến thời điểm thanh tra, UBND thị trấn vẫn giao cho Đội Quản trang do Hội 
Cựu chiến binh thành lập. Trách nhiệm thuộc về UBND thị trấn Đồng Đăng. 

2.2. Công tác lập và lưu trữ hồ sơ nghĩa trang 

Thời điểm UBND huyện giao UBND thị trấn Đồng Đăng quản lý nghĩa trang, 
chưa có văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực này nên việc quản lý gặp nhiều khó 
khăn (từ năm 2004 đến năm 2008). Tuy nhiên, từ khi Chính phủ ban hành Nghị định 
số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang và 
Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa 
trang và cơ sở hỏa táng, UBND thị trấn Đồng Đăng đã không lập và lưu trữ hồ sơ 
nghĩa trang theo quy định tại Điều 18 của Nghị định số 35/2008/NĐ-CP và Điều 16 
của Nghị định số 23/2016/NĐ-CP như: không lập sơ đồ vị trí chi tiết của các phần 
mộ, hàng mộ, nhóm mộ, lô mộ để chủ động bố trí đất mộ khi nhân dân có nhu cầu 
an táng; không đánh số các phần mộ trong nghĩa trang; không có sổ theo dõi hoạt 
động táng trong nghĩa trang và lưu trữ các thông tin cơ bản của người được táng và 
thân nhân.  

Theo các Quy chế đã được UBND thị trấn Đồng Đăng ban hành, nghĩa trang 
gồm 06 khu được chia thành 46 lô tuy nhiên không có sơ đồ chia lô, không tiến 
hành cắm mốc, không xác định được ranh giới các lô ngoài thực địa; chỉ có sơ đồ 
phân khu (được lập trong quá trình đầu tư xây dựng nghĩa trang) nhưng ranh giới 
sử dụng đất thực tế từng khu không đúng với sơ đồ, việc xác định ranh giới các 
khu đất theo sơ đồ là không thực hiện được do không có hồ sơ gốc, không có mốc 
tại thực địa. 

Như vậy công tác lập và lưu trữ hồ sơ nghĩa trang được UBND thị trấn Đồng 
Đăng thực hiện chưa đúng các quy định của pháp luật trong đó có lý khách quan 
tại thời  điểm được giao năm 2004 đến năm 2008 do chưa có văn bản quy phạm 
pháp luật về lĩnh vực này nên UBND thị trấn cũng gặp khó khăn trong công tác 
quản lý. Tuy nhiên, UBND thị trấn cũng chưa chủ động chỉ đạo thực hiện theo quy 
định tại Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 khi văn bản có hiệu lực thi 
hành. Trách nhiệm thuộc về các tổ chức, cá nhân có liên quan gồm: UBND thị trấn 
Đồng Đăng, Hội Cựu Chiến binh, Đội quản trang và các cá nhân liên quan gồm: 
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Chủ tịch UBND thị trấn, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh, Đội trưởng Đội quản trang 
từ năm 2008 đến năm 2016. 

2.3. Công tác quản lý sử dụng đất, xây dựng phần mộ, bia mộ và các 
công trình trong nghĩa trang 

2.3.1. Việc xây dựng các phần mộ, bia mộ và các công trình trong nghĩa trang 

Theo quản lý về quy hoạch được giao thì Nghĩa trang nhân dân thị trấn có 
tổng diện tích là 104.346 m2. 

Theo các Quy chế số 66-QC/UB ngày 15/7/2004 và Quy chế số 75-
QC/UBND ngày 20/11/2005 của UBND thị trấn Đồng Đăng về hoạt động khu 
Nghĩa trang, nghĩa trang gồm 06 khu được chia thành 46 lô. Quy định cụ thể về 
khu vực an táng, cải táng như sau: 

- Khu vực dùng để chôn cất những ngôi mộ chưa cải táng gồm khu A, B, C 
với diện tích 53.400 m2, thứ tự sử dụng từ khu A đến khu B đến khu C; 

- Khu vực dùng để chôn cất những ngôi mộ đã cải táng gồm khu D, E, F với 
tổng diện tích 50.700 m2, thứ tự sử dụng từ khu F đến khu D đến khu E. 

Năm 2001, để phục vụ việc một số hộ giáo dân di chuyển các phần mộ nằm 
trong diện giải tỏa để giải phóng mặt bằng công trình Trung tâm thương mại Đồng 
Đăng, UBND huyện đã đồng ý cho UBND thị trấn Đồng Đăng bố trí đất phục vụ 
cho việc mai táng và di chuyển các phần mộ trong khu vực Nghĩa trang theo 
nguyện vọng của nhân dân, bao gồm cả một số hộ giáo dân di chuyển mộ phục vụ 
giải phòng mặt bằng theo đúng Quy chế nghĩa trang đã được HĐND thị trấn thông 
qua. Trên cơ sở đó, UBND thị trấn Đồng Đăng đã tiến hành giao đất cho các hộ 
công giáo tại Nghĩa trang nhân dân thị trấn Đồng Đăng (thể hiện tại Biên bản giao 
đất lập ngày 02/01/2002) với diện tích khoảng 6.000 m2 đất thuộc khu A của Nghĩa 
trang để ngoài việc một số hộ gia đình công giáo di chuyển phần mộ thuộc diện 
giải tỏa phục vụ công tác giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Trung tâm 
thương mại Đồng Đăng, còn để chôn cất những người quá cố theo đạo công giáo 
trên địa bàn thị trấn. 

Tuy nhiên, ranh giới sử dụng đất thực tế không đúng với các Quyết định 
giao đất. Việc xác định ranh giới các khu đất theo các Quyết định giao đất và các 
lô đất như đã nêu ở trên là không thực hiện được do không có hồ sơ gốc, ranh giới 
giao đất được thể hiện trên bình đồ, khi giao đất không tiến hành cắm mốc tại thực 
địa. Quá trình bàn giao để quản lý, sử dụng đã lâu, không tiến hành xác minh được 
với các cá nhân có liên quan đến công tác bàn giao, trên thực tế Đội quản trang chỉ 
quản lý theo ranh giới thực địa khi nghĩa trang. 

Đến thời điểm thanh tra,  trên mỗi  khu mộ (từ khu A đến khu F) đều đã có 
người dân (ở các xã Hồng Phong, Phú Xá, thị trấn Đồng Đăng của huyện Cao Lộc; 
xã Tân Mỹ của huyện Văn Lãng) sử dụng vào mục đích chôn cất người quá cố 
hoặc xây tường bao nhằm mục đích giữ đất. Tuy nhiên việc chôn cất mộ tại các 
khu đều do người dân tự lựa chọn không theo quy hoạch, không theo khu vực và 
thứ tự sử dụng đã quy định trong nội dung Quy chế ban hành (tâm lý người dân lựa 
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chọn vị trí và hướng mộ theo tâm linh, phong tục tập quán). Việc xây dựng tường 
rào xung quanh các khu mộ nhằm mục đích giữ đất tại các khu với số lượng lớn và 
đã diễn ra trong khoảng thời gian dài. UBND thị trấn Đồng Đăng đã 02 lần có 
Thông báo (số 50/TB-UBND ngày 22/10/2006 và số 119/TB-UBND ngày 
06/5/2008) yêu cầu các hộ gia đình vi phạm quy chế nghĩa trang tự tháo dỡ tường 
bao quanh mộ nhưng không có hộ nào chấp hành. Nhưng sau đó UBND thị trấn 
không có biện pháp xử lý và không báo cáo UBND huyện các trường hợp vi phạm 
để được chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết.  

Kết quả thanh tra cho thấy: tính đến ngày 21/11/2016 (thời điểm hoàn thành 
công tác lập trích đo địa chính), trong khu vực nghĩa trang có tổng cộng 250 công 
trình xây dựng tường bao vi phạm (với tổng diện tích 23.651,1 m2; trong đó 215 
trường hợp xây quây có mộ, 35 trường hợp xây quây không có mộ), 01 nhà quản 
trang (diện tích 47,6 m2) và khoảng 262 mộ lẻ (trong đó có 31 mộ táng sai vị trí). 

Theo hiện trạng sử dụng, khu đất Nghĩa trang có tổng diện tích 100.865,4 
m2, thuộc tờ Bản đồ địa chính số 19, 27 xã Hồng Phong; phù hợp với Quy hoạch 
sử dụng đất của huyện Cao Lộc giai đoạn 2011-2020, cụ thể như sau: 

- Khu A: có một phần diện tích là khu mộ công giáo. Khu vực này không có 
hiện tượng xây tường bao chiếm đất, có khoảng 52 mộ lẻ. Diện tích còn lại được 
nhân dân sử dụng với số lượng ít (khoảng 10 mộ lẻ tại vị trí đất thấp). Diện tích đất 
chưa sử dụng tại khu A còn khá nhiều (khoảng 60 - 70% diện tích đất); 

- Khu B: khu vực này tập trung nhiều mộ, chủ yếu là các mộ lẻ chưa cải 
táng, việc chôn cất không theo thứ tự, chủ yếu do người dân tự lựa chọn vị trí. Tại 
thời điểm thanh tra có 23 công trình xây dựng tường bao, nhà quản trang và 68 mộ 
lẻ, có 6 công trình xây dựng tường bao nhưng không có mộ. Nhà quản trang được 
xây dựng vào năm 2007, là nơi làm việc và thường trực của Đội quản trang. Tuy 
nhiên, hiện nay nhà quản trang đã bị xuống cấp, không có tài sản bên trong, không 
có người sử dụng; 

- Khu C: khu vực này tập trung nhiều mộ, chủ yếu là các mộ lẻ chưa cải 
táng, việc chôn cất không theo thứ tự. Tại thời điểm thanh tra có 11 công trình xây 
dựng tường bao và 101 mộ lẻ, có 01 công trình xây dựng tường bao nhưng không 
có mộ; 

- Khu D: có 50 công trình xây dựng tường bao và 20 mộ lẻ, có 15 công trình 
xây dựng tường bao nhưng không có mộ; 

- Khu E: có 111 công trình xây dựng tường bao và 10 mộ lẻ, có 11 công 
trình xây dựng tường bao nhưng không có mộ; 

- Khu F: có 55 công trình xây dựng tường bao và 01 mộ lẻ, có 3 công trình 
xây dựng tường bao nhưng không có mộ;. 

 Việc táng trong nghĩa trang không tuân theo các quy định của pháp luật và 
trái với các Quy chế hoạt động của Nghĩa trang mà UBND thị trấn Đồng Đăng đã 
ban hành, cụ thể như sau: 
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- Xây dựng mộ, bia mộ và các công trình trong nghĩa trang không theo các 
quy định về quản lý kiến trúc và Quy chế quản lý nghĩa trang theo khoản 3, Điều 8, 
Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ; vi phạm quy định 
khu vực chôn mộ chưa cải táng, mộ cải táng đã nêu ở trong các Quy chế do UBND 
thị trấn Đồng Đăng ban hành (như có nhiều ngôi mộ chưa cải táng tại khu D, E, F 
và nhiều ngôi mộ đã cải táng tại khu B, C; xây dựng các công trình tường bao 
trong nghĩa trang; việc chôn cất, xây dựng các ngôi mộ lộn xộn, không theo hàng 
lối, không đánh số); 

- Vi phạm quy định diện tích đất tối đa cho một phần mộ cá nhân theo Điều 
4 Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 và Điều 4 Nghị định số 
23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ (theo quy định diện tích sử dụng 
đất cho mỗi mộ hung táng và chôn cất một lần tối đa không quá 5 m2, mỗi mộ cát 
táng tối đa không quá 3 m2); vi phạm định mức đất sử dụng cho một ngôi mộ mai 
táng và cải táng quy định tại Điều 4, 5 của Quy định về định mức đất và chế độ 
quản lý việc xây phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa 
ban hành kèm theo Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của 
UBND tỉnh Lạng Sơn (định mức đất sử dụng cho một ngôi mộ mai táng không quá 
7 m2, cho một ngôi mộ cải táng không quá 5 m2); vi phạm quy định sử dụng diện 
tích khi mai táng mộ chưa cải táng, mộ đã cải táng đã nêu ở trong các Quy chế do 
UBND thị trấn Đồng Đăng ban hành (mỗi mộ chưa cải táng sử dụng diện tích 6 m2, 

mộ cách mộ 1 m; mỗi mộ đã cải táng sử dụng diện tích 4 m2, mộ cách mộ 2 m). 

- Vi phạm chế độ quản lý việc xây phần mộ quy định tại Điều 8 của Quy 
định ban hành kèm theo Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của 
UBND tỉnh Lạng Sơn (như xây phần mộ không tuân theo định mức sử dụng đất và 
quy chế hoạt động của nghĩa trang; các khu mộ không được sắp xếp theo phân lô 
quy hoạch; xây tường vây quanh một ngôi mộ hoặc khu mộ của dòng tộc vi phạm 
chỉ giới và cản trở việc đi lại trong nghĩa trang, ảnh hưởng xấu tới cảnh quan môi 
trường); 

- Vi phạm quy định nghiêm cấm việc xây dựng trong nghĩa trang, nghĩa địa 
tại khoản 1, 2 Điều 9 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 41/2007/QĐ-
UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh Lạng Sơn và Quy chế quản lý nghĩa trang 
cũng như bảng bia niêm yết tại nghĩa trang (như xây dựng công trình quá diện tích 
của ngôi mộ mai táng và cải táng; xây tường vây khi chưa có mộ; đắp mộ giả và 
xây mộ sẵn để chờ cải táng). 

Như vậy, việc táng và xây dựng các phần mộ, công trình trong nghĩa trang 
không tuân theo các quy định của pháp luật và trái với các Quy chế hoạt động của 
Nghĩa trang mà UBND thị trấn Đồng Đăng đã ban hành. UBND thị trấn Đồng 
Đăng đã 02 lần có Thông báo (số 50/TB-UBND ngày 22/10/2006 và số 119/TB-
UBND ngày 06/5/2008) yêu cầu các hộ gia đình vi phạm quy chế nghĩa trang tự 
tháo dỡ tường bao quanh mộ nhưng không có hộ nào chấp hành, UBND thị trấn 
cũng chưa có biện pháp giải quyết dứt điểm. Đến nay việc xử phạt vi phạm hành 
chính đối với các trường hợp vi phạm là không thực hiện được do đã hết thời hiệu 
xử phạt theo quy định tại khoản 1, điều 6 Luật xử lý vi phạm hành chính.  
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Trách nhiệm thuộc về các tổ chức, cá nhân có liên quan gồm: UBND thị trấn 
Đồng Đăng; Hội Cựu Chiến binh; Đội quản trang; các hộ gia đình, cá nhân có phần 
mộ, công trình xây dựng không đúng theo quy định tại khu đất nghĩa trang.  

2.3.2. Việc đổ đất thải 

Tại thời điểm thanh tra, trong khu đất nghĩa trang có khối lượng khá lớn đất, 
đá thải vận chuyển từ nơi khác đến (khoảng 20.000 m3, diện tích chân của đống đổ 
thải là 1.541,2 m2, thể hiện tại thửa đất số 85 của Trích đo địa chính khu đất nghĩa 
trang), chiếm một phần diện tích đất nghĩa trang không thể thực hiện được việc 
chôn cất mộ. Vị trí đổ khối lượng  đất, đá này tại khu E.  

Như vậy, việc đổ đất thải vào khu đất nghĩa trang là hành vi sử dụng đất 
không đúng mục đích, không hiệu quả và không đảm bảo yêu cầu về cảnh quan, 
bảo vệ môi trường theo quy định tại khoản 4, Điều 3 của Nghị định số 
35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008; khoản 3, Điều 3 của Nghị định số 23/2016/NĐ-
CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ; khoản 3, Điều 3 của Quy định ban hành kèm 
theo Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh; trái với 
các Quy chế hoạt động của Nghĩa trang mà UBND thị trấn Đồng Đăng đã ban 
hành.  Tuy nhiên, việc xác định chính xác đối tượng, thời điểm đổ đất đá thải là 
không thực hiện được do sự việc đã xảy ra từ lâu và khi xảy ra cũng không được 
lập biên bản để xác định hoặc xử lý kịp thời. Do đó, việc xử phạt vi phạm hành 
chính là không thực hiện được. 

Trách nhiệm thuộc về các tổ chức, cá nhân có liên quan gồm: UBND thị trấn 
Đồng Đăng; Hội Cựu Chiến binh; Đội quản trang; đơn vị đổ đất thải tại khu đất 
nghĩa trang.  

2.3.3. Tình trạng đường giao thông  

Tại thời điểm thanh tra, con đường dẫn lên nghĩa trang (từ đầu cầu Pá 
Phiêng đến nhà quản trang) có hiện tượng sụt lún, nứt, mặt đường lồi lõm, xuất 
hiện nhiều ổ voi, ổ gà, gây khó khăn cho các phương tiện đi lại. Nguyên nhân gây 
hỏng đường theo xác định ban đầu chủ yếu là do các xe quá khổ, quá tải chở đất, 
đá thải lên đổ trong khu đất nghĩa trang, một phần là do tác động của thời tiết. 
Công tác quản lý không sát sao, không kịp thời ngăn chặn khi xảy ra các hành vi vi 
phạm đến nay con đường đã xuống cấp nghiêm trọng gây khó khăn cho các 
phương tiện khi di chuyển đến nghĩa trang để thực hiện  việc an táng người thân, 
cần phải khắc phục, sửa chữa.  

Trách nhiệm thuộc về các tổ chức, cá nhân có liên quan gồm: UBND thị trấn 
Đồng Đăng; Hội Cựu Chiến binh; Đội quản trang; đơn vị đổ đất thải tại khu đất 
nghĩa trang.  

2.4. Công tác thu và quản lý, sử dụng tiền thu được từ hoạt động quản 
lý nghĩa trang 

Trong thời kỳ thanh tra, việc thu tiền quản lý nghĩa trang thị trấn Đồng Đăng 
được thực hiện theo Quy chế số 66-QC/UB ngày 15/7/2004 của UBND thị trấn 
Đồng Đăng về hoạt động tạm thời khu Nghĩa trang nhân dân thị trấn Đồng Đăng 
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(quy định mức thu phí là 50.000 đồng/m2 đối với mộ chưa cải táng và 100.000 
đồng/m2 đối với mộ đã cải táng) nhưng chưa ban hành văn bản công khai mức thu 
phí, Quy chế số 75-QC/UBND ngày 20/11/2005 của UBND thị trấn Đồng Đăng về 
hoạt động của Nghĩa trang nhân dân thị trấn Đồng Đăng (quy định mức thu phí là 
200.000 đồng/mộ, thu một lần đối với cả mộ chưa cải táng và đã cải táng) nhưng 
chưa ban hành văn bản công khai mức thu phí và Quyết định số 196/QĐ-UBND 
ngày 31/12/2015 của UBND thị trấn Đồng Đăng v/v ban hành Quy chế quản lý, 
khai thác và sử dụng Nghĩa trang nhân dân thị trấn Đồng Đăng (quy định mức thu 
phí là 200.000 đồng/mộ an táng, 500.000 đồng/mộ cải táng), đã được tổ chức lấy ý 
kiến góp ý công khai của nhân dân trước khi ban hành.  

Theo hồ sơ, chứng từ UBND thị trấn và ông Đặng Văn Tâm (nguyên Tổ 
trưởng tổ quản trang) cung cấp thấy tổng số tiền thu được là 364.900.000 đồng, gồm: 

-  Từ năm 2004 đến năm 2012: không có sổ theo dõi nhưng thống kê được 
số tiền thu theo các phiếu thu là 113.000.000 đồng, tồn quỹ là 39.160.000 đồng. 
Như vậy, mặc dù không có chứng từ kèm theo nhưng chấp nhận số tiền đã chi là 
73.840.000 đồng (113.000.000 - 39.160.000); 

- Từ năm 2013 đến tháng 6 năm 2016: thống kê được số tiền thu theo các 
phiếu thu là 251.900.000 đồng (chưa bao gồm số tiền tồn quỹ giai đoạn 2004-2012 
chuyển sang là 39.160.000 đồng). Chấp nhận số tiền đã chi là 99.886.000 đồng có 
chứng từ kèm theo.  

Nhưng theo số liệu báo cáo của UBND thị trấn Đồng Đăng thì tổng số tiền 
thu được chỉ là 221.200.000 đồng, đã sử dụng là 99.886.000 đồng (có chứng từ giai 
đoạn 2012 đến tháng 6/2013), số tiền tồn quỹ là 160.474.000 đồng. 

Như vậy, để xác định chính xác số tiền thu được là không thực hiện được do 
không có đủ hồ sơ, chứng từ, sổ sách theo dõi. Tuy nhiên, đối chiếu số liệu kiểm 
tra thực tế qua chứng từ thu thập được với số liệu báo cáo của UBND thị trấn Đồng 
Đăng thấy chênh lệch số tiền thu được là 30.700.000 đồng cần xử lý thu hồi, (trong 
đó năm 2013 là 16.900.000 đồng và năm 2014 là 13.800.000 đồng). 

Kết quả thanh tra cho thấy, việc thực hiện còn có một số thiếu sót, sai phạm sau: 

- Một số khoản thu, chi không lập chứng từ kế toán; một số chứng từ kế toán 
được lập không đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh; không tiến 
hành mở sổ sách theo dõi, hạch toán, quyết toán đối với việc quản lý, sử dụng số 
tiền thu được từ việc quản lý nghĩa trang theo quy định tại Luật Kế toán, Quyết 
định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Về việc ban 
hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp; làm thất thoát hồ sơ. 

- Việc UBND thị trấn Đồng Đăng tự ban hành mức thu phí sử dụng đất 
Nghĩa trang là không đúng quy định tại Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 
03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí, Nghị 
định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP (không nằm trong danh mục chi tiết phí, lệ 
phí ban hành kèm theo 02 Nghị định này); 
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- Việc UBND Đồng Đăng thị trấn phê duyệt Kế hoạch số 11/KH-CCB ngày 
20/12/2005 của Hội Cựu chiến binh thị trấn Đồng Đăng về tổ chức hoạt động quản 
lý, bảo vệ của đội quản trang nhân dân thị trấn Đồng Đăng trong đó giao đội quản 
trang được ủy nhiệm thu lệ phí trong những ngày nghỉ, ngày lễ, tết không có cán 
bộ văn phòng trực tại trụ sở UBND là không có cơ sở (Hội Cựu chiến binh không 
có chức năng, nhiệm vụ này). 

- Việc thu tiền là không đồng nhất: Theo Quy chế số 75 của UBND thị trấn 
thì khi các trường hợp dân vào mai táng tại nghĩa trang, người chủ gia đình có 
người thân qua đời đều phải đến UBND thị trấn xin phép và phải báo cho Đội quản 
trang biết để hướng dẫn khi đưa người thân vào mai táng tại nghĩa trang và theo Kế 
hoạch số 11/KH-CCB ngày 20/12/2005 của Hội Cựu chiến binh thị trấn thì Văn 
phòng UBND thị trấn trực tiếp thu lệ phí mai táng trong những ngày làm việc, đội 
quản trang được ủy nhiệm thu lệ phí trong những ngày nghỉ, ngày lễ, tết không có 
cán bộ văn phòng trực tại trụ sở UBND. Tuy nhiên, thực tế, việc thu tiền nghĩa 
trang không thống nhất, người dân có nhu cầu an táng khi nộp tiền tại UBND thị 
trấn Đồng Đăng, khi lại nộp cho Tổ quản trang (trực tiếp là ông Tâm) dù không 
phải là ngày nghỉ, lễ tết. Trong tổng số 238 Phiếu thu đã thu thập được thì hầu hết 
đều không đầy đủ chữ ký các thành phần; có 66 Phiếu thu với số tiền tương đương 
với nhiều mộ nhưng không ghi số lượng mộ, 20 phiếu thu với số lượng mộ lớn (09 
mộ trở lên) và 43 Phiếu thu với số tiền lớn (tương đương với 09 mộ trở lên) nhưng 
không ghi số lượng mộ (tuy nhiên qua kiểm tra thực tế tại nghĩa trang không có 
khu mộ nào có số lượng 09 mộ trở lên), mức thu tiền đối với 17 trường hợp không 
đúng với quy định, 03 trường hợp thu tiền nhiều lần (lập nhiều Phiếu thu đối với 
một người). 

- Việc UBND thị trấn phê duyệt Kế hoạch số 11/KH-CCB ngày 20/12/2005 
của Hội Cựu chiến binh thị trấn trong đó nội dung trích lại 50% từ số tiền thu được 
cho đội quản trang, 10% cho Hội Cựu chiến binh là không đúng quy định.  

- Việc thực hiện chế độ báo cáo, quyết toán háng tháng và công khai quỹ: 
UBND thị trấn Đồng Đăng không thực hiện việc báo cáo kết quả hoạt động quỹ 
với UBND huyện, phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; không thực hiện công khai 
quỹ theo quy định tại Thông tư số 60/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 quy định quản 
lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn. 

Đội Quản trang không thực hiện việc báo cáo quyết toán hàng tháng với 
UBND thị trấn Đồng Đăng theo quy định tại các Quy chế UBND thị trấn đã ban hành.  

Trách nhiệm thuộc về các tổ chức, cá nhân có liên quan gồm: Phòng Tài chính 
- Kế hoạch, UBND thị trấn Đồng Đăng; Hội Cựu Chiến binh; Đội quản trang.  

Như vậy, công tác thu; quản lý và sử dụng tiền thu được từ hoạt động quản 
lý nghĩa trang đã được thực hiện nhưng chưa đúng quy định như đã nêu trên. Tuy 
nhiên, do công tác quản lý thiếu chặt chẽ, sát sao ngay từ thời điểm được giao, 
cách xác định số tiền thu chưa chính xác và thiếu biện pháp quản lý nên việc xác 
định chính xác số tiền thu được là không thực hiện được do không có đủ hồ sơ, 
chứng từ, sổ sách theo dõi. Qua thanh tra UBND thị trấn đã thừa nhận những sai 
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sót và số kinh phí đã sử dụng là các khoản chi thực tế, phục vụ cho hoạt động chung 
của UBND thị trấn, không xác định có động cơ, mục đích sử dụng các nhân nên 
không kiến nghị xử lý thu hồi. Tuy nhiên, cần xử lý thu hồi số tiền chênh lệch giữa 
kiểm tra thực tế qua chứng từ thu thập được với số liệu báo cáo của UBND thị trấn 
Đồng Đăng  thu được là 43.200.000 đồng, (trong đó năm 2013 là 16.900.000 đồng 
và năm 2014 là 23.300.000 đồng) nộp ngân sách Nhà nước. 

III. KẾT LUẬN  

Ngay sau khi được UBND huyện Cao Lộc giao quản lý Nghĩa trang nhân 
dân thị trấn Đồng Đăng tại Quyết định số 411/QĐ-UB ngày 13/7/2004, mặc dù 
chưa có các quy định của pháp luật cụ thể về công tác quản lý nghĩa trang 
nhưngUBND thị trấn Đồng Đăng đã tích cực triển khai thực hiện, kịp thời ban 
hành Quy chế hoạt động tạm thời (số 66-QC/UB ngày 15/7/2004) và được 
HĐND thị trấn Đồng Đăng phê chuẩn tại Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 
15/7/2004 và UBND huyện Cao Lộc phê chuẩn tại Quyết định số 555/QĐ-UB 
ngày 23/8/2004 và tiến hành thông báo công khai việc quản lý, khai thác Nghĩa 
trang nhân dân thị trấn Đồng Đăng tại Thông báo số 74/TB-UBND ngày 
18/11/2005; Ngày 20/11/2005, UBND thị trấn Đồng Đăng ban hành Quy chế số 
75-QC/UBND thay thế Quy chế số 66 về cơ bản đã đáp ứng được việc mai táng 
cho người dân thuộc địa bàn các xã Hồng Phong, Phú Xá, thị trấn Đồng Đăng 
của huyện Cao Lộc và xã Tân Mỹ của huyện Văn Lãng. 

Tuy nhiên, quá trình quản lý đã để xảy ra hạn chế, thiếu sót, sai phạm như 
trên.   Nguyên nhân của những hạn chế thiếu sót là do: 

- Tại thời điểm được giao quản lý nghĩa trang chưa có quy định pháp luật 
cụ thể về công tác này và quá trình bàn giao không lập hồ sơ đầy đủ dẫn đến 
khó khăn trong công tác quản lý. Việc nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp 
luật liên quan để thực hiện không được chú trọng (đặc biệt từ khi Nghị định số 
35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 có hiệu lực thi hành đến thời điểm thanh tra), 
không làm hết trách nhiệm, buông lỏng việc quản lý dẫn đến nhiều sai phạm, thiếu 
sót trong việc quản lý nghĩa trang; Việc UBND thị trấn giao Hội Cựu chiến binh 
thị trấn quản lý, khai thác nghĩa trang đến hết tháng 02/2016 là không đúng với 
tinh thần của Quyết định số 411/QĐ-UB của UBND huyện và không đúng với 
chức năng, nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh được quy định tại Pháp lệnh cựu chiến 
binh số 27/2005/PL-UBTVQH11 ngày 07/10/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 
Trách nhiệm thuộc về tập thể UBND và Hội Cựu chiến binh thị trấn Đồng Đăng. 

- Để xảy ra việc táng, xây quây khu mộ và chiếm giữ đất trong nghĩa trang 
không tuân theo các quy định của pháp luật và trái với các Quy chế hoạt động của 
Nghĩa trang mà UBND thị trấn Đồng Đăng đã ban hành và các quy định của pháp 
luật về quản lý nghĩa trang trong một thời gian dài mà không có biện pháp xử lý, 
không báo cáo cấp trên; để xảy ra việc đổ khối lượng đất, đá thải lớn trong khu đất 
nghĩa trang mà không có biện pháp xử lý; Đến nay, do công tác quản lý ngay từ 
khi được giao chưa được chú trọng, quan tâm đúng mức, thời gian xảy ra vi phạm 
đã lâu, không được ngăn chặn kịp thời nên đến nay không xác định được đối tượng 
vi phạm hoặc đã hết thời hiệu xử lý vi phạm hành chính nên cần kiểm điểm nghiêm 
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túc để rút kinh nghiệm và chấn chỉnh, khắc phục công tác quản lý đảm bảo đúng 
quy định. 

Trách nhiệm thuộc về tập thể UBND và Hội Cựu chiến binh thị trấn Đồng 
Đăng, Đội Quản trang và các cá nhân Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội Cựu chiến 
binh thị trấn Đồng Đăng, Đội trưởng Đội Quản trang thị trấn từ năm 2008 đến thời 
điểm thanh tra. Đồng thời liên đới trách nhiệm đến các cơ quan chuyên môn gồm 
phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Kinh tế và Hạ tầng trong việc kiểm tra, 
hướng dẫn UBND thị trấn thực hiện về quản lý, sử dụng khu đất nghĩa trang theo 
các quy định của pháp luật. 

- Không chấp hành các quy định của pháp luật nên việc thực hiện thu, quản 
lý, sử dụng tiền thu được từ hoạt động quản lý nghĩa trang để một số khoản thu, chi 
không lập chứng từ kế toán; một số chứng từ kế toán được lập không đúng nội 
dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh; không tiến hành mở sổ sách theo dõi, 
hạch toán, quyết toán đối với việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ việc quản lý 
nghĩa trang theo quy định;  làm thất thoát hồ sơ; việc công khai mức thu chưa được 
thực hiện đầy đủ, không đồng nhất;  

Tuy nhiên, do hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác 
quản lý, sử dụng đối với nghĩa trang nhân dân còn chưa đầy đủ, rõ ràng dẫn đến việc 
thực hiện công tác quản lý nghĩa trang của UBND thị trấn Đồng Đăng còn nhiều 
lúng túng; hồ sơ sổ sách không đầy đủ nên không xác định được chính xác số tiền 
thực thu và thực chi trong thời kỳ thanh tra. Qua xác minh, kiểm tra đối với các số 
tiền đã chi được giải trình đều sử dụng vào mục đích chung, không có dấu hiệu vụ 
lợi, động cơ cá nhân nên không kiến nghị xử lý thu hồi số tiền tồn quỹ là 
160.474.000 đồng, tiếp tục giao cho UBND thị trấn Đồng Đăng sử dụng vào mục 
đích quản lý nghĩa trang.  

Xử lý thu hồi số tiền chênh lệch giữa kiểm tra thực tế qua chứng từ thu thập 
được với số liệu báo cáo của UBND thị trấn Đồng Đăng với số tiền là 30.700.000 
đồng (trong đó năm 2013 là 16.900.000 đồng và năm 2014 là 13.800.000 đồng) 
nộp ngân sách Nhà nước. 

Trách nhiệm thuộc về tập thể UBND thị trấn Đồng Đăng, Đội Quản trang và 
các cá nhân Chủ tịch, Kế toán, Thủ quỹ  UBND thị trấn Đồng Đăng và Đội trưởng 
Đội Quản trang từ khi được giao quản lý (năm 2004) đến thời điểm thanh tra. 
Đồng thời liên đới trách nhiệm đến cơ quan chuyên môn phòng Tài chính – Kế 
hoạch trong việc kiểm tra, hướng dẫn UBND thị trấn thực hiện việc thu, quản lý, 
sử dụng tiền thu được từ hoạt động quản lý nghĩa trang theo các quy định của pháp 
luật. 

IV. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ 

Từ kết quả thanh tra, đối chiếu với các quy định của pháp luật, Chủ tịch 
UBND huyện xử lý như sau:  

1. Xử lý trách nhiệm hành chính 

1.1. Đối với UBND thị trấn Đồng Đăng 
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- Tổ chức kiểm điểm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến công tác 
quản lý nghĩa trang gồm: UBND thị trấn Đồng Đăng và các cá nhân Chủ tịch, Kế 
toán, Thủ quỹ  UBND thị trấn Đồng Đăng từ khi được giao quản lý đến thời điểm 
thanh tra như đã nêu trên; Nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc thực hiện 
nhiệm vụ được giao trong công tác chỉ đạo, quản lý nghĩa trang theo quy định của 
pháp luật. 

- Chỉ đạo Kiểm điểm đối với Hội Cựu Chiến binh thị trấn: Kiểm điểm việc 
buông lỏng quản lý nghĩa trang khi được giao nhiệm vụ, sau khi thành lập Đội Quản 
trang đã thiếu trách nhiệm trong công tác này. Kiểm điểm trách nhiệm cá nhân ông 
Lữ Đăng Hạnh, ông Đặng Văn Tâm trong thực hiện nhiệm vụ được giao liên quan 
đến công tác quản lý Nghĩa trang 

1.2. Đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch: Nghiêm túc rút kinh nghiệm để thực 
hiện tốt nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý tài chính, ngân sách, thực hiện chế 
độ tài chính; việc thi hành pháp luật tài chính của UBND thị trấn Đồng Đăng theo quy 
định; 

1.3. Đối với Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Nghiêm túc rút kinh nghiệm, tham 
mưu cho Ủy ban nhân dân huyện và hướng dẫn UBND thị trấn Đồng Đăng thực 
hiện công tác quản lý về nghĩa trang theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Các biện pháp khắc phục hậu quả: 

2.1. Đối với UBND thị trấn Đồng Đăng: 

- Thu hồi Quyết định số 17/2006/QĐ-UBND ngày 07/4/2006 của UBND thị 
trấn Đồng Đăng v/v giao cho Hội Cựu chiến binh thị trấn quản lý và khai thác 
nghĩa trang; trực tiếp thực hiện việc quản lý nghĩa trang theo Quyết định số 
411/QĐ-UB của UBND huyện đảm bảo đúng quy định, có hiệu quả; 

- Tiến hành vận động chủ các công trình tường bao xây dựng vi phạm trong 
nghĩa trang tự giác tháo dỡ; đối với các hộ xây tường quây chiếm đất nhưng chưa 
có mộ cần áp dụng các biện pháp quản lý có hiệu quả để sử dụng theo quy định; 
Tổ chức thu hồi số tiền chênh lệch giữa kiểm tra thực tế qua chứng từ thu thập 
được với số liệu báo cáo của UBND thị trấn Đồng Đăng là 30.700.000 đồng (trong 
đó năm 2013 là 16.900.000 đồng và năm 2014 là 13.800.000 đồng) nộp ngân sách 
Nhà nước vào tài khoản tạm giữ số 3949.0.1079277.00000 của Thanh tra huyện, 
tại Kho bạc Nhà nước huyện Cao Lộc. 

- Đối với số tiền còn lại tồn quỹ tại thời điểm thanh tra theo báo cáo và tờ 
trình của UBND thị trấn Đồng Đăng là 160.474.000 đồng: chấp nhận để UBND thị 
trấn Đồng Đăng tiếp tục sử dụng vào công tác quản lý nghĩa trang hoặc sửa chữa các 
hạng mục liên quan. 

2.2. Đối với các tổ chức, cá nhân liên quan: 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Nghiên cứu, hướng dẫn UBND thị trấn Đồng 
Đăng thực hiện công tác quản lý về nghĩa trang theo phân cấp của Ủy ban nhân dân 
tỉnh và các quy định của pháp luật liên quan; tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện 
tiếp tục giao cho UBND thị trấn Đồng Đăng tiếp tục quản lý Nghĩa trang nhân dân 
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thị trấn Đồng Đăng cho UBND UBND thị trấn Đồng Đăng đảm bảo hiệu quả, 
đúng quy định. 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch: phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng hướng 
dẫn UBND thị trấn Đồng Đăng sử dụng số tiền tồn thực tế và tiếp tục thực hiện công 
tác thu, chi đối với Quỹ quản trang đảm bảo đúng mục đích, đúng quy định; 

Giao Thanh tra huyện công bố công khai Kết luận thanh tra theo quy định; 
tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định thu hồi số tiền sai phạm vào 
tài khoản tạm giữ chờ xử lý; đồng thời có trách nhiệm đôn đốc các cơ quan, đơn vị 
liên quan thực hiện kết luận trên. 

Yêu cầu UBND thị trấn Đồng Đăng và các tổ chức, cá nhân nêu trên thực 
hiện nghiêm túc Kết luận thanh tra này và báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh 
tra về Thanh huyện trước ngày 30/6/2019./. 

 
Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh; 
- TT Huyện ủy;            Báo cáo 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- C,PVP; 
- Thanh tra huyện: 
- Trang thông tin điện tử UBND huyện; 
- Các phòng: TN&MT; KT&HT; TC-KH; 
- UBND TT Đồng Đăng; 
- Lưu: VT + HS Đoàn thanh tra. 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Nguyễn Trọng Nghĩa 
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