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QUY ĐỊNH  

VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGHĨA TRANG GÒ CUNG BẮC 
(Ban hành theo Quyết định số: 02/QĐ-NNH ngày 02 tháng 01 năm 2013  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội) 
 

Căn cứ: 

Quyết định số 865/QĐ-TTg ngày 24 tháng 9 năm 1985 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc giao đất cho Trường Đại học Nông nghiệp I (nay là Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội) 
tại xã Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội và Quyết định số 4252/QĐ-UB ngày 15 
tháng 10 năm 1998 của UBND Thành phố Hà Nội về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất cho Trường Đại học Nông nghiệp I; 

Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang; Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 27 
tháng 4 năm 2012 của Uỷ Ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Ban hành Quy định thực 
hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội; 

Quyết định số 283/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về đổi tên Trường Đại 
học Nông nghiệp I thành Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội; Quyết định số 58/2010/TTg ngày 
22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành “Điều lệ trường đại học”; 

Tình hình thực tế của Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, 

Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội ban hành Quy định về quản lý và sử 
dụng nghĩa trang Gò Cung Bắc. 

Điều 1. Những quy định chung 

Nghĩa trang Gò Cung Bắc (GCB) thuộc phạm vi quản lý đất đai của Trường Đại học 
Nông nghiệp Hà Nội.  

Nghĩa trang GCB là nghĩa trang nội bộ nhằm đáp ứng nhu cầu đất mai táng của cán bộ, 
công chức, viên chức (CBCCVC) đã làm việc tại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội cho 
đến khi nghỉ hưu và CBCCVC đang làm việc tại Trường.  

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội thống nhất với UBND thị trấn Trâu Quỳ giao 
nghĩa trang cho 3 tổ dân phố Nông Lâm, Vườn Dâu, Thành Trung (khu tập thể cũ của trường) 
quản lý và sử dụng thông qua một Ban quản lý nghĩa trang được thành lập theo điều 3 của Quy 
định này.  

Ban quản lý (BQL) nghĩa trang Gò Cung Bắc được thành lập và chịu sự giám sát của 
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, UBND thị trấn Trâu Quỳ và của những người dân có 
quyền lợi liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

Điều 2. Tổng quát khu đất nghĩa trang  

1. Tổng diện tích: 7.250 m2(có sơ đồ kèm theo) 

2. Phân khu: 

- Khu A ở phía Đông là khu hung táng, diện tích 3.750 m2. 
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- Khu B ở phía Tây là khu cát táng và khu mai táng thi hài vĩnh viễn. Mỗi lô mộ có 3 

hàng mộ. Hướng các mộ là hướng Nam. Diện tích 3.500 m2 

3. Hệ thống đường đi: 

- Đường lớn giáp kênh dẫn nước ở phía Nam là đường chính để xe tang đi vào nghĩa 
trang, cũng là đường biên phía Nam của nghĩa trang. 

- Đường lớn theo hướng Nam-Bắc dẫn vào miếu thần linh. 

- Đường nhánh theo hướng Đông-Tây chia đôi khu hung táng. 

- Các đường nhánh hướng Đông-Tây phân chia các lô mộ ở khu cát táng. 

- Các lối đi hẹp giữa các mộ trong cùng lô ở khu cát táng. 

- Đường biên hẹp ở phía Tây, giáp khu vườn cây thí nghiệm của Trường. 

Điều 3: Thành lập Ban quản lý nghĩa trang  

- Ban quản lý nghĩa trang do Hiệu trưởng trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội quyết 
định thành lập trên cơ sở đề nghị của 3 tổ dân phố Nông Lâm, Vườn Dâu và Thành Trung.  

- Ban hoạt động theo nhiệm kỳ Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Khi 
kết thúc nhiệm kỳ, Hiệu trưởng mới sẽ thống nhất với 3 tổ dân phố thành lập BQL mới hoặc 
kéo dài BQL hiện đang hoạt động. 

- Thành viên BQL nghĩa trang có từ 7 đến 9 người, trong đó 1 đến 2 người do Ban chấp 
hành Công đoàn Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội cử tham gia. Mỗi tổ dân phố cử 2 đến 3 
người do nhân dân của 3 tổ dân phố đề xuất. 

Điều 4. Chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý nghĩa trang  

1. Quản lý việc sử dụng đất mai táng và việc xây dựng các công trình trong nghĩa trang 
theo Quy định của pháp luật và quy định của Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội; 

2. Tiếp nhận và xem xét đơn xin mai táng, cải táng. Những trường hợp đúng quy định 
trực tiếp giải quyết, cắm mốc giới phần mộ mai táng, cải táng và hướng dẫn cho người sử dụng 
nghĩa trang thực hiện. Những trường hợp đặc biệt phải báo cáo với lãnh đạo 3 tổ dân phố và 
Ban Giám hiệu xem xét, quyết định; 

3. Quản lý việc xây dựng, chăm sóc, bảo quản mộ và duy tu các công trình trong nghĩa 
trang theo quy định; 

4. Bảo đảm các quy định về vệ sinh môi trường trong nghĩa trang và môi trường chung; 

5. Lập và lưu trữ hồ sơ quản lý nghĩa trang; 

6. Quy định và quản lý các hoạt động thăm viếng trong nghĩa trang; 

7. Quản lý, giám sát việc thực hiện các dịch vụ trong khu vực nghĩa trang; 

8. Thu lệ phí và tiền quyên góp khác theo quy định; 

9. Quản lý  và sử dụng tài chính đúng quy định và định kỳ hàng năm báo cáo công khai 
với 3 tổ dân phố; 
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10. Hàng năm báo cáo tình hình quản lý và sử dụng nghĩa trang với Ban Giám hiệu 

Trường ĐHNN Hà Nội, UBND thị trấn Trâu Quỳ và các Tổ dân phố Nông Lâm, Vườn Dâu, 
Thành Trung. 

Điều 5. Phân công nhiệm vụ trong Ban quản lý nghĩa trang  

1- Trưởng Ban: Phụ trách chung, phê duyệt hoặc ủy quyền cho phó Ban thường trực phê 
duyệt các văn bản yêu cầu sử dụng đất mai táng và các dịch vụ nghĩa trang của người dân trong 
các tổ dân phố Thành Trung, Vườn Dâu và Nông Lâm; ký hợp đồng dịch vụ nghĩa trang với 
Tổ dịch vụ nghĩa trang; điều hành hoạt động của Ban theo nguyên tắc tập trung dân chủ. 

2- Phó Ban thường trực thuộc tổ dân phố Nông Lâm: Thay mặt trưởng Ban khi được uỷ 
quyền để phê duyệt các văn bản yêu cầu sử dụng đất và các dịch vụ nghĩa trang của người dân 
trong các tổ dân phố Thành Trung, Vườn Dâu và Nông Lâm; trực tiếp quản lý quỹ nghĩa trang; 
giúp việc cho trưởng Ban trong tất cả các công việc liên quan đến nghĩa trang. 

3- Phó Ban thuộc tổ dân phố Thành Trung: Phụ trách việc sơ duyệt các văn bản yêu cầu 
sử dụng đất và các dịch vụ nghĩa trang của người dân có hộ khẩu thường trú tại Tổ dân phố 
Thành Trung. Giúp việc cho trưởng ban trong công tác quản lý nghĩa trang. 

4- Phó Ban thuộc tổ dân phố Vườn Dâu: Phụ trách việc sơ duyệt các văn bản yêu cầu sử 
dụng đất và các dịch vụ nghĩa trang của người dân có hộ khẩu thường trú tại Tổ dân phố Vườn 
Dâu; giúp việc cho trưởng Ban trong công tác quản lý nghĩa trang. 

5- Ủy viên: Cộng tác với phó Ban trong các công việc liên quan đến nhu cầu mai táng 
tại nghĩa trang của người dân có hộ khẩu thường trú tại 3 tổ dân phố đồng thời tham gia các 
công việc khác của Ban khi trưởng Ban phân công. 

6- Ủy viên đại diện CBCCVC Trường ĐHNN Hà Nội: Phụ trách về qui hoạch sử dụng 
đất; phụ trách việc xây dựng, tu tạo các công trình chung trong nghĩa trang theo qui hoạch, kế 
hoạch và thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt; giúp việc cho trưởng Ban về các vấn đề 
liên quan đến CBCCVC của Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội trong việc thực hiện Quy 
định về quản lý và sử dụng nghĩa trang. 

Khi thực hiện nhiệm vụ được phân công, các thành viên Ban có thể sử dụng các cộng 
tác viên do mình lựa chọn và được trưởng Ban đồng ý. 

Điều 6. Nhiệm vụ  của Tổ dịch vụ nghĩa trang 

Tổ dịch vụ nghĩa trang do Ban quản lý nghĩa trang thành lập gồm Tổ trưởng và những 
người tự nguyện trực tiếp thực hiện các dịch vụ nghĩa trang (hộ tang, chỉ dẫn địa điểm và qui 
cách mai táng, hộ táng, cải táng, xây mộ, tu sửa mộ, chăm sóc mộ, chỉ dẫn thăm viếng, xây 
dựng và tu sửa các công trình chung trong nghĩa trang, tu sửa trang bị và dụng cụ chuyên dùng, 
bảo vệ nghĩa trang, làm vệ sinh môi trường, …). 

Tổ dịch vụ nghĩa trang thực hiện các dịch vụ theo các điều khoản quy định trong Hợp 
đồng quản trang giữa Tổ dịch vụ nghĩa trang với Ban quản lý nghĩa trang. 

Điều 7. Diện tích đất được cấp để mai táng, hướng mộ, thời gian lưu mộ 

- Mộ hung táng (sẽ cải táng): Kích thước mộ (dài x rộng x cao) = (2,5 x 1,4 x 0,8)m; 
kích thước huyệt mộ: (dài x rộng x sâu)= (2,2 x 0,9 x 1,5) m. Khoảng cách giữa các mộ liền kề 
là 0,8m. Hướng mộ là hướng Nam. Thời gian lưu mộ hung táng không quá 5 năm. 
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- Mộ cát táng: Ban quản lý nghĩa trang sẽ xây sẵn mộ và phân theo thứ tự lần lượt theo 

thời gian cải táng. 

Kích thước mộ: (dài x rộng x cao) = (1,5 x 1 x 0,8)m; kích thước huyệt mộ: (dài x rộng 
x sâu)= (1,2 x 0,9 x 0,8) m.  

Khoảng cách giữa các mộ liền kề theo hàng ngang là 0,50m. 

Hướng mộ: là hướng Nam. 

Chiều cao mộ và độ sâu huyệt lấy so với mặt đất nơi đặt mộ.  

Chiều cao văn bia mộ 1,5 m. 

- Mộ cát táng xây trước do Ban quản lý nghĩa trang tổ chức xây dựng với số lượng 5 mộ 
một lần và chỉ xây thô. BQL nghĩa trang xin ý kiến nhân dân về thiết kế và kính phí xây mộ 
sẵn trước khi thực hiện. 

- Mộ mai táng thi hài vĩnh viễn: Chỉ áp dụng đối với người theo tôn giáo có quy định về 
việc này hoặc vì lý do bệnh tật đặc biệt. Kích thước mộ (dài x rộng x cao) = (2,5 x 1,4 x 0,8)m; 
kích thước huyệt mộ: (dài x rộng x sâu)= (2,2 x 0,9 x 1,5) m. 

Điều 8. Đối tượng được mai táng tại nghĩa trang   

- Đối tượng 1: Đáp ứng đủ 2 điều kiện sau: 

- Cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng dài hạn đang làm việc tại Trường 
Đại học Nông nghiệp Hà Nội trước khi mất; hoặc nguyên là CBCCVC công tác tại Trường Đại 
học Nông nghiệp Hà Nội cho đến khi nghỉ hưu; 

- Có hộ khẩu thường trú và thực tế sống tại các tổ dân phố Nông Lâm, Vườn Dâu,  
Thành Trung trước khi mất. 

- Đối tượng 2: Đáp ứng đủ 2 điều kiện sau: 

- Là cha, mẹ, vợ, chồng, con, cháu trực hệ (cháu nội, cháu ngoại) của đối tượng 1; 

- Có hộ khẩu thường trú và thực tế sống tại các tổ dân phố Nông Lâm, Vườn Dâu,  
Thành Trung trước khi mất. 

- Đối tượng 3: Đáp ứng một trong hai điều kiện sau:  

 a- Người mất nguyên là CBCCVC của Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, nhận sổ 
hưu từ trường và có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hà Nội (ngoài 3 tổ dân phố trên), trước 
khi mất sống tại địa phương không có nghĩa trang riêng; 

 b- Cán bộ, Công chức,viên chức của Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, có hộ khẩu 
thường trú tại 3 tổ dân phố Nông Lâm, Vườn Dâu, Thành Trung nhưng trên thực tế không sống 
tại các tổ dân phố trên trước khi mất không quá một năm, nhưng sống tại các địa phương 
không có nghĩa trang riêng. 

- Đối tượng 4:  

a- Cán bộ viên chức Viện Kinh tế có hộ khẩu thường trú và thực tế sống tại 3 tổ dân phố 
(Nông Lâm, Vườn Dâu, Thành Trung) từ năm 1993 trở về trước;  



 

5 
 

5
b- Người chết trên địa bàn Trường nhưng chưa xác định được tung tích, do Ban quản 

lý nghĩa trang quyết định, sau khi xin ý kiến của 3 tổ dân phố và Ban Giám hiệu Trường Đại 
học Nông nghiệp Hà Nội. 

* Không cấp đất mai táng tại nghĩa trang Gò Cung Bắc cho người chết đã được mai táng 
ở nơi khác. 

** Không cấp đất mai táng cho người còn sống. 

Điều 9. Lệ phí và Quĩ nghĩa trang GCB 

 1. Lệ phí xây dựng và tu bổ nghĩa trang khi mai táng cho 1 người chết: 

 a- Đối tượng 1: Hung táng-   2.000.000đ; Cát táng-   4.000.000đ 

b- Đối tượng 2: Hung táng-   5.000.000đ; Cát táng- 10.000.000đ 

c- Đối tượng 3: Hung táng- 10.000.000đ; Cát táng- 20.000.000đ 

d- Đối tượng 4: Hung táng- 30.000.000đ; Cát táng- 40.000.000đ 

e- Mộ hung táng quá hạn: 20%x lệ phí của từng đối tượng/1 năm quá hạn. 

 Mức lệ phí xây dựng và tu bổ nghĩa trang được Ban thu trước khi cấp đất mai táng và có 
thể thay đổi để phù hợp với tình hình thực tế trong quá trình quản lý và sử dụng nghĩa trang. 

 2. Lệ phí chăm sóc mộ: 

 Mức lệ phí chăm sóc mộ được thực hiện theo hợp đồng thỏa thuận giữa Tổ dịch vụ 
nghĩa trang với người sử dụng dịch vụ nghĩa trang. 

 3. Quĩ nghĩa trang: 

 a. Quĩ nghĩa trang gồm khoản thu lệ phí nghĩa trang được qui định trong khoản 1 điều 8 
này và các khoản thu từ đóng góp thiện nguyện của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; 

 b. Quĩ nghĩa trang dùng để chi phí cho xây dựng và duy tu các công trình chung trong 
nghĩa trang, bảo vệ nghĩa trang, làm vệ sinh môi trường, mua sắm, sửa chữa các thiết bị, dụng 
cụ dùng chung trong nghĩa trang và các chi phí thiết yếu khác trong công tác quản lý và sử 
dụng nghĩa trang. 

Điều 10. Thủ tục cấp đất mai táng và cung cấp dịch vụ nghĩa trang 

 1. Thủ tục cấp đất mai táng, nói chung gồm các bước tuần tự như sau: 

 a- Người có nhu cầu làm đơn xin cấp đất mai táng theo mẫu do Ban quy định (gồm 2 
bản giống nhau). 

 b- Xuất trình sổ hộ khẩu chính và nộp bản phô tô cho Ban quản lý. 

 c- Xác nhận là CBCCVC Trường ĐHNN Hà Nội của phòng TCCB Trường. 

 Nếu Tổ trưởng tổ dân phố (hoặc người được Tổ trưởng tổ dân phố ủy quyền) biết rõ về 
điều kiện “là CBCCVC Trường ĐHNN Hà Nội” của người chết hoặc thân nhân người chết thì 
ký xác nhận luôn điều kiện này và không phải xác nhận của Trường. 
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 d- Phê duyệt đơn- do trưởng hoặc Phó Ban thường trực ký hoặc cán bộ của Ban được 
ủy quyền. Người phê duyệt lưu giữ 1 bản sau đó nộp Ban để lưu và trả lại thân nhân người chết 
1 bản. Người duyệt đơn phải phê duyệt cụ thể tiêu chuẩn kích thước của mộ theo quy định. 

 e- Nộp lệ phí xây dựng và tu bổ nghĩa trang vào quỹ nghĩa trang. Người thu tiền cấp hóa 
đơn thu tiền và xác nhận đã thu đủ lệ phí sử dụng đất mai táng vào đơn xin cấp đất mai táng. 

 f- Đưa đơn đã được phê duyệt và xác nhận đã nộp lệ phí đến Tổ trưởng Tổ dịch vụ 
nghĩa trang để nhận đất mai táng. Tổ trưởng Tổ dịch vụ nghĩa trang chỉ dẫn địa điểm mai táng 
và hướng dẫn qui cách mai táng theo qui định. 

 g- Trường hợp đặc biệt do tập thể Ban quyết định. 

 2 Về cung cấp dịch vụ nghĩa trang: 

 Các dịch vụ nghĩa trang gồm các dịch vụ chung theo qui định của Ban và các dịch vụ 
riêng theo yêu cầu của người sử dụng dịch vụ nghĩa trang. 

 a. Các dịch vụ chung gồm: 

 - Bảo vệ các công trình và quần thể mộ trong nghĩa trang; 

 - Xây dựng, sửa chữa các công trình chung trong nghĩa trang; 

 - Mua sắm, bảo quản, sửa chữa các trang bị dụng cụ dùng chung trong nghĩa trang; 

 - Làm vệ sinh môi trường (cắt cỏ, thu dọn và tiêu hủy tạp chất, …). 

 b. Các dịch vụ riêng theo yêu cầu của người sử dụng dịch vụ nghĩa trang gồm: 

 - Hộ tang: Phục vụ lễ tang; cho mượn và thu hồi các vật dụng như xe tang, bàn vong, 
nhạc khí (trống, phách, …), cờ tang và các vật dụng khác (nếu có); 

 - Hộ táng: Đào huyệt; cung cấp đất cát bổ sung; lấp huyệt và đắp mộ; 

- Chăm sóc mộ hung táng; 

- Cải táng: Thu hài cốt, rửa và xếp hài cốt, mai táng hài cốt, …; 

- Xây mộ cát táng; 

- Sửa mộ cát táng; 

- Chăm sóc mộ cát táng; 

- Di dời mộ khỏi nghĩa trang; 

- Chỉ dẫn thăm viếng mộ. 

Thân nhân người chết có thể ký các hợp đồng dịch vụ riêng với Tổ trưởng tổ dịch vụ 
nghĩa trang. 

c. Chỉ người được Ban cho phép mới được ký và thực hiện các hợp đồng dịch vụ nghĩa trang. 

d. Các hợp đồng dịch vụ nghĩa trang do Ban quản lý giám sát để bảo đảm các yêu cầu 
đặt ra cho công tác quản lý và sử dụng nghĩa trang. 

Điều 11. Điều khoản thi hành 

1- Mọi người có quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm liên quan đến công tác quản lý và 
sử dụng nghĩa trang đều phải tuân thủ Quy định này.  
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2- Ban quản lý nghĩa trang và Tổ dịch vụ nghĩa trang có quyền ngăn cấm các hoạt 

động tại nghĩa trang không tuân thủ các điều khoản trong Quy định này. 

3. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế các Quy định trước đây và được phổ 
biến cho nhân dân các tổ dân phố Nông Lâm, Vườn Dâu, Thành Trung và CBCCVC đã và 
đang làm việc tại Trường ĐHNN Hà Nội. 

4. Trong quá trình thực hiện Quy định này nếu gặp khó khăn vướng mắc phản ánh kịp 
thời về Ban quản lý nghĩa trang tổng hợp để trình Ban Giám hiệu phê duyệt sửa đổi bổ sung.  

5. Việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong Quy định này phải được Hiệu trưởng 
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội phê duyệt trên cơ sở đề nghị của BQL nghĩa trang sau 
khi đã thống nhất với lãnh đạo và nhân dân ba tổ dân phố. 

 

 

    Nơi nhận:                                                                                    KT. HIỆU TRƯỞNG   

- Các đơn vị trong Trường;                                                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- 03 tổ dân phố (TT,VD,NL); 
- UBND thị trấn Trâu Quỳ; 

- Lưu VTHC, Ban QL nghĩa trang.                                                     PGS.TS. Vũ Văn Liết 
 

 

 

 


