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THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN VỀ TIẾN ĐỘ THỜI GIAN THỰC HIỆN 

DỰ ÁN DI DỜI NGHĨA TRANG BÌNH HƯNG HÒA 

 

Dự án di dời Nghĩa trang Bình Hưng Hòa là công trình đòn bẩy, trọng điểm 

trong chỉnh trang, phát triển đô thị, đồng thời giải quyết vấn đề ô nhiễm môi 

trường, an ninh trật tự tại khu vực và tạo quỹ đất trống để xây dựng công viên cây 

xanh, công trình công cộng phục vụ cộng đồng khu vực. Dự án được chia làm 03 

giai đoạn cụ thể như sau: 

Dự án giai đoạn 01 (đang triển khai thực hiện): Có diện tích thu hồi là 

12,9504ha, với tổng số mộ bị ảnh hưởng là 15.539 mộ, đến nay đã bốc 

13.553/15.539 mộ, còn lại 1.986 mộ chưa bốc thuộc các khu vực nghĩa trang: Phật 

học, Tương tế Thánh Minh, Tương tế Thanh Hóa, Tương tế Sòng Sơn, Chùa Đại 

Giác, Sa Châu Đồng Hương, Tân Sa Châu, Tư Cỏ, Đức Thành, Hai Cỏ, Sáu Tờ, Ba 

Trung, Tư nhân Hoàng (Huỳnh Văn Hoàng), Minh Phương (thuộc phường Bình 

Hưng Hòa) và Liên Ứng; một phần nghĩa trang Quan Bế, Đông Quan, Giác Hải 

(thuộc phường Bình Hưng Hòa A). Thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2019. 

Dự án giai đoạn 02 (đang triển khai thực hiện): Có diện tích đất thu hồi là 

11,54ha, với tổng số mộ bị ảnh hưởng là 16.848 mộ, đến nay đã bốc 8.616/16.848 

mộ, còn lại 8.232 mộ chưa bốc thuộc các nghĩa trang: Giáo xứ Đức Mẹ A, Thượng 

Nông, Vụ Bản, Hiếu Nghĩa, Sáu Liễu, Tân Việt, Khu 85, Ngọc Cụt, Nam Thái, Bắc 

Việt (01 phần), Chín Lý, Chín Hoàng (kế Nam Thái), Nguyễn Văn Bì (01 phần), 

Giáo xứ An Lạc, Võ Văn Tre, Hai Cờ (Võ Văn Cờ), Trần Văn Láy, Chín Hoàng, 

Vân Chàng, Văn Ấp. Thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2020. 

 Dự án giai đoạn 03 (thời gian thực hiện dự án: 2019 – 2020): diện tích đất 

thu hồi là 16,2065ha, với tổng số mộ bị ảnh hưởng khoảng 18.000 mộ. Thời gian 

triển khai công tác bồi thường năm 2020. 

 Ủy ban nhân dân quận Bình Tân đã thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình 

thức trên phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài) để thân nhân nắm được thông 

tin đăng ký kê khai bốc mộ. Nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, Ủy ban 

nhân dân quận Bình Tân kêu gọi các thân nhân có mộ chôn tại nghĩa trang Bình 

Hưng Hòa liên hệ Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân để đăng 

ký kê khai bốc mộ. Thời gian từ nay đến hết ngày 31/10/2019 và sẽ thực hiện 

công tác bốc mộ theo kế hoạch trong mùa khô năm 2020 (từ ngày 1/11/2019 đến 

ngày 30/04/2020). 

 Nơi tiếp nhận hồ sơ kê khai, đăng ký bốc mộ: Ban Bồi thường, giải phóng 

mặt bằng quận Bình Tân – Địa chỉ: 380 Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, 

quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh (đối diện Bến xe Miền Tây) – Điện thoại: 

0919.893.700, 0919.895.581, 0919.893.793 hoặc xem chi tiết thông tin dự án tại 

Website: www.duandidoinghiatrangbhh.vn. Thời gian tiếp nhận hồ sơ kê khai, 

đăng ký bốc mộ trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần./. 
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