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KẾ HOẠCH 

Hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2022 
 

 

Căn cứ Thông tư số 214/2013/TT-BQP ngày 07/12/2013 của Bộ trưởng 

Bộ Quốc phòng hướng dẫn về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tình 

hình nhiệm vụ cụ thể trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh 

năm 2022, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch thực hiện công 

tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2022 như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

Nhằm cụ thể hóa Kế hoạch số 34/KH-BCĐ1237 ngày 19/3/2014 của Ban 

Chỉ đạo 1237 tỉnh (nay là Ban Chỉ đạo 515) về tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt 

sĩ hy sinh trên địa bàn tỉnh; thể hiện sâu sắc đạo lý, truyền thống "Uống nước, 

nhớ nguồn", "Đền ơn, đáp nghĩa", lòng tri ân tôn kính, biết ơn và ghi nhớ công 

lao to lớn của các liệt sĩ, từng bước đáp ứng được nguyện vọng, lòng mong mỏi 

của thân nhân các liệt sĩ, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng đối với các 

thế hệ, nhất là đối với thế hệ trẻ. 

 2. Yêu cầu 

Quá trình thực hiện phải đảm bảo chặt chẽ, cụ thể, chu đáo; đúng quy 

định, phù hợp với phong tục, tập quán của địa phương. 

 II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

 1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ  

 Quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước và các văn bản, hướng dẫn của các cấp về công tác tìm kiếm, quy tập hài 

cốt liệt sĩ.  

 Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch 

và giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình của địa phương về công tác tìm kiếm, 

quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền 

các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

 2. Công tác tuyên truyền 

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin về 

liệt sĩ, mộ liệt sĩ phục vụ cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. 

 Tổ chức tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân nhất là các cựu chiến 

binh, cựu quân nhân, ban liên lạc, bạn chiến đấu tích cực cung cấp thông tin và 

phối hợp tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.  
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 Thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp tuyên truyền vận động, 

cung cấp thông tin giữa Ban Chỉ đạo 515 tỉnh với Hội Cựu chiến binh tỉnh. 

 Tuyên truyền về kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, kịp thời biểu 

dương gương người tốt, việc tốt, tạo sự lan tỏa trong Nhân dân. 

 3. Công tác kết nối, thu thập, xử lý và báo cáo thông tin  

 Tổ chức rà soát, tiếp tục hoàn thiện danh sách, hồ sơ liệt sĩ, mộ liệt sĩ 

trong nghĩa trang, xác định tổng số liệt sĩ hy sinh trên địa bàn, số đã quy tập, số 

chưa quy tập, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu kiện toàn hồ sơ liệt sĩ đang quản 

lý. 

 Đẩy mạnh công tác thu thập, kết nối xử lý thông tin phục vụ cho công tác 

tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. 

 4.  Khảo sát, xây dựng và hoàn thiện bản đồ tìm kiếm, quy tập 

 Tiếp tục khảo sát địa bàn, xác định khu vực có chôn cất hài cốt liệt sĩ, khu vực 

cần tập trung tìm kiếm, vẽ sơ đồ, hoàn thiện bản đồ ở các cấp phục vụ công tác tìm 

kiếm, quy tập. 

 Tổ chức cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ có đủ điều kiện theo quy định, di 

chuyển, bàn giao, an táng hài cốt liệt sĩ chặt chẽ, trang nghiêm, chu đáo, đúng 

quy định, phù hợp với phong tục, tập quán của địa phương. 

 Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ theo hướng dẫn số 1914/HD-

VP ngày 16/7/2015 của Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 (nay là Ban Chỉ 

đạo 515) về việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, cung cấp thông tin; 

xác định số lượng hài cốt liệt sĩ cần tìm kiếm, quy tập và xác minh kết luận 

thông tin liệt sĩ. 

Tiếp tục phân tách, chuyển giao danh sách liệt sĩ theo địa bàn nơi hy sinh, 

nơi an táng ban đầu cho các đơn vị, địa phương phục vụ xác minh, kết luận địa 

bàn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và từng bước cung cấp thông tin 

cho thân nhân, gia đình liệt sĩ. 

 5. Đẩy mạnh các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, trọng tâm 

ở các huyện biên giới và tiếp giáp biên giới 

 Tập trung tìm kiếm, quy tập các địa bàn trọng điểm xác định còn nhiều 

hài cốt liệt sĩ như: huyện Lộc Bình, huyện Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn…; tổ 

chức cất bốc, bàn giao 100% hài cốt liệt sĩ có đầy đủ thông tin. 

Tổ chức rà phá bom, mìn, vật cản nổ những khu vực còn nhiều hài cốt liệt 

sĩ khi có kế hoạch, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền (tập trung trên địa bàn 

các huyện biên giới, nơi xảy ra chiến sự ác liệt trong chiến tranh). 

 Tổ chức các hoạt động di chuyển, đón nhận, bàn giao, an táng hài cốt liệt sĩ 

bảo đảm chặt chẽ, chu đáo, trang nghiêm. Quản lý chặt chẽ địa bàn, không để xảy ra 

hiện tượng tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ trái quy định của Chính phủ. 

 Tiếp tục thu thập, xác minh thông tin các nhân chứng, liệt sĩ hy sinh và 

Nhân dân tử nạn tại Pháo đài Đồng Đăng tháng 02 năm 1979. 
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6. Phương tiện và kinh phí hoạt động 

Bảo đảm phương tiện: sử dụng phương tiện hiện có để phục vụ công tác 

tìm kiếm, quy tập; khi cần báo cáo, đề xuất Ban Chỉ đạo 515 tỉnh để điều động 

phương tiện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập. 

 Bảo đảm kinh phí: sử dụng kinh phí quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2022 thực 

hiện đúng Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg 

ngày 06/12/2013, Thông tư số 298/2017/TT-BQP ngày 01/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Quốc phòng quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối 

với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin 

và Truyền thông, Hội Cựu chiến binh tỉnh và các cơ quan chức năng đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông; hướng dẫn UBND các 

huyện, thành phố tiếp tục rà soát, xác minh thông tin, hoàn chỉnh hồ sơ, danh 

sách liệt sĩ, xác định tổng số liệt sĩ hy sinh trên địa bàn, số đã được quy tập, số 

chưa được quy tập cần tiếp tục tìm kiếm, quy tập; xác định khu vực chôn cất 

liệt sĩ trong chiến tranh, khu vực đã tìm kiếm, quy tập, khu vực chưa tìm kiếm, 

quy tập vẽ sơ đồ, tiếp tục đẩy mạnh công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập ở 3 

cấp: xã, huyện, tỉnh phục vụ cho công tác tìm kiếm, quy tập. Kết hợp chặt chẽ 

giữa công tác rà phá bom, mìn, vật liệu nổ đối với công tác tìm kiếm, quy tập 

hài cốt liệt sĩ. 

 Hoàn thành công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; chuẩn hóa 

thông tin của cơ quan đơn vị theo hướng dẫn số 1914/HD-VP ngày 16/7/2015 

của Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237. 

 Thu thập, tiếp nhận thông tin, tổ chức xác minh, kết luận thông tin, xây 

dựng kế hoạch cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ có đủ điều kiện và bàn giao cho địa 

phương, quê hương liệt sĩ hy sinh đảm bảo đúng quy định phù hợp với phong 

tục, tập quán của địa phương. 

 Kiểm tra, đôn đốc nắm tình hình, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch với 

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh và Quân khu 1 theo quy định. 

 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

 Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hướng dẫn UBND các 

huyện, thành phố tổ chức rà soát hồ sơ, danh sách liệt sĩ, tổng số liệt sĩ hy sinh 

trên địa bàn, số đã quy tập, số chưa được quy tập, tổng số liệt sĩ có mộ trong 

nghĩa trang; thường xuyên tu sửa nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ, tiếp 

nhận hài cốt liệt sĩ đưa vào an táng trong nghĩa trang theo quy định. 

 Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng lấy mẫu sinh phẩm để giám 

định ADN xác định danh tính liệt sĩ theo Đề án 150. 
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 3. Hội Cựu chiến binh tỉnh: phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan chỉ đạo Hội Cựu 

chiến binh các huyện, thành phố làm tốt công tác tuyên truyền, thu thập và cung 

cấp thông tin mộ liệt sĩ phục vụ cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt 

kết quả tốt. 

 4. Sở Thông tin và Truyền thông: chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh 

tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách của đảng, 

nhà nước về công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. 

 5. Sở Tài chính: phối hợp, hướng dẫn các cơ quan liên quan bố trí nguồn 

kinh phí bảo đảm cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh 

theo quy định. 

 6. Các sở, ban, ngành: phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ 

quan liên quan rà soát hồ sơ, danh sách liệt sĩ thuộc cơ quan sở, ban, ngành mình 

và báo cáo về Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh (Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh). 

 7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

 Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các xã, phường, thị trấn làm 

tốt công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. 

 Tổ chức rà soát hồ sơ, danh sách liệt sĩ, xác định tổng số liệt sĩ hy sinh 

trên địa bàn, số đã được quy tập, số chưa quy tập; xác định khu vực cần tập 

trung tìm kiếm, quy tập; hoàn thành việc kết luận địa bàn, vẽ sơ đồ những nơi 

chôn cất liệt sĩ trong chiến tranh phục vụ cho công tác tìm kiếm, quy tập. 

 Thu thập, xác minh thông tin, kết luận, báo cáo thông tin về liệt sĩ, mộ liệt 

sĩ về Ban Chỉ đạo 515 tỉnh (qua Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) theo quy định. 

 Căn cứ Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan; 

UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc; trong quá 

trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc vượt quá thẩm quyền, kịp 

thời báo cáo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh (qua Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) để xem xét, giải 

quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 1 (b/c); 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các Phòng: THNC, KGVX, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, THNC(PVD). 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

 Dương Xuân Huyên 
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