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Kết luận địa bàn, lập bản đồ, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ 

 

 

Căn cứ Hướng dẫn số 2598/HD-BCĐ ngày 14/3/2018 của Ban Chỉ đạo 

Quốc gia về lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; 

Thực hiện Kế hoạch số 75/KH-BCĐ ngày 12/3/2020 của Ban chỉ đạo 24 

huyện Lộc Bình về Hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2020. 

Ban Chỉ đạo 24 huyện Lộc Bình xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị Kết 

luận địa bàn, lập bản đồ, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn huyện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 - Nhằm triển khai công tác tìm kiếm mộ liệt sĩ ngoài nghĩa trang đạt hiệu 

quả thiết thực, thể hiện sâu sắc đạo lý, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, 

“Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, sự 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 gia đình liệt sĩ, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, yêu nước đối với 

các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ. 

- Tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ còn lại đưa vào nghĩa trang để tiện 

cho công tác quản lý, bảo vệ, thăm viếng và thông tin cho thân nhân gia đình, địa 

phương các liệt sĩ. 

2. Yêu cầu 

- Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, chỉ đạo thực hiện công tác kết luận địa 

bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ với quyết tâm chính trị cao, khẩn 

trương, tích cực, thận trọng, chính xác và đạt hiệu quả cao nhất. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các 

cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt 

liệt sĩ. 

- Huy động mọi nguồn lực của các tổ chức, cá nhân tham gia việc cung cấp 

thông tin và tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. 

- Chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức Hội nghị kết luận nghiêm túc, 

chặt chẽ, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. 

II. NỘI DUNG KẾT LUẬN ĐỊA BÀN 

1. Nắm chắc danh sách liệt sĩ của huyện, danh sách liệt sĩ trong nghĩa trang 

của huyện, xã, thị trấn, gia đình dòng tộc. 
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2. Kết luận được nơi chôn cất ban đầu của liệt sĩ theo danh sách do trên 

cung cấp, nghĩa trang nơi chôn cất ban đầu của các đơn vị quân đội trong thời kỳ 

chiến tranh trên địa bàn, nơi chôn cất ban đầu của liệt sĩ do nhân dân cung cấp. 

III. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thành phần Hội nghị 

a) Chủ trì Hội nghị: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ 

đạo 24 huyện. 

b) Thành phần tham dự 

- Đại biểu Ban Chỉ đạo 515 tỉnh; Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Thủ 

trưởng Phòng Chính trị, Ban Chính sách Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Có giấy mời 

riêng); 

- Thành viên Ban chỉ đạo 24 huyện (Có giấy mời riêng); 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện gồm: 

+ Ban CHQS huyện, Công an huyện, Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội 

- Dân tộc, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam huyện, Hội người cao tuổi. 

+ Chủ tịch HĐCS, Chỉ hủy trưởng Ban CHQS các xã có nghĩa trang chôn 

cất ban đầu, có mộ liệt sĩ chôn cất ban đầu (xã Đông Quan, xã Tĩnh Bắc, xã Hữu 

Khánh, xã Thống Nhất, xã Sàn Viên, xã Yên Khoái); 

+ Người phát hiện, cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. 

2. Thời gian 

Tổ chức Hội nghị kết luận địa bàn 1/2 ngày (Bắt đầu từ 14 giờ ngày 

30/6/2020). 

3. Địa điểm 

 Tại Hội trường Ban CHQS huyện Lộc Bình. 

IV. KINH PHÍ BẢO ĐẢM 

Sử dụng kinh phí để thực hiện kết luận địa bàn phục vụ lập bản đồ, tìm 

kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2020. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Chỉ huy Quân sự huyện  

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện và các cơ quan 

liên quan làm tốt công tác chuẩn bị cho Hội nghị; chuẩn bị nội dung, chương trình 

Hội nghị; in, ấn cấp phát tài liệu cho các đại biểu; trang trí khánh tiết; thực hiện 

công tác tổ chức tại Hội nghị. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả Hội nghị kết luận địa bàn phục vụ lập bản đồ 

tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ về Ban Chỉ đạo 515 tỉnh theo quy định.  
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- Bảo đảm kinh phí phục vụ Hội nghị và thanh, quyết toán theo quy định. 

2. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân Tộc  

Chủ trì, phối hợp với Ban CHQS huyện cung cấp số lượng liệt sĩ trong toàn 

huyện; danh sách liệt sĩ có trong nghĩa trang huyện, xã, gia đình dòng tộc; số mộ 

có đầy đủ thông tin, số mộ có một phần thông tin, số mộ chưa rõ thông tin; Sơ đồ 

quy tập mộ liệt sĩ từ các nghĩa trang trong thời kỳ chiến tranh về nghĩa trang 

huyện. 

3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 

Tổ chức tuyên truyền về Hội nghị kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm, quy 

tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn huyện và cử phóng viên đến đưa tin 

4. Ủy ban nhân dân các xã (xã Đông Quan, xã Tĩnh Bắc, xã Hữu Khánh, 

xã Thống Nhất, xã Sàn Viên, xã Yên Khoái) 

Tham dự Hội nghị đúng đủ thành phần, chuẩn bị bài tham luận tại Hội nghị 

(Có số liệu cụ thể). Thông báo các cá nhân là người cung cấp thông tin về liệt sĩ, 

mộ liệt sĩ dự hội nghị kết luận địa bàn cấp huyện  

Nhận được Kế hoạch này, đề nghị các cơ quan, đơn vị, triển khai thực hiện 

nghiêm túc. 

Kế hoạch này thay cho giấy mời./. 

Nơi nhận: 
- Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lạng Sơn; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- UBMTTQVN huyện; 

- BCĐ 24 huyện; 

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện; 

- Công an huyện; 

- Phòng LĐ,TB,XH-DT; 

- Hội Cựu chiến binh huyện; 

- Hội Người Cao tuổi huyện; 

- UBND các xã; Đông Quan, Hữu Khánh, Yên Khoái, 

Tĩnh Bắc, Sàn Viên, Thống Nhất; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện, 

- Lưu: VT, BCHQS.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Minh 
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