
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

BAN CHỈ ĐẠO 515 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:    426     /KH-BCĐ  Bình Thuận, ngày    15   tháng 02 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ  

và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin 

đến năm 2030 và những năm tiếp theo 

Thực hiện Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 14/9/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định 

hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Kế hoạch 

số 3629/KH-BCĐ ngày 20/12/2021 của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 về thực hiện 

nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông 

tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Bình Thuận ban 

hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định hài 

cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính 

sách của Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, Bộ Quốc phòng, Quân khu 

và UBND tỉnh về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định hài cốt liệt 

sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo.  

2. Yêu cầu 

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của 

cấp ủy, chính quyền các cấp về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt 

liệt sĩ còn thiếu thông tin; tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhóm giải 

pháp, huy động sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy mọi 

nguồn lực, sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành, toàn dân, cộng đồng xã hội 

trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu 

thông tin; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền; tổ chức phát 

động phong trào toàn dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. 

- Xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, 

kịp thời, trách nhiệm và đạt hiệu quả cao nhất. 

II. PHƯƠNG CHÂM, TƯ TƯỞNG CHỈ ĐẠO 

1. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt 

liệt sĩ còn thiếu thông tin là một chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước 

ta; thể hiện quyết tâm chính trị, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn 

dân đối với người có công với cách mạng, là nhiệm vụ có tính chất chính trị, xã 

hội, mang tính nhân văn, đạo lý và củng cố niềm tin của các tầng lớp Nhân dân 
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đối với Đảng, Nhà nước. Xác định nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đưa 

vào an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ tỉnh là nhiệm vụ trọng tâm. Đề cao trách 

nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp, năng lực tham mưu, chỉ đạo của cơ quan 

chuyên môn gắn liền với phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị 

và quần chúng Nhân dân trong tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt 

liệt sĩ còn thiếu thông tin. Nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cơ 

quan, đơn vị trong việc tham mưu đề xuất và triển khai thực hiện nhiệm vụ tìm 

kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn. 

2. Nắm chắc thông tin, phối hợp chặt chẽ, làm dứt điểm, phát hiện đến đâu 

làm ngay đến đó; sau khi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phải tổ chức kết luận địa 

bàn với phương châm “dễ, rõ xác minh, kết luận trước; khó, chưa rõ xác minh kết 

luận sau”. 

3. Chủ động, sáng tạo, linh hoạt, tập trung rà soát, hoàn thiện hồ sơ danh 

sách liệt sĩ và mộ liệt sĩ hiện đang quản lý, kết luận địa bàn, hoàn thiện bản đồ tìm 

kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông 

tin bằng phương pháp thực chứng. 

III. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt 

liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành 

việc khảo sát, tìm kiếm, quy tập và kết luận xong các khu vực, địa bàn có thông 

tin mộ liệt sĩ; lấy mẫu, đề nghị cấp trên xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu 

thông tin bằng phương pháp giám định ADN đối với các hài cốt liệt sĩ mới quy 

tập được và bằng phương pháp thực chứng đối với các mộ liệt sĩ trong các nghĩa 

trang liệt sĩ tỉnh; hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý về liệt sĩ, mộ liệt sĩ đầy đủ, 

khoa học, tạo điều kiện để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong những năm tiếp theo. 

2. Mục tiêu cụ thể 

a) Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 

 - Đến năm 2030: Hoàn thành việc xác minh, khảo sát, kết luận lại và tổ 

chức tìm kiếm, quy tập tại các khu vực, địa bàn qua kết luận địa bàn có thông tin 

mộ liệt sĩ chưa được quy tập hoặc quy tập chưa hết; các thông tin về mộ liệt sĩ còn 

tồn đọng và mới tiếp nhận được. Phấn đấu quy tập được khoảng 100 hài cốt liệt sĩ. 

- Từ năm 2031 trở đi: Tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đến khi không 

còn thông tin về hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ. 

b) Xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin 

 - Đến năm 2030:  

+ Đề nghị cấp trên xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng 

phương pháp giám định ADN được khoảng 50 mẫu hài cốt liệt sĩ; 
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+ Phấn đấu xác minh, kết luận 60% mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin trong 

các nghĩa trang liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng. 

- Từ năm 2031 trở đi: Tiếp tục xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đối với mộ 

liệt sĩ còn thiếu thông tin. 

IV. NỘI DUNG NHIỆM VỤ, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 
 

TT 
NỘI DUNG 

NHIỆM VỤ 

THỜI 

GIAN  

BIỆN PHÁP,  

CHỈ TIÊU 

CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ  

THỰC HIỆN 

1 

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, nâng cao hiệu lực, hiệu quả; 

đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phối hợp thực hiện nhiệm vụ tìm 

kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin 

- 

Tăng cường lãnh 

đạo, chỉ đạo, nâng 

cao hiệu lực, hiệu 

quả trong thực hiện 

nhiệm vụ tìm kiếm, 

quy tập và xác định 

hài cốt liệt sĩ còn 

thiếu thông tin 

Thường 

xuyên 

- Rà soát, sửa đổi, bổ 

sung quy chế làm việc 

của Ban Chỉ đạo 515 

tỉnh, Ban Chỉ đạo 24 các 

huyện, thị xã, thành phố 

và Hội đồng chính sách 

các xã, phường, thị trấn; 

phát huy vai trò của cơ 

quan thường trực; gắn 

trách nhiệm của từng 

tập thể, cá nhân. 

- Xây dựng chương 

trình, kế hoạch từng đợt, 

năm, giai đoạn bảo đảm 

chặt chẽ, khoa học, cụ 

thể, sát tình hình thực tế 

của địa phương và tổ 

chức thực hiện đạt hiệu 

quả cao nhất. 

Ban Chỉ đạo 

515 tỉnh, Ban 

Chỉ đạo 24 các 

huyện, thị xã, 

thành phố và 

Hội đồng chính 

sách các xã, 

phường, thị 

trấn. 

- 

Tiếp tục quán triệt 

sâu sắc chủ trương, 

chính sách của 

Đảng, pháp luật Nhà 

nước và các văn bản 

lãnh đạo, chỉ đạo, 

hướng dẫn các cấp. 

Thường 

xuyên 

Kết hợp với hội nghị 

của cơ quan, đơn vị, địa 

phương để tổ chức quán 

triệt; phát huy tinh thần 

tự nghiên cứu; qua đó 

nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm của cán bộ, 

chiến sĩ. Nhất là các 

Cơ quan 

thường trực  

các cấp 
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TT 
NỘI DUNG 

NHIỆM VỤ 

THỜI 

GIAN  

BIỆN PHÁP,  

CHỈ TIÊU 

CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ  

THỰC HIỆN 

thành viên, cán bộ tham 

gia thực hiện nhiệm vụ 

tìm kiếm, quy tập và 

xác định danh tính hài 

cốt liệt sĩ còn thiếu 

thông tin.  

- 

Tổ chức quán triệt 

kế hoạch của Ban 

Chỉ đạo 515 các 

cấp. Xây dựng và  

triển khai thực hiện 

kế hoạch tìm kiếm, 

quy tập hài cốt liệt 

sĩ và xác định hài 

cốt liệt sĩ còn thiếu 

thông tin đến năm 

2030 và những năm 

tiếp theo của cấp 

mình với các giải 

pháp thực hiện cụ 

thể, khả thi, phù 

hợp với tình hình 

thực tế. 

Trước ngày 

28/02/2022 

Triển khai các kế 

hoạch bằng văn bản 

đến cấp xã, phường, thị 

trấn; quán triệt trong 

hội nghị triển khai 

nhiệm vụ năm 2022 ở 

các cấp. 

Cơ quan thường 

trực các cấp 

- 

Đẩy mạnh công tác 

thông tin, tuyên 

truyền. 

Thường 

xuyên 

- Xây dựng kế hoạch 

phổ biến, quán triệt đến 

cán bộ, hội viên trong 

các tổ chức hội, đoàn 

thể và trong các tầng lớp 

nhân dân; phát huy vai 

trò của các báo, đài, 

trang tin điện tử từ tỉnh 

đến cơ sở và Bản tin 

Ban Tuyên giáo, Hội 

Cựu chiến binh, LLVT 

tỉnh… Tiếp tục duy trì 

việc đăng tin, thông báo 

các nội dung về công tác 

Cơ quan Tuyên 

giáo, Thông tin - 

Truyền thông, 

PT-TH; Hội 

Cựu chiến binh, 

cơ quan thường 

trực và các cơ 

quan thành viên 

Ban Chỉ đạo các 

cấp.  
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TT 
NỘI DUNG 

NHIỆM VỤ 

THỜI 

GIAN  

BIỆN PHÁP,  

CHỈ TIÊU 

CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ  

THỰC HIỆN 

tìm kiếm, quy tập hài 

cốt liệt sĩ trên Đài 

Truyền thanh cấp xã, 

Đài Truyền thanh - Tiếp 

phát truyền hình của các 

huyện, thị xã, thành phố 

mỗi tháng từ 01 đến 02 

tin; Báo Bình Thuận và 

Đài Phát thanh - Truyền 

hình tỉnh phối hợp xây 

dựng, duy trì thường 

xuyên chuyên mục “Đi 

tìm liệt sĩ”. Xây dựng 

các video clip và đăng 

tin trên trang mạng xã 

hội... để kịp thời phản 

ánh các hoạt động, kết 

quả thực hiện nhiệm vụ 

tìm kiếm, quy tập và xác 

định hài cốt liệt sĩ còn 

thiếu thông tin của tỉnh; 

- Tiếp tục in thư ngỏ, tờ 

rơi gửi đến các đồng chí 

nguyên là lãnh đạo, chỉ 

huy các cơ quan, đơn vị 

trong kháng chiến, đối 

tượng người có công, 

hội viên cựu chiến 

binh… hiện đang cư trú 

trên địa bàn để thu thập 

thông tin về liệt sĩ, mộ 

liệt sĩ. 

- 

Tăng cường công 

tác phối hợp trong 

thực hiện nhiệm vụ 

tìm kiếm, quy tập 

và xác định hài cốt 

 

 

 

 

Chủ động xây dựng 

chương trình, kế 

hoạch; định kỳ tổ chức 

sơ, tổng kết chương 

trình phối hợp; thường 

 

Quân sự, LĐ-

TBXH, Hội 
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TT 
NỘI DUNG 

NHIỆM VỤ 

THỜI 

GIAN  

BIỆN PHÁP,  

CHỈ TIÊU 

CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ  

THỰC HIỆN 

liệt sĩ còn thiếu 

thông tin. 
 

Thường 

xuyên 

 

xuyên trao đổi thông 

tin với Ban liên lạc 

truyền thống các đơn 

vị. Tiếp tục động viên 

các hội viên cựu chiến 

binh, cựu thanh niên 

xung phong cung cấp 

thông tin, phối hợp tìm 

kiếm, quy tập và xác 

định hài cốt liệt sĩ còn 

thiếu thông tin. 

CCB, Hội Cựu 

TNXP các cấp 

- 

Mở rộng hợp tác 

trong tìm kiếm, quy 

tập và xác định hài 

cốt liệt sĩ còn thiếu 

thông tin. 

Thường 

xuyên 

- Tiếp tục mở rộng hợp 

tác, kết nối thông tin 

giữa Ban Chỉ đạo và Cơ 

quan thường trực Ban 

Chỉ đạo các tỉnh, thành 

trong cả nước nhằm trao 

đổi, chia sẻ thông tin, 

kinh nghiệm, phối hợp 

chặt chẽ trong quá trình 

tìm kiếm, quy tập và xác 

định hài cốt liệt sĩ còn 

thiếu thông tin. 

- Thông qua Hội Cựu 

chiến binh, Ban liên lạc 

truyền thống các đơn 

vị, các tổ chức, cá nhân 

có liên quan trong và 

ngoài nước... chủ động 

kết nối với các cựu 

chiến binh từng tham 

gia chiến đấu trên địa 

bàn, kể cả những người 

bên kia chiến tuyến để 

thu thập thông tin về 

liệt sĩ và mộ liệt sĩ. 

Cơ quan 

thường trực và 

các thành viên 

Ban Chỉ đạo 

các cấp 

2 Kiện toàn tổ chức, lực lượng 
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TT 
NỘI DUNG 

NHIỆM VỤ 

THỜI 

GIAN  

BIỆN PHÁP,  

CHỈ TIÊU 

CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ  

THỰC HIỆN 

- 

Kiện toàn Ban Chỉ 

đạo, Cơ quan Thường 

trực các cấp. 

Khi có thay 

đổi nhân sự 

Thường xuyên kiện 

toàn, duy trì nền nếp 

hoạt động của Ban Chỉ 

đạo các cấp; nâng cao 

hiệu quả tham mưu, đề 

xuất của cơ quan 

thường trực và các cơ 

quan thành viên Ban 

Chỉ đạo; tăng cường 

chỉ đạo, kiểm tra, đôn 

đốc việc triển khai thực 

hiện; kịp thời nắm bắt 

khó khăn, vướng mắc 

nảy sinh, đề xuất biện 

pháp giải quyết, bảo 

đảm thực hiện tốt Đề 

án tìm kiếm, quy tập 

hài cốt liệt sĩ và Đề án 

xác định danh tính hài 

cốt liệt sĩ còn thiếu 

thông tin trên địa bàn. 

Cơ quan 

thường trực các 

cấp 

- 

Quy hoạch, tạo 

nguồn, đào tạo đội 

ngũ cán bộ làm công 

tác tìm kiếm, quy 

tập hài cốt liệt sĩ 

Thường 

xuyên 

- Có kế hoạch sử dụng, 

quy hoạch, bồi dưỡng 

cán bộ chính sách đủ 

phẩm chất, năng lực để 

thực hiện nhiệm vụ tìm 

kiếm, quy tập hài cốt 

liệt sĩ. 

- Định kỳ tổ chức tập 

huấn công tác tìm kiếm, 

quy tập và xác định hài 

cốt liệt sĩ còn thiếu 

thông tin. 

Cơ quan 

thường trực các 

cấp 

3 

Công tác thu thập, kết nối, xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân 

liệt sĩ; rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, xây dựng cơ sở dữ liệu 

về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân và nghĩa trang liệt sĩ; xác minh kết luận 

địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. 
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TT 
NỘI DUNG 

NHIỆM VỤ 

THỜI 

GIAN  

BIỆN PHÁP,  

CHỈ TIÊU 

CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ  

THỰC HIỆN 

- 

Công tác thu thập, 

xử lý thông tin,  rà 

soát, hoàn thiện hồ 

sơ, danh sách liệt sĩ; 

giải mã ký hiệu, 

phiên hiệu đơn vị 

trong chiến tranh. 

 Cuối năm 

2022; 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Đến năm 

2023; 

 

 

  
 

 

Thường 

xuyên 

- Tiếp tục cập nhật, rà 

soát, khử trùng và hoàn 

thiện hồ sơ, danh sách 

liệt sĩ do địa phương 

quản lý theo Hướng dẫn 

số 1914/HD-VP ngày 

16/7/2015 của Ban Chỉ 

đạo quốc gia 515. 

- Nâng cao hiệu quả ứng 

dụng khoa học, công 

nghệ trong quản lý hồ 

sơ liệt sĩ, mộ liệt sĩ. 

100% các địa phương 

đăng tải danh sách liệt sĩ 

của địa phương và mộ 

liệt sĩ tại cổng thông tin 

điện tử của tỉnh. 

- Cập nhật, chủ động 

trao đổi với các cơ quan 

chức năng; Hội Cựu 

chiến binh các địa 

phương trong giải mã ký 

hiệu, phiên hiệu đơn vị 

và các địa danh trong 

chiến tranh. 

Cơ quan 

thường trực 

(Chính sách, 

Quân lực) và 

ngành Lao 

động - Thương 

binh và Xã hội 

các cấp. 

- 

Phân tách, cung 

cấp danh sách liệt 

sĩ các địa phương 

trong toàn quốc. 

Đến 

năm 2023 

Các địa phương hoàn 

thành việc phân tách và 

cung cấp danh sách, 

bàn giao hài cốt liệt sĩ 

đến các tỉnh, thành phố 

trên toàn quốc đúng 

quy định. 

Cơ quan 

thường trực 

 các cấp 

- 
Kiểm, đếm 

mộ liệt sĩ 

Đến 

năm 2023 

Tiếp tục rà soát, kiểm 

đếm mộ liệt sĩ trong các 

nghĩa trang liệt sĩ trên 

địa bàn và hoàn thiện 

Sở Lao động - 

Thương binh 

và Xã hội 
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TT 
NỘI DUNG 

NHIỆM VỤ 

THỜI 

GIAN  

BIỆN PHÁP,  

CHỈ TIÊU 

CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ  

THỰC HIỆN 

cập nhật hình ảnh vào 

hệ thống quốc gia; cổng 

thông tin điện tử của địa 

phương. 

- 

Cập nhật kết luận 

địa bàn, bản đồ tìm 

kiếm, quy tập hài 

cốt liệt sĩ 

 

 

 

 

Thường 

xuyên 

 
 

 

 

 

 

Đến 

năm 2024 

- Căn cứ kết quả rà soát 

danh sách, hồ sơ liệt sĩ; 

kết quả xác minh, khảo 

sát thực địa, kết luận 

lại; kết quả tìm kiếm, 

quy tập hài cốt liệt sĩ… 

kịp thời cập nhật, điều 

chỉnh kết luận địa bàn 

và bản đồ tìm kiếm, 

quy tập hài cốt liệt sĩ. 

- Phối hợp Cơ quan 

chuyên môn của Quân 

khu và Công ty Trắc 

Địa bản đồ khu vực 

phía Nam hoàn chỉnh 

kết quả kết luận địa bàn 

và bản đồ tìm kiếm, 

quy tập hài cốt liệt sĩ. 

Cơ quan 

thường trực  

các cấp 

4 
Đẩy mạnh hoạt động khảo sát, xác minh và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt 

sĩ 

- 
Tổ chức khảo sát, 

xác minh. 

Cuối 

năm 2024 

Khảo sát, xác minh, 

đánh giá tình hình, kết 

luận cụ thể 100% khu 

vực, vị trí có thông tin 

mộ liệt sĩ. 
Cơ quan 

thường trực 

tỉnh, huyện. 

- 

Tổ chức tìm kiếm, 

quy tập hài cốt liệt 

sĩ. 

Đến 

năm 2030 

- Tổ chức tìm kiếm, 

quy tập hài cốt liệt sĩ ở 

tất cả các vị trí, khu 

vực có thông tin mộ 

liệt sĩ; trường hợp tổ 

chức tìm kiếm nhiều 

lần những khu vực có 
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NỘI DUNG 

NHIỆM VỤ 

THỜI 

GIAN  

BIỆN PHÁP,  

CHỈ TIÊU 

CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ  

THỰC HIỆN 

thông tin mộ tập thể 

nhưng không có kết 

quả sẽ ngừng tìm kiếm 

và xây dựng bia tưởng 

niệm. 

- Để đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện, căn cứ thông 

tin về mộ liệt sĩ trên địa 

bàn, các địa phương có 

văn bản đề nghị Bộ Chỉ 

huy Quân sự tỉnh tăng 

cường lực lượng 

chuyên môn hỗ trợ. 

5 Xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin 

- 

Xác định bằng 

phương pháp giám 

định ADN 

Đến 

năm 2030 

- Xây dựng kế hoạch và 

triển khai thực hiện lấy 

mẫu sinh phẩm hài cốt 

liệt sĩ không có thông 

tin tại các nghĩa trang 

liệt sĩ trên địa bàn theo 

chỉ đạo, hướng dẫn của 

Ban Chỉ đạo Quốc gia 

515 và Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội. 

- Chủ động hướng dẫn, 

tập huấn và nâng cao 

năng lực chuyên môn 

trong phân tích, lấy mẫu 

đề nghị giám định 

ADN; nhất là trong quá 

trình quy tập được hài 

cốt liệt sĩ. Phấn đấu đến 

năm 2030, xác định 

được danh tính trên 50 

hài cốt liệt sĩ. 

Sở Lao động - 

Thương binh 

và xã hội 
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NỘI DUNG 

NHIỆM VỤ 

THỜI 

GIAN  

BIỆN PHÁP,  

CHỈ TIÊU 

CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ  

THỰC HIỆN 

- 

Xác định danh tính 

hài cốt liệt sĩ bằng 

phương pháp thực 

chứng 

Thường 

xuyên 

- Xây dựng kế hoạch, 

lộ trình, đẩy nhanh tiến 

độ thực hiện nhiệm vụ 

xác định danh tính hài 

cốt liệt sĩ còn thiếu 

thông tin tại các nghĩa 

trang liệt sĩ trên địa bàn 

thông qua việc kết nối, 

xác minh hồ sơ, nhân 

chứng. 

- Phấn đấu đến năm 

2030, xác định được 

danh tính trên 60% số 

mộ liệt sĩ hiện có 1 

phần thông tin. 

Bộ CHQS tỉnh, 

Sở LĐ-TBXH 

và Hội Cựu 

chiến binh tỉnh, 

huyện 

 

6 
Thực hiện chế độ, chính sách và công tác bảo đảm cho nhiệm vụ tìm 

kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin 

- 

Đảm bảo đầy đủ 

chế độ, chính sách 

cho lực lượng thực 

hiện nhiệm vụ tìm 

kiếm, quy tập và 

xác định hài cốt liệt 

sĩ còn thiếu thông 

tin. 

Thường 

xuyên 

Xây dựng kế hoạch 

khảo sát, tìm kiếm, quy 

tập đúng hướng dẫn; 

thực hiện thanh quyết 

toán và đảm bảo các 

chế độ kịp thời, đầy đủ 

theo kế hoạch được phê 

duyệt. 

Ban Chỉ đạo 

515 tỉnh 

- 

Đảm bảo phương 

tiện, trang thiết bị 

cần thiết cho các 

lực lượng 

Thường 

xuyên 

Tiến hành rà soát 

phương tiện, trang bị 

hiện có; tham mưu, đề 

xuất từng bước mua 

sắm, đề nghị bổ sung 

các phương tiện, trang 

bị cần thiết phục vụ 

công tác tìm kiếm, quy 

tập và lưu trữ hồ sơ liệt 

sĩ, mộ liệt sĩ; 

Cơ quan 

thường trực 

BCĐ 515 tỉnh 

7 Xây dựng, tu bổ, tôn tạo, nâng cấp, quản lý mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ 
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CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ  

THỰC HIỆN 

- 

Xây dựng, tu bổ, 

tôn tạo, nâng cấp, 

quản lý mộ liệt sĩ, 

nghĩa trang liệt sĩ 

Định kỳ 

hàng năm 

Căn cứ tình trạng mộ 

liệt sĩ, các nghĩa trang 

liệt sĩ của tỉnh, tham 

mưu Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh có kế hoạch bảo 

đảm kinh phí tu bổ, tôn 

tạo, nâng cấp nghĩa 

trang liệt sĩ theo quy 

định. 

Sở Lao động - 

Thương binh 

và Xã hội 

8 
Công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác 

định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin 

- Công tác kiểm tra. Hàng năm 

Cơ quan thường trực chủ 

động xây dựng kế hoạch 

kiểm tra từ 2-3 địa 

phương/năm và tiến 

hành kiểm tra khi các địa 

phương đang thực hiện 

công tác tìm kiếm, quy 

tập hài cốt liệt sĩ. 

Cơ quan 

thường trực 

Ban Chỉ đạo  

515 tỉnh 

- 

Sơ, tổng kết từng 

năm, từng đợt và 

giai đoạn. 

Từng năm, 

từng đợt và 

giai đoạn 

đến năm 

2030 

- Thực hiện sơ, tổng kết 

giai đoạn đến năm 2030 

theo hướng dẫn của Ban 

Chỉ đạo Quốc gia 515 và 

Quân khu. 

- Các địa phương tổ chức 

sơ kết từng năm, rút kinh 

nghiệm qua từng đợt, 

từng nhiệm vụ; kịp thời 

biểu dương, khen thưởng 

và đề nghị khen thưởng 

các tổ chức, cá nhân có 

thành tích trong thực 

hiện nhiệm vụ tìm kiếm, 

quy tập và xác định hài 

cốt liệt sĩ còn thiếu thông 

tin. 

Ban Chỉ đạo 

các cấp 
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V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Cơ quan thường trực)  

 - Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ban, 

ngành liên quan làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 515 

tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo về thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập; chủ 

động trong quản lý, nắm bắt tình hình, tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và 

thực hiện có hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh 

trong từng năm, trong cả giai đoạn đến năm 2030 và những năm tiếp theo. 

 - Phối hợp với các cơ quan truyền thông, nhất là Báo Bình Thuận, Đài Phát 

thanh - Truyền hình tỉnh, các cơ quan chức năng, các hội đoàn thể làm tốt công 

tác thông tin tuyên truyền; làm thư ngõ gửi các tổ chức, cá nhân để thu thập thông 

tin về mộ liệt sĩ; phối hợp giải mã ký hiệu, phiên hiệu của đơn vị quân đội, các địa 

danh trong chiến tranh để phục vụ cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. 

 - Theo dõi, hướng dẫn các địa phương giải quyết dứt điểm việc hoàn thiện 

danh sách, hồ sơ liệt sĩ do địa phương quản lý; rà soát, xác minh, khảo sát, kết luận 

lại các thông tin về mộ liệt sĩ còn trên địa bàn; điều chỉnh bản đồ tìm kiếm, quy tập 

hài cốt liệt sĩ ở cấp tỉnh. 

 - Bảo đảm kinh phí cho các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo 

đúng quy định. 

 - Theo dõi, tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh; thành lập đoàn kiểm 

tra theo định kỳ 06 tháng, năm hoặc đột xuất, tập trung những địa phương còn 

nhiều khó khăn, hạn chế và đang triển khai hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt 

liệt sĩ. 

 - Chuẩn bị nội dung, tham mưu kế hoạch hội nghị sơ kết, tổng kết công tác 

tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hàng năm; giai đoạn 2021 - 2025 và đến năm 

2030. Kịp thời đề xuất các cấp biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân tiêu 

biểu, có thành tích xuất sắc trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định hài 

cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. 

 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

 - Phối hợp làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 515 

tỉnh trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và chủ trì thực hiện nhiệm vụ xác định hài 

cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn tỉnh.  

 - Chỉ đạo các cơ quan trực thuộc, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thuộc Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện trong quá trình xác minh, kết 

luận và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tiếp nhận hài cốt liệt sĩ do cơ quan quân 

sự quy tập bàn giao; lấy mẫu sinh phẩm để lưu giữ, xét nghiệm ADN đối với 
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những hài cốt chưa biết danh tính để phục vụ cho việc xác định danh tính liệt sĩ; 

phối hợp tổ chức lễ truy điệu chu đáo, trang nghiêm. 

 3. Các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các 

đoàn thể tỉnh 

 Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, vận động hội viên và các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ 

liệt sĩ; tích cực phối hợp tham gia công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác 

định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn. 

 4. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

 - Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, các lực lượng làm cho cán bộ, công 

chức, viên chức, chiến sĩ, các đối tượng chính sách và quần chúng Nhân dân trên 

địa bàn hiểu rõ ý nghĩa, chủ trương về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và 

xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. 

 - Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, đến từng thôn, xóm, các vùng căn 

cứ kháng chiến và các tầng lớp Nhân dân; chủ động vận động các tổ chức, cá nhân 

(kể cả những người trước đây tham gia chế độ cũ, kiều bào ở nước ngoài) cung 

cấp thông tin về mộ liệt sĩ; xây dựng các nhân tố có tâm huyết, trách nhiệm trong 

công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ để thu thập thông tin mộ liệt sĩ. 

 - Tổ chức xây dựng kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong từng 

giai đoạn, từng năm và triển khai thực hiện chặt chẽ, hiệu quả; chỉ đạo các xã, 

phường, thị trấn thực hiện có hiệu quả việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ liệt sĩ do địa 

phương quản lý; xác minh, khảo sát, kết luận, điều chỉnh số lượng hài cốt liệt sĩ 

còn lại trên địa bàn và bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của cấp xã, huyện.  

 - Tổ chức xác minh, khảo sát, kết luận dứt điểm những thông tin về mộ liệt 

sĩ trên địa bàn không để tồn đọng, kéo dài và tổ chức quy tập chặt chẽ, chu đáo. 

Thường xuyên tăng cường thu thập, tìm kiếm thông tin về mộ liệt sĩ trong Nhân 

dân để tiếp tục xác minh, kết luận, quy tập.  

 - Quản lý chặt chẽ địa bàn, không để xảy ra hiện tượng cất bốc hài cốt liệt 

sĩ trái quy định.  

 - Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, rút kinh nghiệm; kịp thời 

khen thưởng, động viên những tập thể, cá nhân có thành tích trong phát hiện, tìm 

kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Thực hiện đúng chế độ sơ kết, báo cáo. 

VI. KINH PHÍ BẢO ĐẢM 

 1. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định 

hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin do ngân sách Nhà nước bảo đảm và sự hỗ trợ của 

các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước theo quy định của pháp luật. 
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 2. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh lập dự toán thực hiện nhiệm 

vụ kế hoạch theo từng năm và thanh quyết toán theo quy định./. 

  
Nơi nhận: 
- Ban Chỉ đạo Quốc gia 515; 

- Ban Chỉ đạo 515 QK7;  

- Thường trực Tỉnh ủy;   

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Mặt trận và các Đoàn thể tỉnh;  

-  Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 

- Thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh; 

- Bộ CHQS tỉnh; 

- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh; 

- Văn phòng HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Thường trực các huyện, thị, thành ủy (trừ P/Quý); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố (trừ P/Quý); 

- Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố (trừ P/Quý); 

- Lưu: VT, KGVXNV, Th. 

TRƯỞNG BAN  

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Nguyễn Minh 
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