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KẾ HOẠCH 
Thực hiện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ  

 

 Căn cứ Kế hoạch số 99/KH-BCĐ ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Ban Chỉ đạo 
1237 tỉnh Lạng Sơn về lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ban Chỉ đạo 
1237 huyện Hữu Lũng xây dựng Kế hoạch triển khai công tác lập bản đồ tìm kiếm, 
quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn huyện với các nội dung sau:  

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

Nhằm thống nhất việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở các cấp 
(xã, thị trấn, thôn, khu phố) đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.  

 2. Yêu cầu 

Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban, ngành, đơn vị có liên 
quan trong việc tổ chức xác minh, kết luận cụ thể, tỉ mỉ, chính xác, đúng quy định, 
bảo đảm tiến độ và thời gian.  

 II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN 

 1. Nội dung 

 - Rà soát, xác minh, kết luận thông tin mộ liệt sĩ chôn cất ban đầu trên địa 
bàn, kết luận địa bàn. 

 - Thu thập thông tin, xác minh đối chiếu, kết luận thực địa; lập bản đồ tìm 
kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.  

 2. Phương pháp  

 2.1. Rà soát, xác minh, kết luận thông tin mộ liệt sĩ, kết luận địa bàn 

 Bước 1: Nội dung, biện pháp, rà soát xác minh, xác định tổng số liệt sĩ của cơ 
quan, đơn vị, kết luận thông tin nơi hy sinh, chôn cất ban đầu của liệt sĩ. 

 a) Đối với Ban Chỉ huy Quân sự xã, thị trấn 

 - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan phát 
động các tổ chức, cá nhân cung cấp các thông tin nơi hy sinh, chôn cất ban đầu liệt 
sĩ trên địa bàn; mộ liệt sĩ chôn cất bên ngoài nghĩa trang liệt sĩ. 

 - Phát động phong trào cung cấp thông tin tới nhân dân và các tổ chức; chỉ 
đạo các thôn, khu phố thực hiện việc phát phiếu thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ đến 
từng hộ gia đình (theo mẫu số 01/PTTLS). 
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 - Tiếp nhận kết quả cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ của nhân dân do 
các trưởng thôn, khu phố tổng hợp báo cáo. 

 - Tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã, thị trấn chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể 
tổ chức rà soát hồ sơ, danh sách liệt sĩ thuộc xã, thị trấn quản lý. 

 - Tiếp nhận danh sách liệt sĩ theo nơi hy sinh, chôn cất ban đầu trên địa bàn 
do Ban Chỉ huy Quân sự huyện cung cấp. 

 - Tổng hợp phân tích các thông tin khác về liệt sĩ, mộ liệt sĩ do các tổ chức, cá 
nhân cung cấp. 

 - So sánh, đối chiếu, bổ sung, xác minh, kết luận, lập danh sách liệt sĩ, mộ liệt 
sĩ của xã, thị trấn. 

 - Tổng hợp số lượng, lập danh sách liệt sĩ theo nơi hy sinh, chôn cất ban đầu 
trên địa bàn theo từng thôn, xóm, tổ dân phố. 

 - Chuyển danh sách liệt sĩ theo nơi hy sinh, chôn cất ban đầu trên địa bàn đến 
các thôn, xóm, tổ dân phố để xác minh, kết luận thông tin nơi hy sinh, chôn cất ban 
đầu liệt sĩ trên địa bàn, phục vụ kết luận địa bàn. 

 b) Đối với Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

 - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát hồ sơ, danh 
sách liệt sĩ thuộc huyện quản lý. 

 - Tiếp nhận danh sách liệt sĩ theo nơi hy sinh, nơi chôn cất ban đầu trên địa 
bàn huyện do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuyển giao. 

 - Tổ chức rà soát, so sánh, đối chiếu, bổ sung, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về liệt 
sĩ, mộ liệt sĩ của huyện. 

 - Tổng hợp số lượng, lập danh sách liệt sĩ theo nơi hy sinh, chôn cất ban đầu 
trên địa bàn theo từng xã, thị trấn. 

 - Chuyển danh sách liệt sĩ theo nơi hy sinh, chôn cất ban đầu trên địa bàn, chỉ 
đạo, hướng dẫn Ban Chỉ huy Quân sự xã, thị trấn rà soát, bổ sung, xác minh, kết 
luận thông tin nơi hy sinh, chôn cất ban đầu liệt sĩ trên địa bàn. 

 Bước 2: Nội dung, biện pháp kiểm đếm, lập danh sách mộ liệt sĩ 

 Các cấp đều phải tiến hành kiểm đếm lập danh sách mộ liệt sĩ: 

 a) Đối với Ban Chỉ huy Quân sự xã, thị trấn 

 - Phối hợp với các ngành, đoàn thể, các thôn, xóm, tổ dân phố kiểm đếm mộ 
liệt sĩ do gia đình chăm sóc quản lý. 

 - So sánh, đối chiếu xác định số mộ liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập trên 
địa bàn xã, tổng hợp báo cáo theo quy định. 

 b) Đối với Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Phối hợp với các cơ quan liên quan: 

 - Kiểm đếm mộ liệt sĩ trong nghĩa trang liệt sĩ của huyện. 

 - Kiểm đếm mộ liệt sĩ đã di chuyển đến địa phương, nghĩa trang khác. 



 3 

 - Tổng hợp mộ liệt sĩ do gia đình đang chăm sóc, quản lý (do các xã, thị trấn 
báo cáo). 

 - So sánh, đối chiếu xác định số mộ liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập trên 
địa bàn huyện, tổng hợp báo cáo theo quy định. 

  Bước 3: Kết luận địa bàn 

 Các cấp đều phải kết luận địa bàn (thôn, khu phố, xã, thị trấn, huyện) nội 
dung gồm: 

 - Danh sách (tổng số) liệt sĩ chôn cất ban đầu trên địa bàn. 

 - Số lượng mộ liệt sĩ đã tìm kiếm, quy tập được trên địa bàn. 

 - Số lượng mộ liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được trên địa bàn. 

 - Khu vực, địa bàn có mộ liệt sĩ, đã tìm kiếm, quy tập xong. 

 - Khu vực, địa bàn có thông tin mộ liệt sĩ, đã tìm kiếm, quy tập nhưng chưa 
hết, cần phải tiếp tục tìm kiếm, quy tập. 

 - Khu vực, địa bàn có thông tin mộ liệt sĩ, nhưng chưa tổ chức tìm kiếm, quy 
tập. 

 - Khu vực, địa bàn có thông tin mộ liệt sĩ đã tìm kiếm, quy tập nhưng chưa có 
kết quả.  

 - Khu vực, địa bàn không rõ thông tin (vùng mờ). 

 - Khu vực, địa bàn có thông tin mộ liệt sĩ, nhưng chồng lấn địa giới hành 
chính với địa phương khác. 

 - Lập biên bản hội nghị (theo mẫu); báo cáo lên cấp trên theo quy định. 

 2.2. Thu thập thông tin, đối chiếu, kết luận thực địa, lập bản đồ tìm kiếm, 
quy tập hài cốt liệt sĩ 

 Căn cứ thông tin do các tổ chức và cá nhân cung cấp tiến hành vẽ sơ đồ mộ 
trí, khu vực cần tìm kiếm, quy tập cụ thể: 

 - Các thôn, khu phố và cấp xã, thị trấn: Vẽ sơ đồ mộ trí khai lược (chụp ảnh, 
đánh dấu), tổng hợp báo cáo cấp trên theo quy định. 

 - Cấp huyện: Lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ; tổng hợp báo cáo 
cấp trên theo quy định. 

 3. Thời gian 

 Thực hiện từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Các thôn, xóm, tổ 
dân phố, xã, thị trấn đủ điều kiện thì kết luận địa bàn. 

 III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

 Kinh phí bảo đảm phuc vụ lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được sử 
dụng từ nguồn kinh phí công tác mộ liệt sĩ của Ban Chỉ đạo 1237 Quốc gia và các 
nguồn hỗ trợ từ ngân sách địa phương. 
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 Hằng năm, căn cứ vào số lượng nguồn kinh phí do cấp trên cấp, cơ quan 
thường trực Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh phân bổ cho các đơn vị. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

  Là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, giúp Ban Chỉ đạo 1237 huyện triển 
khai, hướng dẫn, theo dõi, giúp đỡ các xã, thị trấn triển khai lập bản đồ tìm kiếm, 
quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn. 

 - Cử cán bộ tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai lập bản 
đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng; lập dự toán 
kinh phí, quyết toán theo quy định. 

 - Ban Chỉ đạo 1237 huyện lựa chọn xã Vân Nham làm trước một thôn lập bản 
đồ, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ để rút kinh nghiệm, sau đó triển khai đồng bộ 
trên địa bàn toàn huyện, phù hợp với thực tế từng xã, thị trấn. 

 2. Ban Chỉ đạo 1237 các xã, thị trấn 

 Chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn phối hợp với các ban ngành, 
đoàn thể có liên quan xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện lập bản đồ tìm kiếm, 
quy tập hài cốt liệt sĩ; lựa chọn thôn, xóm, tổ dân phố làm trước về kết luận địa 
bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ để rút kinh nghiệm, sau đó triển 
khai đồng bộ trong toàn địa bàn quản lý. 

  Ban Chỉ đạo 1237 huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, các cơ quan 
đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc kế hoạch 
này, trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn vướng mắc hoặc phát sinh 
những vấn đề vượt quá thẩm quyền, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo 1237 huyện (qua 
Ban chỉ huy Quân sự huyện) để xem xét, giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban chỉ đạo 1237 tỉnh (B/C); 
- Thành viên Ban Chỉ đạo 1237 huyện;  
- C, PVP HĐND&UBND huyện; 
- Ban CHQS (05 bản); 
- Phòng LĐ,TB,XH-DT, VH&TT, TC-KH; 
- Hội Cựu chiến binh;      
- UBND 26 xã, thị trấn;       
- Lưu: C/s,  H 47.                                                           

TRƯỞNG BAN 
 
 
 

(Đã ký) 
 
 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
Trần Quốc Phong 

 

                                                                         
  


