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UBND TỈNH NINH THUẬN 

BAN CHỈ ĐẠO  515 TỈNH 
   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:         /KH-BCĐ Ninh Thuận, ngày      tháng 01 năm  2022 

 

    

KẾ HOẠCH 

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

thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh 

 
 

Căn cứ Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 14/9/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài 

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

Căn cứ Kế hoạch số 2421/KH-BCĐ ngày 17/12/2021 của Ban Chỉ đạo 515 

Quân khu về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ 

còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Ban Chỉ đạo 515 tỉnh 

Ninh Thuận ban hành Kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh 

tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo trên 

địa bàn tỉnh như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm cụ thể hóa nội dung Chỉ thị của Bộ Chính trị, Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia 

515, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Đẩy nhanh tiến 

độ và hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, phấn đấu đến năm 2030 

hoàn thành tìm kiếm, quy tập và kết luận địa bàn, khu vực có thông tin mộ liệt sĩ; 

xác minh, kết luận thông tin mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin trong nghĩa trang liệt sĩ 

tỉnh bằng phương pháp thực chứng; 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 này trong 

những năm tiếp theo.  

2. Yêu cầu: 

Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt của các cấp ủy Đảng trong và ngoài 

quân đội; sự phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Cơ quan thường trực Ban Chỉ 

đạo 515 tỉnh) với cấp ủy, chính quyền các Sở, ban, ngành, địa phương, chỉ huy các 

cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ 

thống chính trị trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính 

hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, xây dựng 

chương trình, kế hoạch cụ thể, sát với tình hình thực tiễn ở địa phương; tổ chức triển 

khai thực hiện chặt chẽ, đúng tiến độ, đạt hiệu quả. 

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP: Theo phụ lục đính kèm. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

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

danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin do ngân sách Nhà nước bảo đảm được 
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Bộ Quốc phòng phân bổ cho đơn vị hàng năm và sự hỗ trợ của các tổ chức, cá 

nhân trong nước và ngoài nước theo quy định của Pháp luật. 

2. Hằng năm, giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lập dự toán kinh phí thực hiện 

các nhiệm vụ, giải pháp được giao, báo cáo về Cục Chính trị (Cơ quan thường trực 

Ban Chỉ đạo 515 Quân khu) để tổng hợp, đề xuất Bộ Quốc phòng bảo đảm. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Chỉ đạo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:  

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch để triển 

khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất. Theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra và đôn đốc các cơ 

quan, đơn vị trong triển khai, tổ chức thực hiện; kịp thời giải quyết vướng mắc, 

phát sinh. 

- Chuẩn bị nội dung sơ kết, tổng kết (khi có hướng dẫn của cấp trên); bổ 

sung, điều chỉnh kế hoạch hoạt động cho phù hợp với từng giai đoạn, từng năm; 

trong tình hình hiện nay phải bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

theo quy định. 

2. Các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh: 

Căn cứ nội dung, nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch phù hợp với đơn vị, địa 

phương để triển khai thực hiện; báo cáo về Ban Chỉ đạo 515 tỉnh trước ngày 

10/02/2022. Tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đã được xác 

định trong năm 2022. 

3. Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố: 

Trên cơ sở kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, tham mưu UBND huyện, 

thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài 

cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và 

những năm tiếp theo phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng địa phương. Báo 

cáo về Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh  trước ngày 10/02/2022. Chủ 

trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài Quân đội tham mưu Bộ Chỉ 

huy Quân sự tỉnh triển khai toàn diện, có hiệu quả nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài 

cốt liệt sĩ trên địa bàn. Kịp thời báo cáo, đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng 

mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị 

báo cáo về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổng hợp, tham mưu đề xuất UBND tỉnh, Ban 

Chỉ đạo 515 tỉnh xem xét, giải quyết kịp thời, đúng quy định./. 

 
Nơi nhận: 

- Văn phòng BCĐ Quốc gia 515 (b/c);               
- Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 5 (b/c); 

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);  

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

UBMTTQVN tỉnh;  

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,  

- Các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh; 

- UBND & Ban CHQS huyện, thành phố; 

- VPUB: LĐ, KTTH, VXNV, TCDNC; 

- Lưu VT. QMT 

 TRƯỞNG BAN 

  

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Nguyễn Long Biên 
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UBND TỈNH NINH THUẬN 

BAN CHỈ ĐẠO  515 

   

 

NỘI DUNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

(Kèm theo Kế hoạch số:……../KH-BCĐ ngày  ……/01/2022 của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh) 

 

TT NỘI DUNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 
CƠ QUAN  

CHỈ  ĐẠO 
ĐƠN VỊ THỰC HIỆN 

THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 

1 Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 

1.1 

Cấp ủy, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương và cấp ủy chỉ huy 

các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục quán triệt 

sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 

15/5/2013 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của 

Ban Bí thư, Quyết định số 1515/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, 

văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 và Kế hoạch số 

2421/KH-BCĐ ngày 17/12/2021 của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu, Chỉ 

thị của Tỉnh ủy, các văn bản của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 515 tỉnh 

đối với công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ 

còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo; tiến hành 

xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực 

tiễn, đạt hiệu quả. 

Ban  Chỉ  đạo  

515 tỉnh 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

và các đơn vị thành viên 

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh 

Quý I/2022 

1.2 

Rà soát sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 515 

tỉnh sát với đặc điểm, nhiệm vụ trong từng thời điểm. Nghiên cứu 

tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh ban 

hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác tìm kiếm quy tập và xác 

định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin theo phạm vi, chức 

năng đảm nhiệm. 

Ban  Chỉ  đạo  

515 tỉnh 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hàng năm 

1.3 Xây dựng kế hoạch hội nghị Ban Chỉ đạo 515 tỉnh và chỉ đạo các Ban  Chỉ  đạo  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Quý IV 
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TT NỘI DUNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 
CƠ QUAN  

CHỈ  ĐẠO 
ĐƠN VỊ THỰC HIỆN 

THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 

đơn vị cơ sở sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập 

và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin hàng năm theo 

thẩm quyền. 

515 tỉnh Sở Lao động -Thương 

binh và Xã hội 

hàng năm 

2. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền 

2.1 

Quán triệt thực hiện nghiêm Hướng dẫn số 99/HD-BTGTW ngày 

02/01/2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền công tác 

tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tích cực đổi mới hình thức, phương 

pháp, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, phương tiện thông tin 

đại chúng để tuyên truyền; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán 

bộ, đảng viên, đoàn viên, các tầng lớp Nhân dân, đội ngũ báo cáo viên 

các cấp, chiến sĩ LLVT, trước hết là cấp ủy, lãnh đạo các Sở, ban, 

ngành, chỉ huy các đơn vị đối với chủ trương, chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và 

xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. 

Ban  Chỉ  đạo  

515 tỉnh 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 

các đơn vị thành viên Ban 

Chỉ đạo 515 tỉnh 

Thường 

xuyên 

2.2 

Phối hợp cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí 

Trung ương, Quân đội, Quân khu và các tỉnh bạn chỉ đạo, định hướng 

thông tin, truyên tuyền về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh 

tính hài cốt liệt sĩ đến năm 2030 và những năm tiếp theo. 

Ban  Chỉ  đạo  

515 tỉnh 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 

Sở Lao động -Thương 

binh và Xã hội, các ngành 

liên quan, các cơ quan 

thông tấn, báo chí 

Thường 

xuyên 

2.3 

Phát huy hiệu quả cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông, Báo 

Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài truyền thanh các 

huyện, thành phố đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, xây dựng chuyên 

trang, chuyên mục về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính 

hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, phù hợp từng địa bàn, địa phương và 

đối tượng tiếp nhận, có chất lượng tốt, có tác dụng thu hút công chúng 

cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. 

Ban  Chỉ  đạo  

515 tỉnh 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 

Sở Lao động -Thương 

binh và Xã hội, Sở Thông 

tin Truyền thông, Báo 

Ninh Thuận, Đài PT&TH 

tỉnh, UBND các huyện, 

thành phố 

Thường 

xuyên 
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TT NỘI DUNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 
CƠ QUAN  

CHỈ  ĐẠO 
ĐƠN VỊ THỰC HIỆN 

THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 

2.4 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục tham mưu Ban Chi đạo 515 tỉnh 

và phối hợp với Sở Lao động-Thương Binh và Xã hội, Hội Cựu chiến 

binh tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, chỉ đạo cơ quan ngành dọc 

các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cung cấp thông 

tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tham gia tiếp nhận, xử lý thông tin và tổ chức 

tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Tuyên truyền vận 

động đối tượng tham gia chế độ cũ (đối phương), hiện đang cư trú ở 

trong và ngoài nước cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ (nếu có). 

Ban  Chỉ  đạo  

515 tỉnh 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 

Sở Lao động -Thương 

binh và Xã hội, Hội Cựu 

chiến binh tỉnh, Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh, 

UBND các huyện, thành 

phố 

Thường 

xuyên 

3. Công tác thu thập, xử lý thông tin; hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ 

3.1 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã Hội, 

UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai rà soát, hoàn thiện hồ sơ, 

danh sách liệt sĩ; bổ sung kết luận địa bàn, bản đồ tìm kiếm, quy tập hài 

cốt liệt sĩ. Xác minh, bổ sung đầy đủ thông tin liệt sĩ theo danh sách quản 

lý của địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Ban  Chỉ  đạo  

515 tỉnh 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 

Sở Lao động-Thương binh 

và Xã hội, UBND các 

huyện  thành phố 

Thường 

xuyên 

3.2 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn 

vị, Hội cựu chiến binh các cấp tiếp tục giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn 

vị quân đội trong chiến tranh; hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, khai 

thác, sử dụng kết quả giải mã phục vụ công tác giải quyết chính sách 

tồn đọng sau chiến tranh và tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài 

cốt liệt sĩ. 

Ban  Chỉ  đạo  

515 tỉnh 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 

Hội Cựu chiến binh tỉnh 

Thường 

xuyên 

3.3 
Tham gia tập huấn, triển khai, quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ 

sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ gắn với cơ sở dữ liệu nền địa lý. 

Ban  Chỉ  đạo  

515 tỉnh 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

Khi có kế 

hoạch của 

BCĐ Quốc 

gia 515 

4. 
Kiện toàn tổ chức, lực lượng chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt 

sĩ còn thiếu thông tin 
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TT NỘI DUNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 
CƠ QUAN  

CHỈ  ĐẠO 
ĐƠN VỊ THỰC HIỆN 

THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 

4.1 

Tham mưu, đề xuất kiện toàn, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo, Cơ 

quan thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đúng thành phần quy định, 

hoạt động hiệu quả theo Thông tư số 214/TT-BQP ngày 07/12/2013 

của Bộ Quốc phòng. 

Ban  Chỉ  đạo  

515 tỉnh 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

Thường 

xuyên 

4.2 

Thường xuyên kiện toàn, bổ sung lực lượng làm công tác tìm 

kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Quyết định trưng 

dụng lực lượng phối hợp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt 

liệt sĩ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ từng trường hợp cụ thể. Tăng cường 

cán bộ có trình độ công nghệ thông tin thực hiện công tác giải mã ký 

hiệu, phiên hiệu đơn vị; khai thác, sử dụng phần mềm quản lý danh 

sách, hồ sơ liệt sĩ, phân tách, nhập dữ liệu về liệt sĩ, lập bản đồ tìm 

kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Sử dụng Cổng thông tin ngành Chính sách 

Quân đội để tuyên truyền và thông tin về mộ liệt sĩ, liệt sĩ cần tìm 

kiếm quy tập. 

Ban  Chỉ  đạo  

515 tỉnh 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 

Sở Lao động-Thương binh 

và Xã hội, UBND các 

huyện  thành phố 

Thường 

xuyên 

4.3 

Tham gia tập huấn, triển khai lực lượng thực hiện nhiệm vụ xác 

định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp 

thực chứng và giám định ADN. 

Ban  Chỉ  đạo  

515 tỉnh 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 

Sở Lao động-Thương binh 

và Xã hội 

Khi có kế 

hoạch của 

Ban Chỉ 

đạo Quốc 

gia 515 

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

5.1 

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành 

chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc các địa phương tổ chức thực hiện Đề án tìm 

kiếm và Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; ưu 

tiên các địa phương xác định còn nhiều hài cốt liệt sĩ cần tìm kiếm, quy 

tập (huyện: Bác Ái, Thuận Nam, Ninh Phước); phát hiện nơi yếu, khâu 

yếu để rút kinh nghiệm kịp thời, thực hiện đúng phương châm “làm dứt 

Ban Chỉ đạo 

515 tỉnh 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 

các đơn vị thành viên Ban 

Chỉ đạo 515 tỉnh 

Thường 

xuyên 
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THỰC HIỆN 

điểm, dễ, rõ làm trước, phát hiện đến đâu, làm ngay đến đó, từng bước 

kết luận địa bàn, khoanh vùng các khu vực trọng tâm, trọng điểm cần tìm 

kiếm, quy tập”. Quản lý chặt chẽ địa bàn, không để xảy ra hiện tượng tìm 

kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ trái với quy định của Chính phủ; kết hợp chặt 

chẽ với việc tìm kiếm, quy tập với việc lấy mẫu sinh phẩm để giám định 

AND xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. 

5.2 

Đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là người đồng 

bào dân tộc Raglai chôn theo phong tục bỏ mả; xác định các khu vực, 

địa bàn trọng điểm, nhất là các khu kháng chiến, những điểm mới có 

thông tin; kịp thời tổ chức tìm kiếm đạt hiệu quả. 

Ban Chỉ đạo 

515 tỉnh 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 

các đơn vị thành viên Ban 

Chỉ đạo 515 tỉnh, Ban Chỉ 

đạo huyện Bác Ái 

Thường 

xuyên 

5.3 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, 

ngành, địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức lễ an táng hài cốt liệt sĩ 

chu đáo, nghiêm trang, đúng nghi thức quy định. 

Ban Chỉ đạo 

515 tỉnh 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 

Sở Lao động-Thương binh 

và Xã hội, các đơn vị 

thành viên Ban Chỉ đạo 

515 tỉnh 

Sau khi tổ 

chức quy 

tập 

6. Tổ chức thực hiện quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin 

6.1 

Quán triệt quy trình, phương pháp tiến hành, xây dựng kế hoạch 

triển khai thực hiện quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn 

thiếu thông tin. 

Ban Chỉ đạo 

515 tỉnh 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 

Sở Lao động-Thương binh 

và Xã hội 

Sau khi có 

quy trình 

của cấp trên 

6.2 
Thực hiện lẫy mẫu hài cốt liệt sĩ, mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ 

để giám định AND xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. 

Ban Chỉ đạo 

515 tỉnh 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 

Sở Lao động-Thương binh 

và Xã hội 

Thường 

xuyên 

6.3 

Đẩy nhanh tiến độ xác minh, kết luận thông tin bằng phương pháp 

thực chứng đối với mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin trong nghĩa trang liệt 

sĩ. 

Ban Chỉ đạo 

515 tỉnh 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 

Sở Lao động-Thương binh 

và Xã hội 

Thường 

xuyên 

7. Bảo đảm kinh phí, trang bị, phương tiện và chế độ, chính sách đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 
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THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 

và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin 

7.1 

Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp 

vụ, tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ kiêm nhiệm và lực lượng 

chuyên trách làm công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định 

danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. 

Ban Chỉ đạo 

515 tỉnh 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 

Sở Lao động-Thương binh 

và Xã hội 

Thường 

xuyên 

7.2 

Rà soát, thay thế, bổ sung các phương tiện, trang thiết bị cần thiết 

cho công tác tìm kiếm, quy tập và phương tiện phục vụ công tác xác 

định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. 

Ban Chỉ đạo 

515 tỉnh 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 

Sở Lao động-Thương binh 

và Xã hội 

Thường 

xuyên 

7.3 

Thực hiện nghiêm túc Quyết định 75/QĐ-TTg ngày 06/12/2013; 

Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 về sửa đổi bổ sung một 

số điều của Quyết định số 75/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ và Thông tư số 298/2017/TT-BQP ngày 01/12/2017 của Bộ 

Quốc phòng quy định, hướng dẫn thực hiện về chế độ, chính sách và 

công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy 

tập và xác định hài cốt liệt sĩ. 

Ban Chỉ đạo 

515 tỉnh 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 

các đơn vị thành viên Ban 

Chỉ đạo 515 tỉnh 

Thường 

xuyên hàng 

năm 

7.4 

Dự toán, tổng hợp báo cáo Quân khu kết quả sử dụng nguồn kinh 

phí quy tập mộ liệt sĩ quý, 6 tháng và hàng năm; quản lý, sử dụng, 

thanh quyết toán nguồn kinh phí chặt chẽ, đúng quy định. 

Ban Chỉ đạo 

515 tỉnh 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

Quý I; 6 

tháng đầu 

năm và 

tháng 12 

hàng năm 

8. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết 

8.1 

- Xây dựng kế hoạch bảo đảm phục vụ đoàn kiểm tra thực hiện Đề 

án tìm kiếm, quy tập và Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của 

Ban Chỉ đạo 515 cấp trên tại địa phương (nếu có). 

- Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tiến hành kiểm tra một số đơn vị, địa 

phương trực thuộc thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập và Đề án xác 

Ban Chỉ đạo 

515 tỉnh 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 

các đơn vị thành viên Ban 

Chỉ đạo 515 tỉnh 

Thường 

xuyên 
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định danh tính hài cốt liệt sĩ. 

8.2 

Tổ chức Hội nghị sơ kết định kỳ hàng năm và tham gia Hội nghị 

sơ, tổng kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập và Đề án xác định hài 

cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2021-2030 (khi có hướng dẫn 

của trên); đánh giá kết quả, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá 

nhân có thành tích trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh 

tính hài cốt liệt sĩ theo thẩm quyền, bảo đảm kịp thời, chặt chẽ, phát 

huy hiệu quả. 

Ban Chỉ đạo 

515 tỉnh 
Bộ CHQS tỉnh chủ trì 

Quý 

IV/hàng 

năm; 

Theo hướng 

dẫn 
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