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       Kính gửi:  

    - Các Sở, ban ngành; 

    - Ủy ban MTTQVN tỉnh, các tổ chức chính trị-xã hội; 

    - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

 Thực hiện Công văn số 2252-CV/BTGTW ngày 03/3/2022 của Ban 

Tuyên giao Trung ương; Công văn số 2482-CV/TU ngày 09/5/2022 của Thường 

trực Tỉnh ủy tại về việc đặt tượng cá nhân hay công trình tưởng niệm cá nhân 

khác tại Nghĩa trang liệt sỹ, 

 Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh có ý kiến như sau: 

 1. Các sở, ngành, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thành phố quán 

triệt, tuyên truyền thực hiện nghiêm chủ trương của Ban Bí thư “không đặt 

tượng cá nhân hay công trình tưởng niệm cá nhân khác tại Nghĩa trang liệt sĩ, 

bảo đảm đúng quy định của pháp luật, thể hiện sự tôn vinh, tri ân đối với các 

anh hùng liệt sĩ, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong quy hoạch, quản lý Nghĩa 

trang trên toàn quốc”. Kịp thời phát hiện và xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm 

quyền xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm chủ trương nêu trên 

theo quy định. 

 2. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp các đơn vị liên quan  

tham mưu công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý công trình ghi công liệt sĩ, 

Nghĩa trang liệt sĩ bảo đảm trang nghiêm, khang trang, sạch đẹp, phù hợp với 

phong tục, tập quán của từng địa phương; tăng cường công tác quản lý nhà nước 

đối với công tác mộ và nghĩa trang liệt sĩ. Tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ các địa 

phương chỉnh trang, tu bổ các công trình ghi công liệt sĩ theo quy định. 

 3. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở 

Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan tổ chức rà soát, 

kiểm tra về kiến trúc các công trình ghi công liệt sĩ và các công trình tưởng niệm 

tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, đảm bảo việc triển khai tuân thủ đúng quy định hiện 

hành; đồng thời kiểm tra, quản lý chặt chẽ, thực hiện nghiêm việc quy hoạch, 

cấp phép xây dựng các tượng đài, tránh hoành tráng, sáng tác các tác phẩm mỹ 

thuật tại các công trình ghi công liệt sĩ, Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh theo chủ trương 

và các quy định tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính 

phủ về hoạt động mỹ thuật. 
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 4. Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường quản lý thông tin tuyên 

truyền trên báo chí và mạng xã hội; chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông 

có hình thức tuyên truyền phù hợp chủ trương nêu trên; kịp thời ngăn chặn, gỡ 

bỏ, xử lý nghiêm hành vi đăng tải thông tin xuyên tạc chủ trương, nhằm kích 

động, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đoàn kết toàn dân tộc. 

 5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng thực 

hiện tốt công tác quản lý Nhà nước đối với các công trình ghi công liệt sĩ thuộc 

địa phương quản lý, bảo đảm các quy định hiện hành và phù hợp tình hình thực 

tế của từng địa phương. Thường xuyên chỉ đạo tổ chức các hoạt động chăm sóc, 

trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử, công trình ghi công liệt sĩ 

trên địa bàn, nhất là vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn. 

6. Đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội, theo 

chức năng, nhiệm vụ phối hợp tuyên truyền, tạo sự thống nhất trong Nhân dân 

về chủ trương trên tại các buổi sinh hoạt khu dân cư, sinh hoạt các tổ chức chính 

trị - xã hội; tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia đóng 

góp ý kiến hoàn thiện các đề án quy hoạch, quản lý xây dựng Nghĩa trang liệt sĩ; 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, huy động nguồn 

lực xã hội xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” các cấp để thực hiện chăm lo cho 

các gia đình chính sách và thực hiện hoạt động chỉnh trang, tu bổ các công trình 

ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh theo quy định. 

 Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo dõi, đôn đốc việc thực 

hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương; thường xuyên báo cáo kết quả cho 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh biết, chỉ đạo kịp thời./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT. Tỉnh ủy (báo cáo); 

- Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- VPUB: LĐ, CV; 

- Lưu VT, VXNV. NVT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyên Long Biên 
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