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KẾ HOẠCH 

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định  

danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh năm 2022 

 

 

Căn cứ Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 

và những năm tiếp theo; Thông tư số 214/2013/TT-BQP ngày 07/12/2013 của Bộ 

Quốc phòng hướng dẫn về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ;   

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. 

Thực hiện Chỉ thị số 61-CT/TU ngày 10/10/2019 của Ban Thường vụ tỉnh 

ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến 

năm 2020 và những năm tiếp theo;  

Trên cơ sở tình hình thực tế, nhiệm vụ và kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt 

liệt sĩ năm 2021; Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ 

(gọi tắt là Ban Chỉ đạo 515 tỉnh) ban hành kế hoạch thực hiện năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

 - Nhằm thể hiện sự tri ân, tôn kính, biết ơn và ghi nhớ sâu sắc công lao to 

lớn của các anh hùng liệt sĩ; từng bước đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia 

đình liệt sĩ và Nhân dân trong tỉnh,… góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, 

yêu nước đối với các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ trong tỉnh.   

- Hướng dẫn công tác rà soát, xác minh, kết luận thông tin nơi hy sinh, 

chôn cất ban đầu của liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, thu thập thông tin, đối chiếu, kết luận 

thực địa; kiểm đếm, lập danh sách mộ liệt sĩ trong nghĩa trang liệt sĩ và kết luận 

thông tin bằng phương pháp thực chứng đối với mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin trong 

nghĩa trang liệt sĩ. 

2. Yêu cầu: 

- Tổ chức khảo sát, tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ phải bảo đảm chặt chẽ, 

đúng trình tự, thủ tục, công khai, trang trọng, tỉ mỉ và an toàn; thu thập thông tin, 
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kết luận địa bàn, xác định rõ khu vực, vị trí còn thông tin về mộ liệt sĩ để bổ sung 

công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập; 

- Quá trình thực hiện nhiệm vụ phải phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, địa 

phương, các đơn vị đã từng tham gia chiến đấu trên chiến trường tỉnh Ninh Thuận 

để bảo đảm thông tin về mộ liệt sĩ chính xác, không để xảy ra sai sót và phải phù 

hợp với phong tục, tập quán địa phương; chấp hành nghiêm các quy định về 

phòng, chống dịch Covid-19; 

- Tiếp tục bổ sung công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ các 

cấp đảm bảo đúng quy trình, kỹ thuật. 

II. NHIỆM VỤ, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 

1. Nhiệm vụ: 

- Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền trên các 

phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời vận động Nhân dân, nhất là các nhân 

chứng lịch sử cung cấp thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ; 

- Đẩy nhanh công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ danh sách liệt sĩ, kết hợp sử 

dụng kết quả giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị, kết nối các nguồn thông tin về liệt 

sĩ và mộ liệt sĩ; kịp thời đối chiếu, phân tách theo địa bàn nơi hy sinh, nơi an táng 

ban đầu để có cơ sở kết luận địa bàn, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu 

thông tin; 

- Phát huy năng lực, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh; cần thiết 

tổ chức lực lượng lâm thời phù hợp đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, 

quy tập và bổ sung lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo Đề án. Cơ quan 

thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) phối hợp với các Sở, 

ban, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị-xã hội và tổ chức đoàn thể có liên 

quan thực hiện đồng bộ các giải pháp, đẩy mạnh các hoạt động tìm kiếm, quy tập cất 

bốc hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh và các địa phương có liên quan theo kế hoạch của 

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã đề ra; tập trung vào những khu vực còn nhiều thông tin, 

khu kháng chiến, căn cứ cách mạng cũ, các nhân chứng lịch sử, mộ liệt sĩ có phần 

thông tin. 

2. Biện pháp: 

a) Thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ: 

- Thường xuyên đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, cung cấp thông 

tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể, lực lượng, Nhân 

dân ở trong và ngoài tỉnh, tích cực phát hiện, cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt 

sĩ và phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Nêu cao vai trò các cơ quan báo chí 

như: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận và hệ thống truyền 

thanh cấp huyện, xã để tuyên truyền sâu rộng về đường lối, chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm sâu sắc hơn mục đích, ý nghĩa của công 

tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; 
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- Xác định rõ nguồn thông tin có căn cứ; tổ chức khảo sát, xác minh, đối 

chiếu, so sánh giữa danh sách liệt sĩ, sơ đồ mộ chí của đơn vị (nếu có) với vị trí của 

từng ngôi mộ để xác định họ tên, quê quán của liệt sĩ; 

- Lập kế hoạch khảo sát, quy tập, an táng, bàn giao, di chuyển hài cốt liệt sĩ 

chặt chẽ, trang nghiêm, chu đáo. 

b) Thực hiện công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ: 

- 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; 

- Thực hiện lẫy mẫu hài cốt liệt sĩ, mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ để giám 

định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; 

- 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. 

c) Thực hiện công tác sơ kết năm: 

Chuẩn bị nội dung, họp Ban Chỉ đạo 515 tỉnh sơ kết, đánh giá kết quả chỉ 

đạo thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ năm 

2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 theo chỉ đạo, hướng dẫn của 

Ban Chỉ đạo quốc gia 515. 

III.  SỐ LƯỢNG MỘ QUY TẬP, THỜI GIAN 

1. Số lượng: Dự kiến có thể tìm kiếm, quy tập 15 hài cốt liệt sĩ trở lên. 

2. Thời gian: 

- Thời gian cung cấp, thu thập thông tin mộ liệt sĩ: Thường xuyên;  

- Thời gian khảo sát, xác minh thông tin mộ: Thường xuyên; 

- Thời gian cất bốc, quy tập: Sau khi khảo sát, xác minh thông tin mộ đủ 

điều kiện, tổ chức quy tập; 

- Thời gian lập bản đồ bổ sung: Thường xuyên; 

- Thời gian xác định danh tính liệt sĩ: Thường xuyên. 

IV. SỬ DỤNG LỰC LƯỢNG  

1. Lực lượng chuyên trách: Cơ quan giúp việc của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh 

(Ban Chính sách/Phòng Chính trị/ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) và lực lượng kiêm 

nhiệm là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp được tăng cường thực hiện công tác 

tìm kiếm, quy tập và lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo Đề án 1237; 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bố trí lực lượng triển khai công tác xác định 

danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin theo Đề án 150. 

2. Lực lượng trưng dụng: 

- Lực lượng dẫn đường: Là những người biết thông tin chính xác mộ liệt sĩ, 

trực tiếp chỉ dẫn cho lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; 
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- Lực lượng giúp việc đào bới, khai quật: Là lực lượng dân quân, tự vệ và 

Nhân dân trên địa bàn nơi quy tập mộ, được huy động tham gia quy tập theo sự chỉ 

huy của Tổ Công tác giúp việc của Ban Chỉ đạo và lực lượng chuyên trách của Bộ 

Chỉ huy Quân sự tỉnh (khi có nhu cầu sử dụng); 

- Lực lượng tham gia lập bản đồ: Lực lượng cán bộ quân sự cấp xã, cán bộ 

chính sách cấp huyện, cấp tỉnh và cán bộ đồ bản của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

3. Cơ quan Thường trực: Kiểm tra, xác minh phối hợp với địa phương tổ 

chức lực lượng trưng dụng phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ. 

V. BẢO ĐẢM PHƯƠNG TIỆN, KINH PHÍ, CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH 

CHO NHIỆM VỤ TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ 

 1. Bảo đảm phương tiện: Sử dụng phương tiện xe ô tô của Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh tổ chức tìm kiếm, khảo sát, thu thập thông tin, cất bốc, quy tập hài cốt 

liệt sĩ. 

 2. Kinh phí: Thực hiện theo Thông tư số 298/2017/TT-BQP ngày 

01/12/2017 của Bộ Quốc phòng 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 mộ liệt 

sĩ. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: 

a) Chỉ đạo thống nhất các hoạt động thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập 

hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Tiếp nhận, sử dụng các trang bị, phương tiện được 

bảo đảm; chủ trì cung cấp thông tin nơi hy sinh, nơi chôn cất liệt sĩ. 

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan hướng 

dẫn xây dựng kế hoạch cụ thể, nhất là UBND huyện Bác Ái chỉ đạo Ban Chỉ đạo 

huyện xây dựng kế hoạch năm để triển khai thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập 

hài cốt liệt sĩ trên địa bàn huyện (tập trung chủ yếu vào số lượng liệt sĩ là người 

đồng bào dân tộc chôn theo phong tục bỏ mả của người Raglai); xây dựng kế 

hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết năm 2022, đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ và 

đề ra phương hướng, bàn biện pháp, giải pháp về công tác thu thập thông tin, khảo 

sát, tìm kiếm, quy tập và công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ năm tiếp theo. 

c) Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Cựu chiến 

binh tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, các cơ quan, tổ chức chính trị xã 

hội, địa phương liên quan tổ chức rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, mộ 

liệt sĩ đồng bào dân tộc thiểu số để có phương án phù hợp, tiến hành tổ chức công 

tác tuyên truyền, vận động để xác lập thủ tục cất bốc. Triển khai Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam các cấp tập trung tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; vận 

động các Tổ chức thành viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực 

cung cấp thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ. 
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d) Sau khi quy tập phải lập hồ sơ và tổ chức bàn giao cho Sở Lao động -

Thương binh và Xã hội đúng quy trình, quy định. Hài cốt liệt sĩ ngoài địa phương 

thì tiến hành các thủ tục bàn giao theo quê quán của liệt sĩ. 

đ) Quyết định huy động lực lượng làm nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm, quy 

tập hài cốt liệt sĩ theo từng kế hoạch cụ thể, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và thời 

gian hoàn thành công tác này. 

e) Lập dự toán và chi trả ngày công thực tế làm nhiệm vụ khảo sát, tìm 

kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo quy định tại Thông tư số 298/2017/TT-BQP ngày 

01/12/2017 của Bộ Quốc phòng đảm bảo công khai, minh bạch.  

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội Cựu chiến binh và 

cơ quan, địa phương có liên quan tổ chức kiểm tra, khảo sát, rà soát, dữ liệu liên 

quan về liệt sĩ, mộ liệt sĩ hiện nay chưa tìm thấy hài cốt ở các đơn vị, địa phương, 

xác định rõ bao nhiêu mộ liệt sĩ mất tích, chưa quy tập để làm cơ sở cho việc xây 

dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh 

năm 2022 và những năm tiếp theo nhằm bảo đảm chặt chẽ và đạt kết quả đề ra.   

b) Cung cấp thông tin, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tìm 

kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ; tiếp nhận hài cốt liệt sĩ đưa về an táng tại Nghĩa trang 

liệt sĩ tỉnh theo đúng quy định. 

c) Lấy mẫu sinh phẩm để lưu giữ xét nghiệm ADN những hài cốt liệt sĩ 

chưa có danh tính, còn thiếu thông tin để phục vụ cho việc tra cứu hồ sơ liệt sĩ và 

thân nhân liệt sĩ; xây dựng kế hoạch xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu 

thông tin đã quy tập vào Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh theo hướng dẫn của cấp trên. 

3. Hội Cựu Chiến binh tỉnh và Hội cựu Thanh niên xung phong tỉnh: 

Chỉ đạo đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, vận động các cấp Hội, Ban Liên 

lạc bạn chiến đấu, các cựu chiến binh tham gia cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt 

sĩ và tham gia tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các Sở, ban, ngành có liên quan thu 

thập, kết nối, xử lý thông tin; tham gia công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập phục 

vụ công tác tìm kiếm, quy tập. 

4. Các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan: 

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh (về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo tỉnh về tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính 

hài cốt liệt sĩ) triển khai nhiệm vụ, tham gia phối hợp công tác tuyên truyền, vận 

động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt 

sĩ bảo đảm kế hoạch đề ra. 

5. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: 

a) Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về công tác tìm kiếm 

quy tập hài cốt liệt sĩ; tiếp nhận và xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn. 
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Chỉ đạo cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ cho thân nhân thuộc phạm vi trách 

nhiệm được giao; 

b) Chỉ đạo tập trung rà soát, phân tích dữ liệu hồ sơ, tài liệu về liệt sĩ, mộ 

liệt sĩ hiện chưa tìm thấy hài cốt ở các đơn vị, địa phương để tổ chức vận động 

cung cấp thông tin, tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ đạt kết quả. 

c) Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện bổ sung phát 

phiếu cung cấp thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ; kết luận địa bàn, bổ sung lập bản đồ tìm 

kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo quy định (nếu có thông tin mới). 

d) Chỉ đạo hoạt động tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, 

mỗi huyện, thành phố tìm kiếm, quy tập từ 02 đến 03 hài cốt liệt sĩ.  

e) Tổ chức lực lượng Dân quân, tự vệ và nhân dân trên địa bàn nơi quy tập 

mộ liệt sĩ, giúp việc đào bới, khai quật, tham gia lập bản đồ; lực lượng này tham 

gia với sự chỉ huy của Tổ Công tác giúp việc của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh và lực 

lượng chuyên trách của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trong thời gian tổ chức, thực hiện 

nhiệm vụ này tại địa phương.  

Trong quá trình thực hiện kế hoạch này, nếu có phát sinh, vướng mắc các 

cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo về Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh 

(Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) để được hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận :      

- Ban Chỉ đạo quốc gia 515 (b/c);                                                                                       
- Bộ Quốc phòng (b/c); 

- Bộ Tư lệnh Quân khu 5 (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 đơn vị tại mục VI; 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh; 

- Ban CHQS các huyện, thành phố; 

- VPUB: LĐ, VXNV, KTTH, TCDNC; 

- Lưu: VT. QMT 

TRƯỞNG BAN 

  

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Nguyễn Long Biên 
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