
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH  

VÀ XÃ HỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

  Số:           /KH-SLĐTBXH       Lạng Sơn, ngày      tháng 12 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH  

 Hoàn trả mẫu hài cốt liệt sĩ sau giám định AND tại Nghĩa trang liệt sĩ 

huyện Lộc Bình và Nghĩa trang liệt sĩ Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn 

 

 Thực hiện Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi Người có 

công với cách mạng; Nghị định số 175/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính 

phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công 

với cách mạng; Công văn số 1619/NCC-HSTTLS ngày 24/11/2022 của Cục 

Người có công v/v hoàn trả mẫu hài cốt liệt sĩ sau giám định AND. Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch hoàn trả hài cốt liệt sĩ sau giám 

định AND tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Bình và Nghĩa trang liệt sĩ Hoàng 

Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau: 

 I. Mục đích yêu cầu 

 1. Mục đích 

 Hoàn trả mẫu hài cốt liệt sĩ sau khi kết thúc việc giám định AND tại 

Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Bình và Nghĩa trang liệt sĩ Hoàng Đồng thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

 2. Yêu cầu 

 Việc khai quật, hoàn trả mẫu hài cốt liệt sĩ đã có kết quả giám định, sửa 

lại vỏ mộ phải được thực hiện đúng quy định. Các mẫu hài cốt liệt sĩ phải được 

hoàn trả đúng vị trí các mộ đã được lấy mẫu trước đây. 

 II. Nội dung thực hiện 

 1. Xây dựng Kế hoạch hoàn trả mẫu sau khi giám định AND. 

 2. Thống kê, phân loại mẫu để hoàn trả đúng các đơn vị nghĩa trang liệt sĩ 

có mộ đã được lấy mẫu trước đây. 

 3. Lập biên bản bàn giao các mẫu hài cốt liệt sĩ cho Phòng Lao động, 

Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện Lộc Bình và phòng LĐTB-XH thành phố 

Lạng Sơn. 

 4. Xây dựng dự toán kinh phí để thực hiện việc hoàn thiện mộ liệt sĩ bao 

gồm cả bia ghi tên liệt sĩ trong các Nghĩa trang liệt sĩ sau khi kết thúc việc giám 

định AND. 

 III. Dự toán kinh phí thực hiện 
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TT Đơn vị Số 

mộ 

đã 

lấy 

mẫu 

Kinh phí hoàn thiện mộ 

(bao gồm cả bia ghi tên 

liệt sĩ) trong NTLS sau 

khi kết thúc giám định 

AND (1 triệu đồng/mộ) 

Thuê phông 

bạt và các chi 

phí khác 

(thanh toán 

theo thực tế) 

Ghi chú 

1 Nghĩa trang liệt sĩ 

huyện Lộc Bình 

          81.000.000 20.000.000 

 

 

 - Chi phí khai quật 

hoàn mẫu 

81 81.000.000   

 - Chi phí phần lễ   20.000.000  

 + Hương nến thắp   1.000.000  

 + Lễ khai quật: (mâm lễ 

mặn, lễ ngũ quả, bánh 

kẹo, hoa tươi, gạo 

muối, rượu, trầu cau…)  

  4.000.000  

 + Tiền vàng mã, mũ thổ 

công, thổ địa 

  1.000.000  

 + Thuê phông bạt và 

thuê khác 

    

 - Lễ tạ (mâm lễ mặn, lễ 

ngũ quả, bánh kẹo, hoa 

tươi, gạo muối, rượu, 

trầu cau…) 

  4.000.000  

2 Nghĩa trang liệt sĩ 

Hoàng Đồng – thành 

phố Lạng Sơn 

 2.000.000 2.000.000  

 - Chi phí khai quật 

hoàn mẫu 

02 2.000.000   

 - Chi phí phần lễ    2.000.000  

 Tổng cộng 83 83.000.000 22.000.000  

 Tổng số tiền: 105.000.000,đồng (Bằng chữ: Một trăm linh năm triệu 

đồng chẵn). 

 IV. Thời gian thực hiện: trong tháng 12 năm 2022. 

 V. Tổ chức thực hiện 

 1. Phòng Người có công xây dựng Kế hoạch hoàn trả mẫu hài cốt liệt sĩ 

sau giám định AND; Bàn giao 83 mẫu hài cốt liệt sĩ tại 83 mộ, trong đó phòng 
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Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện Lộc Bình 81 mẫu và phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội thành phố Lạng Sơn 02 mẫu để trả mẫu cốt về 

đúng phần mộ đã lấy mẫu. 

 2. Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở bố trí kinh phí và hướng dẫn sử dụng, 

quyết toán kinh phí sau khi thực hiện xong việc hoàn trả mẫu tại các mộ đã lấy 

mẫu trước đây. 

 3. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện Lộc Bình, 

Phòng Lao động - Thương binh và xã hội thành phố Lạng Sơn kiểm tra các mộ 

và thực hiện hoàn trả hài cốt liệt sĩ vào đúng vị trí các mộ theo danh sách kèm 

theo; báo cáo kết quả về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và thực hiện 

thanh quyết toán kinh phí theo quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có phát 

sinh vướng mắc đề nghị báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện, Thành phố xem xét. 

 (Gửi kèm theo Công văn số 1619/NCC-HSTTLS của Cục Người có công). 

 Trên đây là Kế hoạch hoàn trả mẫu hài cốt liệt sĩ sau giám định AND theo 

Công văn số 1619/NCC-HSTTLS ngày 24/11/2022 của Cục Người có công, đề 

nghị các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Cục Người có công (b/c) 

- UBND huyện Lộc Bình, TPLS; 

- Phòng LĐTBXH-DT  Lộc Bình; 

- Phòng LĐTBXH thành phố LS; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng KH-TC; 

- Lưu: VT, NCC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Giang 
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