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BÁO CÁO 
Đề xuất một số nội dung liên quan đến các nghĩa trang  

liệt sĩ Người Trung Quốc tại huyện Chi Lăng 
   

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội trong việc sẽ tiến hành làm việc và khảo sát nghĩa trang liệt sĩ người Trung 

Quốc tại huyện Chi Lăng.  

Để phục vụ việc khảo sát của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ngày 

27/11/2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiến hành kiểm tra hiện 

trạng các nghĩa trang liệt sĩ người Trung Quốc tại Huyện Chi Lăng. Trên cơ sở 

đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo UBND tỉnh nội dung như 

sau: 

 I. Thực trạng nghĩa trang liệt sĩ người Trung Quốc tại huyện Chi 

Lăng 

Trên địa bàn huyện Chi Lăng hiện có 03 nghĩa trang liệt sĩ người Trung 

Quốc gồm : Nghĩa trang liệt sĩ người Trung Quốc tại xã Nhân Lý, Nghĩa trang 

liệt sĩ người Trung Quốc tại thôn Làng Cằng A, Làng Cằng B. 

1. Nghĩa trang liệt sĩ người Trung Quốc tại xã Nhân Lý 

Nghĩa trang có diện tích 3.087 m2, với 84 mộ, toàn bộ phần mộ được ốp 

bằng đá Granit (còn khá đẹp), các mộ đã được gắn bia có tên liệt sĩ (có 3 bia bị 

vỡ), các bia sử dụng bằng sắt nhiều vị trí đã bị han và bong tróc sơn; hệ thống 

sân, bậc lên xuống và kỳ đài đã xuống cấp. 

2. Nghĩa trang liệt sĩ người Trung Quốc tại thôn Làng Cằng A 

Nghĩa trang có diện tích 826,5 m2, với 28 mộ, toàn bộ phần mộ được ốp 

bằng đá Granit (còn khá đẹp), các mộ đã được gắn bia, trên mặt bia không có tên 

người. Hệ thống sân, Kỳ đài khang trang, chưa bị xuống cấp; Một phần đường 

vào nghĩa trang sử dụng chung với đường dân sinh là đường đất, chưa được đổ 

bê tông, sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã đề nghị UBND huyện Chi 

Lăng sử dụng kinh phí địa phương để thực hiện đổ bê tông đoạn đường vào đảm 
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bảo sạch đẹp (dài khoảng 50 m) ; Đối với đoạn đường còn lại vào nghĩa trang đã 

bị xuống cấp, đương lên không chia bậc, độ dốc tương đối cao. 

3. Nghĩa trang liệt sĩ người Trung Quốc tại Thôn Làng Cằng B 

Nghĩa trang có diện tích 1.375 m2 với 33 mộ, toàn bộ phần mộ được ốp 

bằng đá Granit (còn khá đẹp), các mộ đều có khung để gắn bia, nhưng chưa gắn 

bia (các bia trước đây cũng đều là bia không có tên người). một đoạn tường rào 

phía sau đài thắp hương các liệt sĩ bị đổ (khoảng 10m), Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội đã trình phân bổ kinh phí 30 triệu đồng từ nguồn vốn  thực hiện 

pháp lệnh người có công về cho Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân 

tộc thực hiện khắc phục. 

 II. Phương hướng cải tạo, sửa chữa các nghĩa trang liệt sĩ người 

Trung Quốc tại huyện Chi Lăng  

1. Đối với các sửa chữa nhỏ như : Đổ bê tông đường vào nghĩa trang thôn 

Làng Cằng A, xây lại đoàn tường bị đổ tại nghĩa trang thôn Làng Cằng B và một 

số vị trí bong tróc xuống cấp đã được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

phối hợp với UBND huyện Chi Lăng thực hiện. 

2. Đối với việc sửa chữa lớn: Hệ thống sân, kỳ đài, bậc lên xuống, bia mộ 

và mở rộng khuôn viên tại các nghĩa trang sẽ báo cáo tại buổi làm việc với Đoàn 

khảo sát của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để được xem xét bố trí kinh 

phí thực hiện. 

III. Đề xuất, kiến nghị 

Căn cứ thực trạng các nghĩa trang liệt sĩ người Trung Quốc tại huyện Chi 

Lăng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất UBND tỉnh những nội 

dung sau : 

1. Hiện các mộ nghĩa trang liệt sĩ người Trung Quốc tại Thôn Làng Cằng 

B đều có khung để chờ nhưng chưa gắn bia trông mất mỹ quan , để tránh phản 

cảm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất UBND tỉnh cho phép gắn 

các bia trước đây (bia cũ) đã tháo dỡ còn tốt vào khung chờ (bia không có tên 

người chỉ có ngôi sao và chữ liệt sĩ). 

2. Các biển được gắn tại Cổng các nghĩa trang liệt sĩ người Trung Quốc 

và tên tại Kỳ Đài chưa có sự thống nhất về nội dung, tại Cổng ghi là: Nghĩa 

trang người Trung Quốc; trong Kỳ Đài ghi anh hùng liệt sĩ. Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo nội dung này để thống 

nhất tên gọi tại các nghĩa trang theo tên gọi đồng nhất là : « Nghĩa trang liệt sĩ 

người Trung quốc ». 

3. Đoạn tường bị đổ phía sau của Nghĩa trang liệt sĩ người Trung Quốc tại 

Thôn Làng Cằng B  do áp lực phía tả ly dương bị đổ, Sở Lao động - TBXH đã 
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cho xây lại, tuy nhiên về lâu dài, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất 

UBND tỉnh cho phép mở rộng thêm vào trong khoảng 15 - 20 m về phía tả ly 

dương (phía sau) để tránh tình trạng sạt lở đất, ảnh hưởng đến công trình và tạo 

mỹ quan chung cho nghĩa trang (hiện hệ thống tường rào phía sau nghĩa trang 

chỉ cách các mộ khoảng 1m, phía trên là đất đồi của người dân, nguy cơ sạt lở 

tương đối lớn). 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trân trọng báo cáo UBND tỉnh xem 

xét, chỉ đạo./. 

 
Nơi nhận:                                                              
- Như trên; 
- UBND các huyện Chi Lăng; 
- Lãnh đạo sở; 
- CVP, Phòng NCC; 
- Lưu: VT, KHTC.                                  

GIÁM ĐỐC 
 
 

 
 
 

Nguyễn Quang Tuấn 
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