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THÔNG BÁO 

Ý kiến Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam,  

tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ  

và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2019;  

phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 

________ 

Ngày 02 tháng 01 năm 2020, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam- 

Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt 

liệt sĩ (Ban Chỉ đạo quốc gia 515) đã chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện 

Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Đề án 1237) và Đề án xác định hài cốt liệt 

sĩ còn thiếu thông tin (Đề án 150) năm 2019; xác định phương hướng, nhiệm vụ 

trọng tâm năm 2020. 

Tham dự hội nghị có đồng chí Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ 

Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; đồng chí Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và các đồng chí 

Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia 515; đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành 

Trung ương. 

Sau khi nghe Ban Chỉ đạo quốc gia 515 trình bày Báo cáo tóm tắt; các ban, 

bộ, ngành Trung ương phát biểu ý kiến, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban 

Chỉ đạo quốc gia 515 kết luận như sau: 

I. Về kết quả thực hiện Đề án 1237 và Đề án 150 

Dự thảo Báo cáo của Ban Chỉ đạo quốc gia 515, do Văn phòng Ban Chỉ 

đạo quốc gia 515 phối hợp các với cơ quan chuẩn bị, đã được các thành viên Ban 

Chỉ đạo quốc gia 515 và đại biểu tham dự hội nghị thống nhất cao. 

Năm 2019, các ban, bộ, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực 

hiện nghiêm túc Chỉ thị số 24 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 14 của Ban Bí thư; 

Quyết định số 1237 và Quyết định số 150 của Thủ tướng Chính phủ; triển khai 

đồng bộ, quyết liệt các nhóm giải pháp, cho nên công tác này đạt được kết quả 

toàn diện, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra; toàn quốc tìm kiếm, 

quy tập (TKQT) được 1.625 hài cốt liệt sĩ (trong nước: 591; Lào: 239; 

Campuchia: 795); xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng 

121 liệt sĩ, giám định ADN 496 trường hợp, trong đó xác định được danh tính 31 

liệt sĩ. Kết quả trên đã phản ánh quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn 
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quân; thể hiện sự tri ân sâu sắc công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ; đáp ứng 

một phần nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ và nhân dân trong cả nước; 

góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, ổn định tình 

hình chính trị - xã hội ở các địa phương. 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ 

động tích cực của các bộ, ngành, địa phương, đơn vị trong việc quán triệt, tổ chức 

thực hiện Đề án 1237 và Đề án 150 thời gian qua. Đặc biệt, biểu dương lực lượng 

trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Lào, Campuchia 

và các địa bàn trong nước luôn nhận thức sâu sắc nhiệm vụ, có ý chí quyết tâm 

cao, vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế nhất định cần được 

nghiêm túc rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục kịp thời trong thời gian tới. 

II. Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 

Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đã xác định trong Báo cáo 

và các ý kiến phát biểu tại hội nghị. Giao Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 

tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện Báo cáo của Ban Chỉ đạo quốc gia 515. 

Năm 2020, diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, kỷ niệm 

90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), 75 

năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 

02/9/2020), 45 năm Ngày thống nhất đất nước 30/4/1975-30/4/2020); Đại hội 

Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phấn 

đấu tìm kiếm, quy tập được khoảng 1.500 - 2.000 hài cốt liệt sĩ; xác định danh tính 

khoảng 600 hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; đánh giá kết quả thực hiện Đề án 

1237 và Đề án 150 để xây dựng Chương trình cho giai đoạn mới; tiếp tục đẩy 

mạnh hợp tác quốc tế trong công tác TKQT, xác định danh tính hà cốt liệt sĩ. Để 

thực hiện được mục tiêu trên, đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương, đơn vị quán 

triệt, triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:  

1. Hoàn thành cơ bản rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; chuẩn hóa 

thông tin, tích hợp hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân 

nhân liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ.  

2. Đẩy nhanh tiến độ kết luận địa bàn, lập bản đồ TKQT hài cốt liệt sĩ ở 3 

cấp (xã, huyện, tỉnh); ứng dụng Công nghệ thông tin quản lý dữ liệu bản đồ 

TKQT hài cốt liệt sĩ; khẩn trương đưa vào khai thác, sử dụng.  

3. Tập trung đẩy mạnh TKQT hài cốt liệt sĩ ở trong và ngoài nước; trọng 

tâm địa bàn trong nước, khu vực còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ chưa tìm kiếm, 

quy tập được. Sớm triển khai, thực hiện nhiệm vụ rà phá mìn, vật cản nổ để 

TKQT hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hà Giang.  
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4. Tổ chức vận hành trung tâm lưu trữ cơ sở dữ liệu AND đã được xây 

dựng; nghiên cứu huy động các cơ sở giám định ADN khác tham gia, nhằm đẩy 

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

5. Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế về TKQT và xác định danh tính hài 

cốt liệt sĩ với các nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan; sử dụng có hiệu quả 

các sản phẩm hợp tác chuyển giao của Bạn cho ta, góp làm sâu sắc hơn quan hệ 

với các nước có liên quan trong lĩnh vực nhân đạo này.  

6. Hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổng kết, đánh giá việc thực hiện Đề 

án 1237 và Đề án 150, giai đoạn 2013 - 2020. Trong đó, cần xác định rõ mục 

tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. 

III. Tránh nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong tổ chức thực hiện 

 1. Bộ Quốc phòng 

a) Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc tìm kiếm, quy tập hài cốt 

liệt sĩ, nhất là các địa bàn trọng điểm; chỉ đạo triển khai nhiệm vụ rà phá bom, 

mìn vật cản nổ để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

theo quy định. 

b) Nghiệm thu Đề án khoa học và công nghệ xây dựng Quy trình xác định 

danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đề xuất ứng dụng kết quả nghiên cứu 

quy trình để xác minh, kết luận mộ liệt sĩ thiếu một phần thông tin trong nghĩa 

trang liệt sĩ; chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết 

định ban hành và triển khai thực hiện. 

c) Chỉ đạo hoàn thành cơ bản rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; 

đẩy nhanh tiến độ lập bản đồ TKQT hài cốt liệt sĩ; mở rộng khả năng ứng dụng 

rộng rãi để cho công tác TKQT và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đạt kết quả 

tích cực; tổ chức sơ kết lập bản đồ TKQT hài cốt liệt sĩ năm 2020, báo cáo Phó 

Thủ tướng, Trưởng ban Chỉ đạo 515 họp trong Quý I năm 2020.  

d) Đầu tư thiết bị cần thiết theo quy định để tích hợp, khai thác phần mềm 

quản lý cơ sở dữ liệu bản đồ TKQT và bản đồ số hóa do Australia chuyển giao. 

đ) Phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương, đơn vị chuẩn bị và tổ chức 

tốt việc tổng kết thực hiện Đề án 1237 và Đề án 150 giai đoạn 2013 - 2020 để xây 

dựng chương trình cho giai đoạn tiếp theo.  

e) Chủ trì, phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan có liên quan hướng dẫn khen thưởng 

đối với tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước có thành tích xuất sắc trong công 

tác TKQT và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2013 - 2020 theo quy định.  

g) Rà soát, tổng hợp, đề xuất, chế độ, chính sách; bổ sung, thay thế các 

phương tiện, trang bị cho cơ quan và lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập 

hài cốt liệt sĩ theo Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, 
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phù hợp với thực tế yêu cầu nhiệm vụ. Trường hợp cần thiết báo cáo Phó Thủ 

tướng, Trưởng ban Chỉ đạo 515 chủ trì họp.  

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

a) Chỉ đạo việc ứng dụng kết quả nghiên cứu Quy trình xác định danh tính 

hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; tổ chức hoàn thiện bia, mộ theo kết quả xác 

minh kết luận.  

b) Nghiên cứu chuyển giao và chỉ đạo hoàn thành xây dựng Trung tâm lưu 

trữ cơ sở dữ liệu ADN; các cơ sở giám định AND đã được đầu tư.  

c) Chỉ đạo chặt chẽ, kết hợp việc lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, mẫu 

hài cốt liệt sĩ để giám định AND với các nội dung phù hợp; tránh yếu tố tự phát, 

làm ảnh hưởng tới tâm lý chung của nhân dân. 

d) Chỉ đạo việc tu bổ, sửa chữa các nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công 

liệt sĩ theo quy định.  

3. Bộ Thông tin và Truyền thông 

a) Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền; phát huy hiệu quả Cổng 

Thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ. 

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội tiếp tục hoàn thiện và bàn giao bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt 

sĩ, thân nhân liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ; xây dựng quy chế để quản lý, khai thác, 

sử dụng.  

c) Phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu ứng dụng công nghệ 

thông tin để lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ, huy động rộng rãi mọi 

tầng lớp nhân dân và các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. 

4. Bộ Ngoại giao  

Tiếp tục thúc đẩy, mở rộng quan hệ, hợp tác quốc tế với các nước (Hoa Kỳ, 

Ô-xtơ-rây-lia, Hàn Quốc, ...) xác định đối tác và thiết lập cơ chế hợp tác với Ban 

Chỉ đạo quốc gia hoặc Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 trong việc trao đổi, 

cung cấp thông tin, chia sẻ kinh nghiệm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính 

hài cốt liệt sĩ.  

5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính 

Sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ bố trí ngân sách để triển khai nhiệm vụ 

rà phá mìn, vật cản nổ để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hà 

Giang; bố trí kịp thời kinh phí để triển khai thực hiện Đề án 1237 và Đề án 150 

theo quy định.  

6. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương 

Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và 

các cơ quan có liên quan hướng dẫn, đề xuất khen thưởng đối với tập thể cá nhân 
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ở trong nước và nước ngoài có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy 

tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2013 - 2020.  

7. Các ban, bộ, ngành Trung ương 

Theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp chặt chẽ 

với Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo, hướng dẫn, 

kiểm tra các đơn vị, địa phương thực hiện Đề án 1237 và Đề án 150. 

8.  Các đơn vị, địa phương 

Hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; đẩy nhanh tiến độ kết luận địa bàn, lập 

bản đồ và TKQT hài cốt liệt sĩ sĩ theo hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc 

gia 515. Đẩy mạnh các hoạt động TKQT hài cốt liệt sĩ, trọng tâm địa bàn trong 

nước, nhất là địa bàn trọng điểm còn nhiều thông tin về liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy 

tập được; quan tâm, chăm lo công tác hậu phương quân đội; tổ chức tốt các hoạt 

động đón nhận, bàn giao, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ trang trọng; tu bổ, sửa 

chữa các nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ khang trang, sạch đẹp. 

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị và 

địa phương biết, thực hiện./. 

  

Nơi nhận: 
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Văn phòng Trung ương; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Ban Tuyên giáo Trung ương; 

- Ban Dân vận Trung ương; 

- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; 

- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; 

- Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội; 

- Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; 

- Thành viên BCĐ quốc gia 515; 

- Ban Chỉ đạo 515 các quân khu; 

- Văn phòng BCĐ quốc gia 515; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, 

các Vụ: KTTH, NC, QHQT, TKBT, QHĐP; 

- Lưu: VT, KGVX, (3b), ĐHB. 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 
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