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Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 

 Trong những năm qua, công tác xây dựng, nâng cấp, tu bổ, chăm sóc mộ 

liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ đã được các cấp chính quyền 

địa phương triển khai thực hiện và quan tâm đầu tư. Nhiều công trình ghi công 

liệt sĩ đã trở thành địa điểm giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, thân nhân liệt 

sĩ ghi nhận rõ sự quan tâm đặc biệt, sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với các anh 

hùng liệt sĩ. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một vài nơi chưa thực sự 

quan tâm đến công tác trên, nhất là chưa điều chỉnh kịp thời thông tin khắc trên 

bia mộ liệt sĩ theo quy định.  

Để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và thực hiện nghiêm quy định pháp 

luật, đồng thời cũng là dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 

(27/7/1947-27/7/2020), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội: 

Triển khai việc điều chỉnh thông tin trên bia mộ đối với những mộ liệt sĩ 

còn thiếu thông tin hoặc đang khắc chữ "Liệt sĩ vô danh", "Liệt sĩ không xác 

định danh tính"... thành "Liệt sĩ chưa xác định được thông tin" để đảm bảo đúng 

quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 

03/6/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính, hoàn 

thành trước ngày 27/7/2020. Kinh phí do ngân sách địa phương đảm nhận và 

một phần ngân sách Trung ương hỗ trợ cho công tác này. 

Đề nghị các địa phương quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Bộ sẽ phối 

hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh công tác này trong 

thời gian tới./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, Cục NCC. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lê Tấn Dũng 
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