
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
_______________ 

 

Số: 2861/VPCP-KGVX 

V/v tổng kết thi hành pháp luật về giữ 

gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh 

và quản lý, bảo vệ công trình Lăng 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2022 

 

Kính gửi: 

- Bộ Quốc phòng; 

- Bộ Tư pháp. 

 

Xét đề nghị của Bộ Quốc phòng tại Tờ trình số 1080/TTr-BQP ngày 13 

tháng 4 năm 2022 về việc ban hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ tổng kết 

thi hành pháp luật về giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và quản lý, 

bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính 

có ý kiến như sau: 

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan và địa phương liên 

quan khẩn trương thực hiện tổng kết thi hành quy định pháp luật về giữ gìn lâu 

dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và quản lý, bảo vệ công trình Lăng Chủ tịch 

Hồ Chí Minh thời gian qua; trên cơ sở đó, căn cứ quy định của pháp luật về ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật, phối hợp với Bộ Tư pháp đề xuất hoàn thiện 

pháp luật theo đúng chỉ đạo tại Kết luận số 19-KL/TW ngày 14 tháng 10 năm 

2021 của Bộ Chính trị. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp và các 

cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thủ tướng CP (để b/c); 

- Các Phó Thủ tướng CP (để b/c); 

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

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, 

Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, 

các Vụ: TH, NC, PL; 

- Lưu: VT, KGVX (3).đdt. 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 

 
Nguyễn Sỹ Hiệp 
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