
UỶ BAN NHÂN DÂN                  
  HUYỆN CAO LỘC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
  Số: 201/KH-UBND Cao Lộc, ngày 04 tháng 7 năm 2019 

 
KẾ HOẠCH 

Tổ chức đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ 
 
  

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 
03/6/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn 
chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh 
hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi 
công liệt sĩ. 

Căn cứ Kế hoạch số 1391/KH-BCĐ ngày 02/7/2019 của Ban chỉ đạo 515 
tỉnh Lạng Sơn về cất bốc, bàn giao hài cốt liệt sĩ chưa rõ danh tính hiện đang an 
táng tại đồi Phi Thương, thôn Bản Bảm, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng 
Sơn về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.  

Để buổi lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ vào Nghĩa trang liệt 
sĩ của huyện được trọng thể, chu đáo, nghiêm trang. UBND huyện xây dựng Kế 
hoạch tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ chưa rõ danh tính 
(Liệt sĩ chưa xác định được thông tin), cụ thể như sau: 

1. Thời gian: 15h30’ ngày 17/7/2019 (tức ngày 15/6 năm Kỷ Hợi). 

 2. Địa điểm: Tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cao Lộc. 

 3. Thành phần 

 - Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

 - Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh; 

- Thường trực Huyện uỷ; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện;  

- Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; 

- Lãnh đạo, sĩ quan, chiến sĩ Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện. 

- Lãnh đạo, công chức, viên chức Uỷ ban MTTQVN huyện, các Ban xây 
dựng Đảng, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội, các cơ quan, phòng, 
ban, ngành, đơn vị đóng trên địa bàn huyện. 

- Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể thị 
trấn Cao Lộc và xã Hợp Thành. 

 4. Nội dung: Tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ chưa rõ 
danh tính (Liệt sĩ chưa xác định được thông tin). 
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 5. Phân công chuẩn bị 

- Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc: Lập dự toán kinh phí 
từ nguồn đảm bảo Xã hội trình UBND huyện phê duyệt, chuẩn bị vòng hoa, lễ 
viếng, công tác tổ chức theo quy định. 

 - Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Chuẩn bị đội tiêu binh, 02 chiến sĩ dâng 
vòng hoa và 04 chiến sĩ đưa hài cốt liệt sĩ từ cổng nghĩa trang liệt sĩ lên trước 
tượng đài để làm lễ, kết thúc buổi lễ đưa hài cốt về nơi an táng.  

- Công an huyện: Làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật 
tự trong thời gian tổ chức viếng Nghĩa trang Liệt sĩ huyện.     

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện: Chuẩn bị băng 
nhạc hồn tử sĩ, tăng âm loa đài phục vụ cho buổi lễ và ghi hình đưa tin. 

- Văn phòng Huyện uỷ; Văn phòng HĐND và UBND huyện: Chuẩn bị xe 
đưa đón các đồng chí Thường trực Huyện uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN 
huyện. 

 Các Ban xây dựng Đảng, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội và 
các cơ quan, phòng, ban ngành, đơn vị đóng trên địa bàn huyện tự túc phương tiện 
và thông báo cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ trong cơ quan, 
đơn vị đến dự buổi lễ đón nhận hài cốt liệt sĩ đúng thời gian quy định. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ 
chưa rõ danh tính (Liệt sĩ chưa xác định được thông tin)./. 

(Kế hoạch này thay cho Giấy mời) 

 
Nơi nhận:                                                                                     KT. CHỦ TỊCH 
- Bộ CHQS tỉnh;                                                                                   PHÓ CHỦ TỊCH 
- Sở LĐTBXH tỉnh; 
- TT Huyện uỷ, TT HĐND huyện 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Ủy ban MTTQVN huyện; 
- Các Ban xây dựng Đảng; 
- Công an huyện, Ban CHQS huyện; 
- Các tổ chức chính trị xã hội huyện;  
- Các phòng, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- ĐU, HĐND, UBND, UBMTTQ,                                                             Hoàng Quy 
  thị trấn Cao Lộc xã Hợp Thành; 
- Lưu: VT.                                                                                           
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