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BÁO CÁO
Về việc tự kiểm tra việc quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ

Thực hiện Công văn số 332/LĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2022 của Phòng 
Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Ninh Giang về việc tự kiểm tra việc 
quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải báo 
cáo việc quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ, cụ thể như sau:

I. Đặc điểm, tình hình ở địa phương có ảnh hưởng đến việc quản lý công 
trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ:

Nghĩa trang liệt sĩ xã Ninh Hải luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, các 
tổ chức, đoàn thể chính trị  - xã hội và nhân dân trong địa phương quan tâm đến 
công tác chăm sóc, quản lý nghĩa trang liệt sỹ để tỏ lòng thành kính đến các anh 
hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Nghĩa trang liệt sĩ xã 
được tu bổ, nâng cấp năm 2017, với tổng số tiền 1.183.484.000 đồng (Một tỷ một 
trăm tám mươi ba triệu bốn trăm tám mươi bốn nghìn đồng). 

II. Thực trạng việc quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ:

2.1. Số lượng các công trình ghi công liệt sĩ:

- Số nghĩa trang liệt sĩ hiện đang quản lý: 01 nghĩa trang.

- Nhà bia ghi tên liệt sĩ hiện đang quản lý: 02 nhà bia.

2.2. Tình hình quản lý mộ liệt sĩ (theo bảng biểu đính kèm):

- Năm 2017, Ủy ban nhân dân xã tiến hành tu bổ, nâng cấp đã vẽ sơ đồ vị trí 
mộ để quản lý.

- Việc cập nhật thông tin trong danh sách quản lý mộ và báo cáo Phòng Lao 
động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được thực 
hiện đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định.

2.3. Công tác quản lý, chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ:

- Việc chăm sóc sửa chữa, quản lý, tu bổ các công trình ghi công liệt sĩ, mộ 
liệt sĩ được thực hiện thường xuyên; tình trạng công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ  
vẫn còn tốt.

- Kích thước, quy cách và nội dung trên bia mộ: Kích thước chiều dài 
113cm, chiều cao 70cm, chiều rộng 67cm, phân cấp 2 tầng, chất liệu bằng đá.



- Việc sửa chữa lại vỏ mộ, bia mộ sau khi di chuyển hài cốt liệt sĩ: có 13 mộ 
liệt sĩ.

2.4. Việc thực hiện di chuyển, tiếp nhận hài cốt liệt sĩ và việc thăm viếng mộ 
liệt sĩ thời điểm từ ngày 01/01/2021 đến nay: có 02 hài cốt liệt sĩ được di chuyển từ 
nghĩa trang nhân dân vào nghĩa trang liệt sĩ xã.

2.4.1. Việc thực hiện di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng tại nghĩa trang liệt 
sĩ theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt 
sĩ và việc tiếp nhận hài cốt liệt sĩ.

-  Trường hợp chưa được hỗ trợ: không có trường hợp nào.

- Trường hợp đã được hỗ trợ: không có trường hợp nào.

2.4.2. Việc thực hiện di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng ngoài nghĩa trang 
liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ theo nguyện vọng của đại diện thân nhân 
hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.

-  Trường hợp chưa được hỗ trợ: có 02 trường hợp

- Trường hợp đã được hỗ trợ: không có trường hợp nào.

2.4.3. Việc thăm viếng mộ liệt sĩ:

- Việc cấp giấy giới thiệu thăm viếng mộ liệt sĩ: không có trường hợp nào.

- Việc chi hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ: không có trường hợp nào.

III. Khó khăn, vướng mắt, kiến nghị, đề xuất trong việc quản lý các 
công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ

Tại nghĩa trang liệt sĩ còn trường hợp Đào Duy Hữu có phần mộ trong nghĩa 
trang liệt sĩ là tử sĩ nhưng trước đây đã được chôn cất tại nghĩa trang liệt sĩ. UBND 
xã đề nghị cấp có thẩm quyền cho hướng giải quyết.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện việc quản lý công trình ghi công liệt 
sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn xã Ninh Hải./.

  Nơi nhận:
- Phòng LĐ-TBXH huyện;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Vũ Văn Diệu



TÌNH HÌNH QUẢN LÝ MỘ LIỆT SĨ TẠI XÃ NINH HẢI

Số mộ liệt sĩ trong nghĩa trang liệt sĩ

Mộ có hài cốt Mộ không có hài cốt

Nghĩa trang liệt 
sĩ xã/thị trấn Bia mộ 

có đầy 
đủ thông 
tin liệt sĩ

Bia mộ 
thiếu 

thông tin 
liệt sĩ

Bia mộ 
chưa có 
thông 
tin liệt 

sĩ

Tổng 
số

Mộ 
đã 
gắn 
bia

Mộ 
chưa 
gắn 
bia

Tổng 
số

Tổng 
cộng

Thời 
gian 
được 
nâng 
cấp, 
sửa 

chữa 
gần 
đây 
nhất

Số mộ 
liệt sĩ 
trong 

khu mộ 
của 

dòng 
họ 

Mộ 
khác

Ghi 
chú

1 2 3 4 5=2+3+4 6 7 8=6+7 9=5+6 10 11 12 13

Xã Ninh Hải 0 42 8 50 70 0 70 120 2017 01 02
Chưa 
có hồ 
sơ liệt 
sỹ để 
thực 
hiện 
chế 
độ 

TCLS

Tổng cộng 0 42 8 50 70 0 70 120 2017 01 02

Ghi chú: Mộ khác: Mộ của Anh hùng lực lượng vũ trang, Bà mẹ Việt Nam anh hùng và thống kê cả những mộ chưa có hài cốt liệt 
sĩ, chưa có hồ sơ liệt sĩ, chưa có bia mộ liệt sĩ. 
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