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    Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã 
 

Thực hiện Kế hoạch 2217/KH-LĐTBXH ngày 18/6/2020 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội; Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 26/6/2020 

của UBND tỉnh triển khai các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - 

Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020); Công văn số 4052/UBND-VX1 ngày 24/6/2020 

của UBND tỉnh và Văn bản số 2184/LĐTBXH-NCC ngày 17/6/2020 của  Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc điều chỉnh thông tin trên bia mộ liệt sĩ (Văn 

bản gửi kèm Công văn này). Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị 

UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện như sau: 

1. Tổ chức thực hiện các nội dung theo Kế hoạch số 2217/KH-LĐTBXH 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch số 232/KH-UBND của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh 

- Liệt sĩ.  

2. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng 

pháp luật Nhà nước, các văn bản về lĩnh vực ưu đãi Người có công với cách 

mạng đến tận cơ sở và người dân; xây dựng các chuyên đề, phóng sự về các điển 

hình trong phong trào phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. 

3. Kiểm tra, rà soát, thực hiện điều chỉnh thông tin trên bia mộ đối với 

những mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin hoặc đăng khắc chữ “Liệt sĩ vô danh”, “Liệt 

sĩ không xác định được 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, 

Bộ Tài chính, hoàn thành trước ngày 27/7/2020. 

Kính đề nghị UBND huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện và báo 

cáo kết quả trước ngày 30/7/2020 về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng 

hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Phòng LĐTBXH huyện, TP, TX; 

- Giám đốc (báo cáo); 

 - BBT trang Website Sở; 

- Lưu: VT, NCC. 
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