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 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 

 
 

Thực hiện Công văn số 5401/UBND-VX2 ngày 18/8/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về để nghị cho ý kiến việc đặt tượng cá nhân hay công trình tưởng 

niệm cá nhân khác tại nghĩa trang liệt sĩ; Văn bản số 506-CV/TU ngày 

17/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Văn bản số 1171-CV/BTGTW ngày 

13/8/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Sau khi kiểm tra, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau: 

1. Thực trạng công trình nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn Hà Tĩnh. 

- Nghĩa trang liệt sĩ cấp huyện: 11 Nghĩa trang, trong đó tổng số mộ: 

8.131 mộ, gồm; mộ có hài cốt 6.664 và 1.467 mộ dự phòng. 

- Nghĩa trang liệt sĩ cấp xã: 01 nghĩa trang Cầu Nhe, xã Vĩnh Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. 

- Đài tưởng niệm ghi danh liệt sĩ 02 đơn vị gồm: Huyện Vũ Quang, thị xã 

Kỳ Anh. 

Trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh từ trước đến nay không có việc đặt tượng cá 

nhân hay công trình tưởng niệm cá nhân khác tại nghĩa trang liệt sĩ do địa 

phương quản lý. 

2. Quan điểm, kiến nghị, đề xuất về việc đặt tượng cá nhân hay các công 

trình tưởng niệm cá khác tại nghĩa trang liệt sĩ. 

Căn cứ Điều 41 Chương III Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 

09/12/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về ưu đãi người có công 

với cách mạng quy định công trình ghi công liệt sĩ: “1. Công trình ghi công liệt 
sĩ là công trình lịch sử, văn hóa để tôn vinh, tri ân liệt sĩ và giáo dục truyền 
thống cách mạng; 2. Công trình ghi công liệt sĩ được xây dựng phù hợp với quy 

hoạch, phong tục, tập quán của từng địa phương, bảo đảm trang nghiêm, mỹ 
quan, bền vững; 3. Công trình ghi công liệt sĩ bao gồm: a) Nghĩa trang liệt sĩ; 
b) Đài tưởng niệm liệt sĩ; c) Đền thờ liệt sĩ; d) Nhà bia ghi tên liệt sĩ”. 

Căn cứ khoản a Điều 3 Chương I Quyêt định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 

21/01/2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh quy định ban hành Quy chế quản lý, sử 

dụng các công trình ghi công Liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Quy định Công 

trình ghi công Liệt sỹ bao gồm: “Nghĩa trang Liệt sỹ là nơi chỉ an táng hài cốt 

Liệt sỹ, được xây dựng trang nghiêm thể hiện lòng tôn kính đối với các Liệt sỹ. 

Các hạng mục trong nghĩa trang Liệt sỹ, bao gồm: Đài Tổ quốc ghi công, phần 

mộ Liệt sỹ, vườn hoa, cây cảnh; nhà quản trang, tiếp khách; khuôn viên, hàng 



 

rào, đường vào nghĩa trang, đường điện thắp sáng và các hạng mục phụ trợ 

khác”.  

Vì vậy, việc đặt tượng cá nhân hay các công trình tưởng niệm cá nhân 

khác tại nghĩa trang liệt sĩ cần phải được xem xét những trường hợp đặc biệt có 

công trạng xứng đáng với sự đóng góp hy sinh trong sự nghiệp giải phóng dân 

tộc và bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế và đúng với quy định của pháp luật. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo UBND tỉnh./. 
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