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              Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 03 năm 2020 

TỜ TRÌNH 

V/v đề nghị phân bổ dự toán kinh phí công tác Mộ, Nghĩa trang Liệt sỹ, công 

trình ghi công Liệt sỹ năm 2020 

  

Kính gửi:     Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 

 

 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 và 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;  Thông tư 101/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính về việc quy 

định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với 

cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động Thương 

binh và Xã hội quản lý. 

 Căn cứ Quyết định số 2010/QĐ-LĐTBXH ngày 31/12/2019 của Bộ Lao 

động Thương binh và Xã hội về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 

thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công; Công văn của Cục Người có công hướng 

dẫn sử dụng kinh phí công tác nghĩa trang và mộ liệt sĩ năm 2020;  

 Căn cứ thực trạng tình hình về công tác mộ, nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn 

tỉnh; Theo đề nghị của UBND các huyện, thành phố, thị xã, các xã phường, thị trấn 

sau khi kiểm tra soát xét, Sở Lao động Thương binh và Xã hội xin báo cáo, lập Tờ 

trình đề nghị UBND tỉnh phân bổ dự toán kinh phí hỗ trợ công tác Mộ, Nghĩa trang 

Liệt sỹ năm 2020 (Nguồn ngân sách thực hiện chế độ ưu đãi người có công do Bộ Lao 

động thương binh và xã hội Ủy quyền) cụ thể như sau: 

1. Về tình hình công tác mộ, nghĩa trang Liệt sỹ, nguồn kinh phí và quản lý 

nguồn kinh phí hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hàng năm: 

 1.1. Thực trạng công tác mộ, Nghĩa trang Liệt sỹ, công trình ghi công Liệt sỹ:  

 - Tổng số nghĩa trang, nhà bia, công trình ghi công Liệt sỹ cấp huyện: 

 + Nghĩa trang: 11 với tổng số mộ hiện có: 8131 ngôi trong đó có 6.664 ngôi mộ 

đã có hài cốt, 1.467 ngôi mộ dự phòng; ngoài ra còn có 3.156 ngôi mộ Liệt sỹ được 

an táng tại nghĩa trang của gia đình dòng họ; 

 + Nhà Bia, Công trình ghi công Liệt sỹ: 2 (Huyện Vũ Quang, thị xã Kỳ Anh) 

 - Tổng số Nghĩa trang Liệt sỹ, nhà bia, công trình ghi công Liệt sỹ cấp xã: 259 

 + Nhà bia, công trình ghi công Liệt sỹ cấp xã 258/262 xã, phường, thị trấn khi 

chưa nhập xã (có 46 đơn vị nhập cấp xã) 

 + Nghĩa trang Liệt sỹ cấp xã: 1 (Nghĩa trang cầu Nhe- Xã Vĩnh Lộc, Can Lộc)  

 1.2. Về công tác duy tu, sửa chữa, nâng cấp; nguồn kinh phí và quản lý nguồn 

kinh phí hỗ trợ duy tu sửa chữa, nâng cấp hàng năm: 



          Căn cứ nguồn kinh phí dự toán ngân sách của Bộ giao hàng năm thực trạng 

tình hình công tác mộ, nghĩa trang Liệt sỹ trên địa bàn toàn tỉnh do nguồn kinh phí 

đươc giao không lớn, ngân sách địa phương hầu như rất hạn chế (Chủ yếu hỗ trợ 

một phần khi đầu tư xây dựng mới) từ năm 2011-2019 tổng kinh phí hộ trợ do Bộ 

phân bổ: 84.550 triệu đồng, bình quân mỗi năm 9.394 triệu đồng, trong những năm 

gần đây do chia tách, huyện, thành lập thị xã nên nguồn kinh phí tập trung đầu tư 

một số công trình mới như xây dựng tượng đài Liệt sỹ Thị xã Kỳ Anh (5 tỷ đồng) 

cải tạo nâng cấp liệt sỹ nầm (3 tỷ đồng), Nghĩa trang Liệt sỹ Can Lộc 4 tỷ đồng…; 

năm 2017-2018 kỷ niệm 70 năm ngày thương binh Liệt sỹ, phân bổ bình quân mỗi 

huyện 500 triệu đồng để sửa chữa nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ cấp huyện; Hàng 

năm nguồn kinh phí trung ương tiếp tục bị cắt giảm trong lúc đó rất nhiều tượng 

đài ghi công Liệt sỹ cấp xã xuống cấp cần được duy tu, nâng cấp, sửa chữa nhưng 

nguồn kinh phí không đảm bảo. Vì vậy Sở đang Tổ chức tổng rà soát và xây dựng 

phương án tổng thể duy tu sửa chữ nâng cấp Nghia trang, công trình ghi công Liệt 

sỹ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025, Báo cáo UBND trình Hội đồng nhân dân 

thồg qua đề án để tổ chức thực hiện nhưng đến nay chưa được phê duyệt.   

 2. Về phương án phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp năm 2020 

(có Biểu mẩu chi tiết kèm theo): 

 Về nguyên tắc phân bổ: (1). Đã có trong Kế hoạch số 803 ngày 06 tháng 12 

năm 2019 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội được UBND tỉnh phê duyệt 

báo cáo Bộ; (2). Không vượt quá định mức Hộ trợ theo qui định; (3). Đối với dự 

án nâng cấp, sửa chữa, xây dựng mới có qui mô lớn phải có dự án đầu tư được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Lao động-Thương 

binh và Xã hội; ưu tiên hỗ trợ các công trình ghi công Liệt sỹ đối với các xã đã 

xuống cấp nghiêm trọng, các xã khó khăn, các xã về đích nông thôn mới; 

 Tổng kinh phí dự toán năm 2020 được Bộ phân bổ: 9.500 triệu đồng. Trong 

đó:  

 - Phân bổ kinh phí hỗ trợ Sửa chữa, nâng cấp, công tác mộ, Nghĩa trang Liệt 

sỹ cấp huyện: 6.100 triệu đồng; 

 + Hỗ trợ nâng cấp, cải tạo nghĩa trang huyện Hương Khê:    400 triệu đồng; 

 + Hỗ trợ nâng cấp, cải tạo Nghĩa trang Nầm huyện Hương Sơn: 1.000 triệu 

đồng; 

 + Hỗ trợ nâng cấp, cải tạo nghĩa trang huyện Đức Thọ:         300 triệu đồng; 

 + Hỗ trợ nâng cấp, cải tạo nghĩa trang Huyện Cẩm xuyên: 1.500 triệu đồng; 

+ Hỗ trợ nâng cấp, cải tạo nghĩa trang huyện Kỳ Anh:        1.000 triệu đồng; 

+ Hỗ trợ nâng cấp, cải tạo nghĩa trang huyện Nghi Xuân:   1.500 triệu đồng; 

+ Hỗ trợ cải tạo, sửa chữa nghĩa trang huyện Vũ Quang:       400 triệu đồng; 

 - Hỗ trợ NTLS công trình ghi công Liệt sỹ cấp xã:  3.250 triệu đồng; 

 - Chi phí thanh toán công tác mộ:  150 triệu đồng; 

 3. Căn cứ các nội dung kết quả nêu trên Sở Lao động Thương binh và Xã hội 

kính đề nghị: 

 - UBND tỉnh Quyết định phân bổ dự toán nguồn kinh phí hỗ trợ sửa chữa, 

nâng cấp năm 2020 cho các địa phương cơ sở (Có dự thảo quyết định và phụ biểu 

chi tiết đính kèm); 

 - Giao Sở Lao động Thương binh và xã hội phối hợp các huyện thị xã, thành 

phố chỉ đạo các xã phường thị trấn tổ chức kiểm tra rà soát xây dựng kế hoạch đề 



án duy tu bảo dưỡng, sửa chữa nâng cấp và huy động nguồn lực, bố trí ngân sách 

địa phương các cấp đảm bảo thực hiện tốt công tác Mộ, Nghĩa trang Liệt sỹ, công 

trình ghi công Liệt sỹ giai đoạn 2020 -2025, báo cáo UBND tỉnh Trình HĐND tỉnh. 

- Về lập dự án đầu tư mở rộng, duy tu bảo dưỡng sửa chữa lớn đối với nghĩa 

trang, các công trình ghi công Liệt sỹ cấp huyện giao UBND các huyện lập báo cáo 

đề xuất chủ trương đầu tư gửi UBND tỉnh (Sở Lao động TB&XH) xin ý kiến thống 

nhất chủ trương đầu tư của Bộ Lao động thương binh và Xã hội, gồm: (1) UBND 

huyện Nghi Xuân; UBND huyện Cẩm Xuyên; UBND huyện Kỳ Anh; Dự án nâng 

cấp duy tu sửa chữa lớn nghĩa trang cấp huyện; (2) UBND huyện Hương Sơn: Dự án 

đầu tư mở rộng và đổi tên Nghĩa trang Liệt sỹ Nầm; Huyện Hương Khê; Huyện Vũ 

Quang được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

 Trên đây là báo cáo và Tờ trình về việc phân bổ dự toán kinh phí công tác Mộ, 

Nghĩa trang Liệt sỹ, công trình ghi công Liệt sỹ năm 2020. Đề nghị UBND tỉnh xem 

xét quyết định./.  

   
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Lao động-TB&XH; 

- Cục Người CC; 

- Đ/c Giám đốc, PGĐ sở; 

- Lưu: VT, NCC; KHTC. 

GIÁM ĐỐC 
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Phân bổ nguồn kinh phí ủy quyền của Bộ Lao động-TBXH  hỗ trợ  công tác 

Mộ, Nghĩa trang Liệt sỹ, công trình ghi công Liệt sỹ năm 2020 
 (Kèm  theo tờ trình sô 92/ TTr-SLĐTBXH ngày 09 tháng 03 năm 2020 của Giám đốc sở 

Lao động-TB&XH tỉnh Hà Tĩnh)  

 

 

TT 

 

Chủ đầu tư công trình 

 

Nội dung  

 

Tổng số 

kinh phí 

hỗ trợ 

Trong đó 

Nghĩa 

trang 

Đài tưởng 

niệm 

Công tác 

Mộ 

I Huyện Thạch Hà  350.000  350.000  

1  

UBND xã Thạch Lạc 

Cải tạo, 

sửa chữa 
150.000  150.000  

2  

UBND xã Thạch Hương 

 

Cải tạo, 

sửa chữa 

100.000  100.000  

3  

UBND xã Thạch Ngọc 

 

Cải tạo, 

sửa chữa 

100.000  100.000  

II Huyện Hương Khê  550.000 400.000 150.000  

1  

UBND huyện Hương Khê 

Nâng cấp, 

cải tạo  
400.000 400.000   

2  

UBND xã Hương Vĩnh 
Cải tạo, 

sửa chữa 

150.000  150.000  

III Huyện Lộc Hà  300.000  300.000  

1  

UBND xã Ích Hậu 
Cải tạo, 

sửa chữa 

150.000  150.000  

2  

UBND xã Hộ Độ 

 

Cải tạo, 

sửa chữa 

150.000  150.000  

IV Thành Phố Hà Tĩnh  250.000  250.000  

1  

UBND xã Thạch Hưng 
Cải tạo, 

sửa chữa 

100.000  100.000  

2  

UBND phường Đại Nài 
Cải tạo, 

sửa chữa 

150.000  150.000  

V Huyện Đức Thọ  600.000 300.000 300.000  

1  

UBND huyện Đức Thọ 
Cải tạo, 

sửa chữa 

300.000 300.000   

2  

UBND xã Yên Hồ 
Cải tạo, 

sửa chữa 

150.000  150.000  



3  

UBND TT Đức Thọ 
Cải tạo, 

sửa chữa 

150.000  150.000  

VI Thị xã Kỳ Anh  400.000  400.000  

1  

UBND xã Kỳ Ninh 
Cải tạo, 

sửa chữa 

100.000  100.000  

2  

UBND xã Kỳ Nam 
Cải tạo, 

sửa chữa 

150.000  150.000  

3  

UBND xã Kỳ Trinh 
Cải tạo, 

sửa chữa 

150.000  150.000  

VII Huyện Kỳ Anh  1.400.000 1.000.000 400.000  

1  

UBND huyện Kỳ Anh 

Nâng cấp, 

cải tạo  
1.000.000 1.000.000   

2  

UBND xã Kỳ Văn 
Cải tạo, 

sửa chữa 

150.000  150.000  

3  

UBND xã Kỳ Lâm 

 

Cải tạo, 

sửa chữa 

150.000  150.000  

4  

UBND xã Kỳ Phong 

 

Cải tạo, 

sửa chữa 

100.000  100.000  

VIII Huyện Vũ Quang  550.000 400.000 150.000  

1  

UBND huyện Vũ Quang 
Cải tạo, 

sửa chữa 

400.000 400.000   

2  

UBND xã Đức Bồng 
Cải tạo, 

sửa chữa 

150.000  150.000  

IX Huyện Cẩm Xuyên  1.600.000 1.500.000 100.000  

1  

UBND huyện Cẩm Xuyên 

Nâng cấp, 

cải tạo  
1.500.000 1.500.000   

3 UBND xã Cẩm Quan (Tượng đài 

liệt sỹ anh hùng Phan Đình Giót) 

 

Cải tạo, 

sửa chữa 

100.000  100.000  

X  

Thị Xã Hồng Lĩnh 
 200.000  200.000  

1  

UBND phường Đậu Liêu 

 

Cải tạo, 

sửa chữa 

100.000  100.000  

2  

UBND phường Đức Thuận 

 

Cải tạo, 

sửa chữa 

100.000  100.000  

XI Huyện Nghi Xuân  1.700.000 1.500.000 200.000  



1  

UBND huyện Nghi Xuân 
Cải tạo, 

nâng cấp 

1.500.000 1.000.000   

2  

UBND xã Xuân Hồng 

 

 100.000  100.000  

3  

UBND xã Tiên Điền 
Cải tạo, 

sửa chữa 

100.000  100.000  

XII Huyện Can Lộc  350.000  350.000  

2 UBND xã Gia Hanh Cải tạo, 

sửa chữa 

100.000  100.000  

3 UBND TT Đồng Lộc Cải tạo, 

sửa chữa 

150.000  150.000  

4 UBND xã Thiên Lộc Cải tạo, 

sửa chữa 

100.000  100.000  

XIII Huyện Hương Sơn  1.100.000 1.000.000 100.000  

1 UBND huyện Hương Sơn (Nghĩa 

trang LS Nầm) 

Nâng cấp, 

cải tạo 

1.000.000 1.000.000   

3 UBND xã Sơn Hàm Cải tạo, 

sửa chữa 

100.000  100.000  

VIX Sở Lao động TB&XH  

(Thanh toán kinh phí vỏ mộ) 

 150.000   150.000 

 Tổng cộng  9.500.000 6.100.000 3.250.000 150.000 

                     (Chín tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn)  
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