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1. Sự cần thiết xây dựng Đề án 

Trải qua gần nửa thế kỷ chiến đấu giành độc lập bảo vệ Tổ quốc, hàng triệu 

cán bộ, chiến sỹ, đồng bào đã anh dũng hi sinh cho sự nghiệp cách mạng của 

dân tộc, hạnh phúc của nhân dân. Trong những năm qua, cùng với việc thực hiện 

kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng và thân 

nhân, Đảng, Nhà nước, các ngành, các đoàn thể cùng toàn dân, toàn quân đã có 

nhiều cố gắng tìm kiếm, cất bốc, quy tập mộ liệt sĩ, xây dựng nghĩa trang, đài 

tưởng niệm, bia ghi tên liệt sĩ... thể hiện lòng tôn kính, uống nước nhớ nguồn đối 

với liệt sĩ, việc làm đó đã có tác dụng tích cực giáo dục lòng yêu nước, niềm tự 

hào dân tộc cho nhân dân, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ. 

Để tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, 

đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và gia đình liệt sĩ; ngày 05/5/1993, Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 20/CT-TW về công tác mộ, 

nghĩa trang liệt sĩ. Chỉ thị nhấn mạnh “… Các nghĩa trang, tượng đài và bia 

ghi tên các liệt sĩ là những công trình văn hoá, lịch sử mang tính chất giáo 

dục sâu sắc, cần đặt ở những nơi trang nghiêm, thuận tiện cho việc thăm 

viếng, xây dựng bền đẹp và được chăm sóc chu đáo, Chính phủ và các cấp 

chính quyền bố trí kế hoạch ngân sách cần thiết để đáp ứng nhiệm vụ này…”. 

Trong những năm qua, tỉnh Quảng Nam đã rất quan tâm đối với công tác 

“Đền ơn đáp nghĩa”, tri ân các Anh hùng liệt sĩ, các gia đình có công với nước, 

đã thường xuyên quan tâm chú trọng việc xây dựng nâng cấp các công trình ghi 

công liệt sĩ, mộ và nghĩa trang liệt sĩ bảo đảm sạch đẹp, tôn nghiêm và đáp ứng 

được nhu cầu thăm viếng, là nơi để cán bộ, chiến sỹ và nhân dân, các cơ quan 

đơn vị đến tưởng niệm, dâng hương, thắp nến tri ân các liệt sĩ vào dịp lễ, Tết 

hàng năm và các dịp tổ chức sự kiện trọng đại khác.  

Tuy nhiên, tỉnh Quảng Nam có số lượng liệt sĩ lớn, nghĩa trang liệt sĩ nhiều, 

ngân sách tỉnh bố trí cho công tác mộ, nghĩa trang liệt sĩ còn hạn chế nên công 

tác nâng cấp, sửa chữa chưa đảm bảo, nhiều hạng mục nay đã xuống cấp, sụt 

lún. Từ các cơ sở trên, việc xây dựng ban hành Đề án tu sửa, nâng cấp nghĩa 
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trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai 

đoạn 2022 - 2026 là hết sức cần thiết. 

2. Cơ sở pháp lý để xây dựng Đề án 

Chỉ thị số 20/CT-TW ngày 05/5/1993 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng về công tác mộ, nghĩa trang liệt sĩ; Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 15/5/2013 

của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; 

Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp 

tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách 

mạng; 

Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-

UBTVQH11 ngày 29/6/2005; Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 

16/7/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với 

cách mạng; Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ về 

Ban hành điều lệ quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; Nghị định số 

31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi 

hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị định 

số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ về qui định mức hưởng trợ 

cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng; Thông tư liên 

tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã 

hội - Bộ Tài chính về việc 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 số 101/2018/TT-

BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính về qui 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;  

 Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 26/03/2014 của Tỉnh ủy Quảng Nam về việc 

thực hiện tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ; Chương trình số 12-CTr/TU ngày 

29/9/2017 của Tỉnh ủy Quảng Nam thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW 19/7/2017 

của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác người có công với cách mạng;  

Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sĩ 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; 

Phần thứ hai 

THỰC TRẠNG MỘ VÀ NGHĨA TRANG LIỆT SĨ HIỆN NAY 

Tỉnh Quảng Nam có gần 62.000 mộ liệt sĩ, 162 công trình ghi công các 

Anh hùng liệt sĩ, gồm: 131 nghĩa trang liệt sĩ, 31 công trình ghi công liệt sĩ 

ngoài nghĩa trang liệt sĩ (26 nhà bia ghi tên liệt sĩ, 03 khu tưởng niệm các Anh 

hùng liệt sĩ, 01 đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, 01 đền tưởng niệm các Anh 

hùng liệt sĩ). Đây là những công trình tưởng niệm công lao các Anh hùng liệt sĩ 

đã hi sinh vì Tổ quốc.  
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Trong thời gian qua, tỉnh Quảng Nam đã ban hành các văn bản chỉ đạo, 

triển khai thực hiện như: Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 

26/03/2014 về việc thực hiện tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ; Ủy ban nhân dân 

tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 2230/2011/QĐ-UBND ngày 

08/7/2011 phê duyệt Đề án xây dựng, sửa chữa, tôn tạo mộ, nghĩa trang liệt sĩ 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2015. Trên cơ sở đó, Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ kinh phí 

và hướng dẫn các địa phương lập thủ tục đầu tư xây dựng các công trình đã 

được phê duyệt; xây dựng kế hoạch phối hợp với các ngành và các địa phương 

thực hiện việc sửa chữa, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ, các công trình ghi công liệt 

sĩ và đã đạt được kết quả: 

Giai đoạn 2011 - 2015: Xây mới 4 nhà bia ghi tên liệt sĩ; sửa chữa 10 

tượng đài; 4 nhà bia ghi tên liệt sĩ; 15.360 mộ liệt sĩ; 9.700 mét tường rào... với 

tổng kinh phí thực hiện giai đoạn 2011 - 2015 là 153,116 tỷ đồng.  

Giai đoạn 2016 - 2020: Đầu tư xây dựng mới Nghĩa trang liệt sĩ Nam Trà 

My và Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam. Sửa chữa nâng cấp 07 nghĩa trang 

liệt sĩ cấp huyện và 25 nghĩa trang liệt sĩ cấp xã… với tổng kinh phí: 223,820 tỷ 

đồng. 

Tính đến 31/12/2020 tổng kinh phí đầu tư cho công tác mộ, nghĩa trang liệt 

sĩ là: 376,936 tỷ đồng (Trong đó: Ngân sách Trung ương: 136,6 tỷ đồng; ngân 

sách cấp tỉnh: 88,5 tỷ đồng; Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh: 11,5 tỷ đồng; ngân sách 

thành phố Đà Nẵng: 44,7 tỷ đồng; ngân sách cấp huyện, thị xã, thành phố: 56,82 

tỷ đồng; ngân sách cấp xã, phường, thị trấn và xã hội hóa: 14,59 tỷ đồng; nguồn 

vận động khác: 24,226 tỷ đồng). 

Qua 10 năm thực hiện việc xây dựng, sửa chữa, tôn tạo mộ, nghĩa trang liệt 

sĩ, được sự quan tâm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các Bộ, ngành 

Trung ương; sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp của các 

ban, ngành thuộc tỉnh sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ 

sở; sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của nhân dân và sự hỗ trợ của thành 

phố Đà Nẵng…việc sửa chữa, tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn 

tỉnh đã đạt được nhiều kết quả. Về cơ bản các nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi 

công liệt sĩ được nâng cấp, tôn tạo đảm bảo khang trang đáp ứng nguyện vọng, 

nhu cầu thăm, viếng của cán bộ, nhân dân và thân nhân liệt sĩ vào dịp Lễ, Tết, 

ngày 27/7; các hạng mục: Mộ, nền mộ, tượng đài, tường rào, cổng ngõ, nhà bia 

ghi tên liệt sĩ... đã được đầu tư bằng các vật liệu bền, đẹp; củng cố niềm tin của 

nhân dân, nhất là thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công vào sự lãnh đạo của 

Đảng, chính quyền các cấp, ổn định trật tự xã hội, góp phần xoa dịu những đau 

thương của thân nhân liệt sĩ.  

Tuy nhiên, công tác mộ, nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh Quảng Nam vẫn còn 

những khó khăn và hạn chế: với địa bàn có khí hậu khắc nghiệt, thường xuyên bị 

lũ lụt, mưa bão và nắng nóng, ảnh hưởng đến chất lượng công trình; một số 

công trình nhanh xuống cấp, hư hỏng. Bên cạnh đó, nguồn lực đầu tư xây dựng 
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nâng cấp mộ, nghĩa trang liệt sĩ còn hạn chế, chủ yếu là nguồn kinh phí TW và 

thành phố Đà Nẵng hỗ trợ. Mặt khác, sau gần 50 năm thống nhất đất nước, vẫn 

còn nhiều nghĩa trang liệt sĩ, mộ liệt sĩ hư hỏng, xuống cấp, chưa được “mồ yên 

mả đẹp’ là nỗi trăn trở khôn nguôi của các cấp, các ngành, vì vậy, việc xây dựng 

và trình HĐND tỉnh thông qua và ban hành Nghị quyết về Đề án tu sửa, nâng 

cấp nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam giai đoạn 2022-2026 là hết sức cấp thiết. 

Qua khảo sát thực tế tại các nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công 

liệt sĩ trên địa bàn tỉnh cho thấy: 

- Đối với nghĩa trang liệt sĩ: Có 73 nghĩa trang liệt sĩ có nhiều hạng mục hư 

hỏng, xuống cấp nghiêm trọng cần phải được đầu tư tu sửa, nâng cấp và xây 

mới. Cụ thể: 20.435 mộ; 24 tượng đài; 35 nhà bia/bia ghi tên liệt sĩ; 10 cổng 

ngõ; 24 tường rào; 36 sân hành lễ; 11 sân nền lối đi bộ; 71 hệ thống điện chiếu 

sáng, nước tưới, cây xanh. 

(Chi tiết tại phụ lục 1) 

- Đối với nhà bia ghi tên liệt sĩ ngoài nghĩa trang liệt sĩ: Xây mới 01 nhà 

bia ghi tên liệt sĩ và tu sửa, nâng cấp 10 nhà bia ghi tên liệt sĩ. 

Phần thứ ba 

QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NỘI DUNG, CƠ CHẾ 

 VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

I. Quan điểm chỉ đạo 

Công tác mộ, nghĩa trang liệt sĩ, các công trình ghi công liệt sĩ là một 

trong những nội dung quan trọng của công tác “Đền ơn đáp nghĩa”; là sự tri ân 

sâu sắc, sự tôn vinh, thành kính của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh 

Quảng Nam đối với các Anh hùng liệt sĩ, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm thường 

xuyên của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Thực hiện tốt công tác này sẽ 

góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho thế hệ trẻ, truyền 

thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn’ của dân tộc, tiếp tục động viên mọi tầng 

lớp nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội 

Chủ nghĩa. 

Từng bước thực hiện xã hội hóa công tác mộ, nghĩa trang liệt sĩ, các công 

trình ghi công liệt sĩ gắn với việc tu sửa, nâng cấp, xây mới các công trình ghi 

công liệt sĩ theo hướng bền, đẹp, đồng bộ, để các công trình này xứng đáng là 

công trình văn hoá, lịch sử. 

II. Mục tiêu của Đề án 

1. Đối với nghĩa trang liệt sĩ 

- Xây mới: 08 tượng đài; 32 nhà bia ghi tên liệt sĩ; 06 cổng ngõ. 
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- Tu sửa, nâng cấp: 20.435 mộ; 16 tượng đài, 03 nhà bia/bia ghi tên liệt sĩ, 

04 cổng ngõ, 24 tường rào, 36 sân hành lễ, 11 sân nền lối đi bộ, 71 công trình hệ 

thống điện chiếu sáng, nước tưới, cây xanh. 

2. Đối với nhà bia ghi tên liệt sĩ ngoài nghĩa trang liệt sĩ 

- Xây mới: 01 nhà bia ghi tên liệt sĩ tại xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện 

Bàn;  

- Tu sửa, nâng cấp 10 nhà bia ghi tên liệt sĩ: 02 cổng ngõ; 05 tường rào: 08 

sân hành lễ; 04 sân nền, lối đi bộ và 10 hệ thống điện chiếu sáng, nước tưới, cây 

xanh. 

 (Chi tiết tại phụ lục 2)  

III. Nội dung và cơ chế đầu tư 

1. Các công trình ghi công liệt sĩ được chọn đầu tư phải thực hiện theo 

nguyên tắc 

a) Đối với nghĩa trang liệt sĩ 

 Nghĩa trang liệt sĩ được chọn đầu tư phải xét chọn ưu tiên theo thứ tự hư 

hỏng, xuống cấp của các hạng mục: Mộ (chọn theo thứ tự mộ vôi vữa, mộ ốp 

gạch men và mộ đá mài); tượng đài, nhà bia/bia ghi tên liệt sĩ; sân hành lễ; sân 

nền, lối đi bộ; cổng ngỏ, tường rào; hệ thống điện chiếu sáng, nước tưới, cây 

xanh. 

Chỉ xây dựng mới nhà bia ghi tên liệt sĩ trong nghĩa trang liệt sĩ đối với 

những nghĩa trang có từ 400 mộ trở lên.  

b) Đối với nhà bia ghi tên liệt sĩ ngoài nghĩa trang liệt sĩ 

Đối với các địa phương đã có nghĩa trang liệt sĩ thì không xây dựng đài 

tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hoặc nhà bia ghi tên liệt sĩ ngoài nghĩa trang liệt 

sĩ; nhà bia ghi tên liệt sĩ được xây dựng tại các xã, phường, thị trấn, huyện, thị 

xã, thành phố không có nghĩa trang liệt sĩ. 

2. Quy mô, hình thức xây dựng  

a) Đối với nghĩa trang liệt sĩ 

- Nghĩa trang liệt sĩ được xây dựng phải đạt tiêu chuẩn bền đẹp, có tính 

nghệ thuật kết hợp hài hòa văn hóa hiện đại với tâm linh, tạo vẻ trang nghiêm, 

đồng bộ các hạng mục công trình, quy mô hợp lý, thể hiện công trình văn hóa, 

lịch sử. 

- Xây dựng mộ liệt sĩ trong cùng nghĩa trang liệt sĩ phải được xây dựng 

thống nhất về kích thước, quy cách, màu sắc: Vỏ mộ được xây bằng vật liệu bền, 

đẹp, đảm bảo gìn giữ lâu dài; thân mộ áp đá granite; bia mộ bằng đá non nước 

và ghi đầy đủ thông tin theo quy định; bát hương và bình hoa bằng đá non nước; 

đối với những mộ liệt sĩ chưa có đủ các thông tin thì bia mộ chỉ ghi thông tin đã 

rõ vào dòng tương ứng; trường hợp không có thông tin thì trên bia mộ ghi “Mộ 

liệt sĩ chưa xác định được thông tin”; mộ liệt sĩ sau khi di chuyển hài cốt phải 
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sửa chữa lại vỏ mộ, trên bia mộ ghi “Hài cốt liệt sĩ đã di chuyển”. Không xây 

mới mộ không có hài cốt trong nghĩa trang liệt sĩ. Trường hợp các địa phương 

đã xây mộ không có hài cốt thì khi lập danh sách ghi “Mộ liệt sĩ không có hài 

cốt” (Quy định tại khoản 1, 2 Điều 13 Thông tư liên tịch số 13/2004/TTLT-

BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014). 

- Tượng đài phải đổ trụ dầm bê tông cốt thép, mô hình tượng đài có tính 

nghệ thuật cao. 

- Nhà bia ghi tên liệt sĩ quy mô về diện tích phù hợp, cấu trúc trụ dầm bê 

tông cốt thép, mái đổ bê tông, lợp ngói. 

- Sân hành lễ thiết kế đổ bê tông nền sân bằng đá 1x2 M200, dày 10cm; lát 

đá Granite màu.  

- Nền sân, lối đi nội bộ bê tông đá 1x2 mác 200 dày 150. 

- Cổng ngõ phải đổ trụ bê tông kết hợp xây gạch, ốp đá tự nhiên, tạo sự 

trang nghiêm, vững chắc. Tường rào nghĩa trang liệt sĩ phải đảm bảo chắc chắn 

chịu được lũ lụt.  

- Công trình hoa viên, cây cảnh; hệ thống nước tưới, điện chiếu sáng phải 

có độ hài hòa, hợp lý và bền, đẹp.  

b) Đối với nhà bia ghi tên liệt sĩ ngoài nghĩa trang liệt sĩ 

Tu sửa, nâng cấp và xây mới nhà bia ghi tên liệt sĩ ngoài nghĩa trang liệt sĩ 

phải đáp ứng nhu cầu tôn vinh, thăm viếng liệt sĩ của nhân dân, giáo dục truyền 

thống cách mạng; các nhà bia ghi tên liệt sĩ phải phản ánh đầy đủ họ tên, năm 

sinh, quê quán và năm hi sinh của liệt sĩ có quê quán tại địa phương đó nhưng 

không có mộ an táng trong nghĩa liệt sĩ... 

3. Định mức kinh phí  

Thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 

24/7/2021 của Chính phủ và Điều 11 Thông tư 101/2018/TT-BTC ngày 

14/11/2018 của Bộ Tài chính. 

a). Đối với các hạng mục trong nghĩa trang liệt sĩ 

- Mộ liệt sĩ: 7.000.000 đồng/mộ. 

- Tượng đài liệt sĩ:  

+ Xây mới 1.155.000.000 đồng/tượng đài (Xây dựng mới tượng đài với 

105m2 nền. Giải pháp thiết kế móng, trụ cột BTCT M250 đá 1x2 kết hợp hệ dầm 

giằng móng bằng bê tông M250 đá 1x2; tường xây gạch không nung VXM M75; 

thân tượng đài ốp đá Granite màu trắng; tường, cột hoàn thiện lăn sơn 01 nước 

lót 02 nước phủ đá bả. Gia công lắp dựng chữ Alu màu đồng). 

+ Tu sửa nâng cấp: Tính theo thực tế phần nâng cấp nhưng không quá 70% 

giá trị xây mới (808.500.000 đồng). 

- Nhà bia/bia ghi tên liệt sĩ:  
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+ Xây mới 460.000.000 đồng/nhà bia ghi tên liệt sĩ (Xây dựng mới nhà bia 

ghi tên liệt sĩ với 40m2 nền. Giải pháp thiết kế móng, trụ cột BTCT M250 đá 1x2 

kết hợp hệ dầm giằng móng bằng bê tông M250 đá 1x2; tường xây gạch không 

nung VXM M75; dầm, giằng, sàn và sênô BTCT M250 đá 1x2; mái dán ngói mũ 

hài 85 viên/m2; tường, cột hoàn thiện lăn sơn 01 nước lót 02 nước phủ đá bả. 

Gia công lắp dựng tấm bia ghi tên bằng đá Granite màu có khắc chữ). 

+ Tu sửa nâng cấp: Tính theo thực tế phần nâng cấp nhưng không quá 70% 

giá trị xây mới (322.000.000 đồng) 

- Cổng ngõ: Xây mới: 300.000.000 đồng/cổng ngõ; tu sửa, nâng cấp: 

210.000.000 đồng/cổng ngõ. 

- Xây dựng tường rào: 2.500.000 đồng/md (Với giải pháp thiết kế: Móng 

trụ BTCT đá 1x2 M200; móng tường BT đá 2x4 M150; giằng móng và giằng 

tường rào BTCT đá 1x2 M200; tường xây gạch ống không nung VXM M75; trụ 

BTCT đá 1x2 M200; toàn bộ tường rào được hoàn thiện sơn 1 nước lót 2 nước 

sơn không bả). 

- Bê tông sân nền, lối đi nội bộ: 400.000 đồng/m2 (Chỉnh trang, dọn vệ sinh 

nền sân, rải giấy dầu, đổ bê tông nền sân bằng đá 1x2 M200, dày 10cm). 

- Sân hành lễ: 870.000 đồng/m2 (Chỉnh trang, dọn vệ sinh nền sân, rải giấy 

dầu, đổ bê tông nền sân bằng đá 1x2 M200, dày 10cm; lát đá Granite màu). 

- Hệ thống điện chiếu sáng, nước tưới, cây xanh: 200.000.000 đồng/nghĩa 

trang. 

(Các nội dung tại các điểm trên sẽ được tính theo thực tế m2 khi xây 

dựng). 

b) Đối với các hạng mục nhà bia ghi tên liệt sĩ ngoài nghĩa trang liệt sĩ 

- Xây mới nhà bia ghi tên liệt sĩ: 1.600.000.000 đồng/nhà bia (Nhà bia ghi 

tên liệt sĩ: 700.000.000 đồng; tường rào: 200.000.000 đồng; cổng ngõ: 

200.000.000 đồng; sân nền, lối đi nội bộ: 200.000.000 đồng; sân hành lễ: 

100.000.000 đồng; khuôn viên cây xanh, hệ thống nước tưới, điện chiếu sáng: 

200.000.000 đồng). 

Giải pháp xây dựng:  

Xây dựng mới bia ghi tên liệt sĩ với 60m2 nền. Giải pháp thiết kế móng, trụ 

cột BTCT M250 đá 1x2 kết hợp hệ dầm giằng móng bằng bê tông M250 đá 1x2; 

tường xây gạch không nung VXM M75; dầm, giằng, sàn và sênô BTCT M250 đá 

1x2; mái dán ngói mũ hài 85 viên/m2; tường, cột hoàn thiện lăn sơn 01 nước lót 

02 nước phủ đá bả. Gia công lắp dựng tấm bia ghi tên liệt sĩ bằng đá Granite 

màu có khắc chữ; 

Xây dựng tường rào: Móng trụ BTCT đá 1x2 M200; móng tường BT đá 2x4 

M150; giằng móng và giằng tường rào BTCT đá 1x2 M200; tường xây gạch ống 

không nung VXM M75; trụ BTCT đá 1x2 M200; toàn bộ tường rào được hoàn 

thiện sơn 1 nước lót 2 nước sơn). 
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Bê tông sân nền, lối đi nội bộ: Chỉnh trang, dọn vệ sinh nền sân, rải giấy 

dầu, đổ bê tông nền sân bằng đá 1x2 M200, dày 10cm. 

Sân hành lễ: Chỉnh trang, dọn vệ sinh nền sân, rải giấy dầu, đổ bê tông nền 

sân bằng đá 1x2 M200, dày 10cm; lát đá Granite màu. 

- Tu sửa, nâng cấp nhà bia ghi tên liệt sĩ: 1.120.000.000 đồng/công trình 

(Nhà bia ghi tên liệt sĩ: 490.000.000 đồng; sân hành lễ: 70.000.000 đồng; nền 

sân, lối đi nội bộ: 140.000.000 đồng; tường rào: 140.000.000 đồng; cổng ngõ: 

140.000.000 đồng; khuôn viên cây xanh, hệ thống nước tưới, điện chiếu sáng: 

140.000.000 đồng/công trình). 

(Định mức này là căn cứ khung để dự toán kinh phí xây dựng Đề án; định 

mức cụ thể sẽ được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại thời điểm đầu tư và diện 

tích, kích thước đầu tư). 

 (Chi tiết phụ lục 3) 

IV. Kinh phí thực hiện 

1. Tổng vốn đầu tư: 220.346.055.000 đồng. Trong đó: 

a) Kinh phí tu sửa, nâng cấp mộ: 143.045.000.000 đồng; 

b) Kinh phí tu sửa, nâng cấp và xây mới: Tượng đài; nhà bia; cổng ngõ; 

tường rào; sân hành lễ; sân nền, lối đi bộ; điện, nước tưới, cây xanh: 

77.301.055.000 đồng. 

2. Nguồn đầu tư 

a) Ngân sách Trung ương, tỉnh và thành phố Đà Nẵng (gọi chung là ngân 

sách tỉnh): 191.772.957.000 đồng. Trong đó: 

- Ngân sách Trung ương, tỉnh: 141.772.957.000 đồng (Trong đó ngân sách 

Trung ương dự kiến hỗ trợ: 50.000.000.000 đồng); 

- Ngân sách thành phố Đà Nẵng hỗ trợ: 50.000.000.000 đồng. 

b) Ngân sách huyện, thị xã, thành phố: 12.173.098.000 đồng (đối với các 

huyện, thị xã, thành phố: Núi Thành, Tam Kỳ, Hội An và Điện Bàn mỗi huyện 

đối ứng 15%). 

c) Ngân sách xã, phường, thị trấn và xã hội hóa: 16.400.000.000 đồng. 

(Chi tiết phụ lục 4) 

3. Cơ cấu nguồn vốn 

a) Cơ cấu theo nguồn ngân sách: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% đối với các 

huyện, thị xã, thành phố không tự cân đối ngân sách; hỗ trợ 85% đối với các 

huyện, thị xã, thành phố tự cân đối ngân sách (Hội An, Điện Bàn, Núi Thành và 

Tam Kỳ) để thực hiện Đề án. 

b) Cơ cấu theo hạng mục:  
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- Đối với các hạng mục mộ: Do ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, 

ngân sách thành phố Đà Nẵng và ngân sách địa phương (đối với các địa phương 

tự cân đối ngân sách) đảm bảo. 

- Đối với các hạng mục: Tượng đài, nhà bia, cổng ngõ, tường rào, sân hành 

Lễ, sân nền lối đi bộ do ngân sách, tỉnh, ngân sách thành phố Đà Nẵng và ngân 

sách địa phương đảm bảo (đối với các địa phương tự cân đối ngân sách). 

- Đối với hạng mục điện chiếu sáng, nước tưới, cây xanh sẽ do nguồn ngân 

sách xã, phường, thị trấn và nguồn xã hội hóa. 

4. Phân kỳ đầu tư  

a) Năm 2022: 49.440.960.000 đồng (Nghĩa trang liệt sĩ: 48.436.960.000 

đồng; nhà bia ghi tên liệt sĩ: 1.004.000.000 đồng). 

b) Năm 2023: 50.246.640.000 đồng (Nghĩa trang liệt sĩ: 49.426.640.000 

đồng; nhà bia ghi tên liệt sĩ: 820.000.000 đồng). 

c) Năm 2024: 46.100.470.000 đồng (Nghĩa trang liệt sĩ: 45.150.470.000 

đồng; nhà bia ghi tên liệt sĩ: 950.000.000 đồng). 

d) Năm 2025: 39.210.406.000 đồng (Nghĩa trang liệt sĩ: 38.250.406.000 

đồng; nhà bia ghi tên liệt sĩ: 960.000.000 đồng). 

đ) Năm 2026: 35.347.580.000 đồng (Nghĩa trang liệt sĩ: 33.067.580.000 

đồng; nhà bia ghi tên liệt sĩ: 2.280.000.000 đồng). 

 (Chi tiết tại phụ lục 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5)  

V. Giải pháp thực hiện 

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các 

cấp đối với việc thực hiện công tác chính sách người có công nói chung, trong 

đó có việc quan tâm chăm lo công tác tôn tạo, tu sửa các nghĩa trang liệt sĩ, nhà 

bia, đài tưởng niệm liệt sĩ trên địa bàn. 

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các ban, ngành, đoàn 

thể, doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức và nhân dân thực hiện tốt việc đóng góp, 

ủng hộ, xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa hằng năm, đảm bảo tạo nguồn Quỹ bền 

vững, đáp ứng một phần kinh phí trong việc hỗ trợ tu sửa, nâng cấp các công 

trình ghi công liệt sĩ. 

3. Các địa phương ngoài việc quan tâm cho tu sửa, nâng cấp các công trình 

ghi công liệt sĩ cần có kế hoạch phân công giao trách nhiệm cụ thể cho tổ chức 

Đoàn Thanh niên, các Trường học thường xuyên tổ chức các hoạt động tu bổ, vệ 

sinh, chăm sóc hoa, cây cảnh, tạo khuôn viên xanh, sạch đẹp, tôn nghiêm trong 

các nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia, đài tưởng niệm liệt sĩ, xứng đáng là nơi yên nghỉ 

vĩnh hằng của các Anh hùng liệt sĩ. 
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Phần thứ tư 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

1.1. Chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên 

quan hướng dẫn chi tiết triển khai thực hiện các nội dung của Đề án. 

1.2. Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về nguồn ngân sách hỗ trợ từ 

Trung ương, thành phố Đà Nẵng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp và 

tham mưu phân bổ thực hiện Đề án trong dự toán kế hoạch nguồn đầu tư hằng 

năm. 

1.3. Xây dựng, tổng hợp kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện Đề án hằng 

năm, 5 năm gửi Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp vào kế hoạch, dự 

toán ngân sách nhà nước để trình Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh phí thực hiện 

chính sách này. 

1.4. Tổ chức thông tin, truyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tình 

hình thực hiện Đề án; định kỳ hằng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình 

thực hiện Đề án và những vấn đề phát sinh cần giải quyết. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu Ủy ban 

nhân dân tỉnh phân bổ nguồn kinh phí hằng năm để thực hiện Đề án. 

3. Sở Tài chính 

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan tham 

mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giao dự toán hàng năm cho các huyện, thị xã, thành 

phố để thực hiện Đề án theo quy định. 

4. Sở Xây dựng 

Chủ trì và phối hợp với các Sở ngành liên quan và các địa phương thực 

hiện các chức năng quản lý nhà nước về đầu tư và xây dựng theo quy định của 

pháp luật về xây dựng. 

5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ 

chức xã hội, nghề nghiệp 

5.1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tăng cường công 

tác tuyên tuyền, vận động nhân dân thực hiện công tác “Đền ơn, đáp nghĩa”; 

tham gia giám sát tình hình thực hiện Đề án. 

5.2. Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp huy 

động, đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và Bảo trợ trẻ em”. 

6. Sở Thông tin và Truyền thông 

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương và cơ quan liên quan 

đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền Đề án. 
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7. Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam, Cổng 

Thông tin điện tử tỉnh 

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có chuyên mục tuyên truyền sâu rộng về 

truyền thống đấu tranh cách mạng của quân và dân ta, về sự hi sinh to lớn của 

các Anh hùng liệt sĩ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Qua 

đó giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc 

thực hiện chính sách thương binh, liệt sĩ và người có công, từng bước xã hội hoá 

công tác "Đền ơn đáp nghĩa". 

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

8.1. Chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện, thị xã, thành phố tăng 

cường tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước về công tác “Đền ơn, đáp nghĩa” thông qua các hội nghị, họp giao ban, các 

phương tiện thông tin đại chúng. 

8.2. Định kỳ hằng năm trên cơ sở kinh phí bố trí theo Đề án được phê 

duyệt, Chủ tịch UBND cấp huyện, thị xã, thành phố quyết định việc giao cho cơ 

quan, đơn vị trực tiếp thực hiện công tác quản lý đầu tư, xây dựng. 

8.3. Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp 

với Phòng Tài chính - Kế hoạch, các Phòng, ban liên quan và Ủy ban nhân dân 

xã, phường, thị trấn, xây dựng kế hoạch xây mới, sửa chữa nghĩa trang liệt sĩ và 

các công trình ghi công liệt sĩ của địa phương; chủ động huy động các nguồn lực 

khác để thực hiện Đề án đạt mục tiêu đề ra. Đẩy mạnh huy động Quỹ “Đền ơn 

đáp nghĩa” tại huyện, thị xã, thành phố để đảm bảo hàng năm bố trí cho công tác 

tu sửa, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn 

huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn. 

9. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn 

9.1. Chịu trách nhiệm bố trí kinh phí và huy động nguồn lực xã hội hóa 

thực hiện các hạng mục điện, nước tưới, cây xanh. 

9.2. Chịu trách nhiệm xây dựng Nghị quyết phân công trách nhiệm cho các 

cơ quan, tổ chức đoàn thể tại địa phương thường xuyên chăm sóc, bảo quản các 

công trình ghi công liệt sĩ. 
 

  

 
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

[daky] 
Trần Anh Tuấn 
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