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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh

BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về Tờ trình và dự thảo Nghị 

quyết “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”

 
 Qua xem xét Tờ trình số 5906/TTr-UBND ngày 07/9/2021 của UBND 
tỉnh về đề nghị ban hành Nghị quyết “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”; 
khảo sát trực tiếp tại các địa phương Tiên Phước, Thăng Bình, Phước Sơn và làm 
việc với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Ban Văn hóa - Xã hội HĐND 
tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

Thời gian qua, tỉnh đã quan tâm đầu tư, cải tạo, nâng cấp nhiều nghĩa 
trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ với tổng kinh phí gần 377 tỷ 
đồng1; các công trình được sửa chữa, nâng cấp đã thể hiện sự thành kính, tri ân 
đối với các Anh hùng liệt sĩ, gia đình có công với nước, đồng thời giáo dục 
truyền thống cách mạng trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Tuy 
nhiên, hiện nay các hạng mục tại nhiều nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công 
liệt sĩ xuống cấp, hư hỏng cần được đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp. Vì vậy, 
UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Đề án “Tu sửa, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ và các 
công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2026” tại kỳ họp 
lần này là cần thiết và đúng thẩm quyền.

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với mục tiêu, định 
mức kinh phí các hạng mục, kinh phí thực hiện như dự thảo Nghị quyết của 
UBND tỉnh trình. Ngoài ra, Ban đề nghị một số vấn đề sau:

I. Về tên gọi của dự thảo Nghị quyết
Ban đề nghị điều chỉnh tên gọi của dự thảo Nghị quyết thành: “Cải tạo, 

nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2026” để đảm bảo theo quy định tại Điều 11 Nghị 
định 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ.

1 Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có gần 62.000 mộ liệt sĩ, 162 công trình ghi công các anh hùng liệt sĩ (131 nghĩa 
trang liệt sĩ và 31 công trình ghi công liệt sĩ ngoài nghĩa trang liệt sĩ).
- Giai đoạn 2011 - 2015 đã xây mới 4 nhà bia ghi tên liệt sĩ, sửa chữa 10 tượng đài, 15.360 mộ liệt sĩ, 9.700 mét 
tường rào... với tổng kinh phí 153,116 tỷ đồng.
- Giai đoạn 2016 - 2020 đầu tư mới nghĩa trang liệt sĩ Nam Trà My và Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam, 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.
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II. Về nội dung dự thảo Nghị quyết
1. Quy mô xây dựng (tại Điều 2):
Ban thống nhất quy mô, tiêu chuẩn, vật liệu xây dựng, kích thước, quy 

cách,… như dự thảo UBND tỉnh trình. Tuy nhiên, Ban đề nghị giao UBND tỉnh 
quy định cụ thể các nội dung tại Điều 2 khi triển khai thực hiện và không đưa 
vào dự thảo nghị quyết.

2. Về định mức kinh phí (tại Điều 3):
a) Để đảm bảo cơ sở pháp lý trong việc định mức kinh phí các hạng mục 

công trình, Ban đề nghị bổ sung Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 
của Chính phủ vào phần căn cứ ban hành nghị quyết, không đưa nội dung 
“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” vào phần định mức kinh phí tại Điều 3.

b) Đối với việc đầu tư hệ thống điện chiếu sáng, nước tưới, cây xanh, 
ngân sách tỉnh không hỗ trợ mà giao UBND cấp xã thực hiện (từ nguồn xã hội 
hóa). Ban đề nghị không đưa nội dung này vào dự thảo Nghị quyết. Đồng thời, 
không quy định điểm c khoản 2 Điều 4 (ngân sách xã, phường, thị trấn và xã 
hội hóa: 16,4 tỷ đồng) vào dự thảo nghị quyết.

c) Định mức kinh phí các hạng mục:
Qua xem xét định mức kinh phí các hạng mục công trình, Ban thống nhất 

định mức kinh phí các hạng mục trong nghĩa trang liệt sĩ như dự thảo UBND 
tỉnh trình. Đối với hạng mục nhà bia ghi tên liệt sĩ ngoài nghĩa trang liệt sĩ, đề 
nghị điều chỉnh định mức giảm còn 1,4 tỷ đồng/nhà bia đối với xây mới và 980 
triệu đồng/nhà bia đối với sửa chữa, nâng cấp (do hạng mục hệ thống điện chiếu 
sáng, nước tưới, cây xanh thực hiện theo phương thức xã hội hóa).

Đồng thời, đề nghị bổ sung thêm: Đây là định mức làm căn cứ để ngân 
sách tỉnh hỗ trợ tối đa cho các hạng mục, do vậy thay cụm từ “Định mức kinh 
phí” thành “Định mức hỗ trợ” nhằm đảm bảo quy định tại Điều 11 Nghị định 
75/2021/NĐ-CP của Chính phủ2.

Ngoài ra, Ban đề nghị bổ sung nội dung: Trong quá trình triển khai thực 
hiện, tùy tình hình thực tế và xét yếu tố trượt giá, UBND tỉnh báo cáo HĐND 
tỉnh điều chỉnh định mức hỗ trợ cho phù hợp, nhưng không vượt quá mức trần 
quy định tại Điều 11 Nghị định 75/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Về kinh phí:
Ban cơ bản thống nhất như UBND tỉnh trình. Riêng đối với nghĩa trang 

liệt sĩ huyện Tiên Phước, Ban đề nghị chỉ cải tạo, nâng cấp các hạng mục hiện 

2 Điều 11 Nghị định 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ quy định: “… hỗ trợ cải tạo, nâng cấp, sửa 
chữa mộ liệt sĩ bao gồm cả bia ghi tên liệt sĩ: tối đa bằng 70% mức xây mới”, “Hỗ trợ cải tạo, nâng cấp, sửa 
chữa, bảo trì đài tưởng niệm liệt sĩ, đền thờ liệt sĩ, nhà bia ghi tên liệt sĩ:…hỗ trợ tối đa 15 tỷ đồng đối với công 
trình cấp tỉnh; 10 tỷ đồng đối với công trình cấp huyện; 02 tỷ đồng đối với công trình cấp xã”.
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hữu trong khuôn viên nghĩa trang theo mục tiêu nghị quyết: Cải tạo, nâng cấp 
nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ. Đối với hạng mục ngoài 
nghĩa trang liệt sĩ (phần mở rộng thành công viên nghĩa trang) đề nghị UBND 
huyện Tiên Phước tổng hợp danh mục công trình đầu tư, đề xuất cơ quan có 
thẩm quyền xem xét, quyết định.

4. Về cơ cấu nguồn vốn:
Ban đề nghị điều chỉnh cụ thể như sau: Tại điểm a khoản 3 Điều 4 dự 

thảo nghị quyết: Cơ cấu theo nguồn ngân sách: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% 
kinh phí theo định mức (quy định tại Điều 3 dự thảo nghị quyết) đối với các 
huyện, thị xã, thành phố không tự cân đối ngân sách; hỗ trợ tối đa 85% kinh phí 
theo định mức đối với các huyện, thị xã, thành phố tự cân đối ngân sách gồm: 
Hội An, Điện Bàn, Núi Thành và Tam Kỳ. Như vậy, sau khi xem xét, điều 
chỉnh tổng kinh phí dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2022 - 2026 khoảng 204 
tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh (Trung ương, tỉnh và thành phố Đà Nẵng) 
khoảng 192 tỷ đồng, ngân sách huyện khoảng 12 tỷ đồng.

5. Dự thảo nghị quyết chỉ nêu số lượng các công trình xây mới, cải tạo, 
nâng cấp. Để đảm bảo triển khai thực hiện các hạng mục theo lộ trình, đồng 
thời tạo điều kiện trong công tác kiểm tra, giám sát nghị quyết sau khi được ban 
hành, Ban đề nghị bổ sung phụ lục đính kèm cụ thể danh mục các hạng mục 
xây mới; phụ lục cải tạo, nâng cấp đối với nghĩa trang liệt sĩ và nhà bia ghi tên 
liệt sĩ ngoài nghĩa trang liệt sĩ.

6. Sau khi nghị quyết được HĐND tỉnh ban hành, Ban đề nghị UBND 
tỉnh quan tâm một số nội dung sau:

- Sớm triển khai thực hiện nghị quyết đảm bảo theo lộ trình, trong đó ưu 
tiên đầu tư đối với những nghĩa trang liệt sĩ và công trình ghi công liệt sĩ đã hư 
hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, nhất là mộ liệt sĩ; chỉ đạo các địa phương thực 
hiện tốt công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng đảm bảo cảnh quan, môi trường tại 
các nghĩa trang và công trình ghi công liệt sĩ.

- Chỉ đạo UBND các địa phương thực hiện việc huy động các nguồn lực 
xã hội hóa để đầu tư hệ thống điện chiếu sáng, nước tưới, cây xanh trong nghĩa 
trang liệt sĩ và công trình ghi công liệt sĩ đồng bộ với việc cải tạo, nâng cấp các 
hạng mục công trình nhằm hoàn thành dứt điểm các danh mục đầu tư theo lộ 
trình nghị quyết.

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn và UBND các địa phương thực hiện việc 
quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sỹ trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo 
Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh.

Ngoài ra, theo Báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, hiện 
nay toàn tỉnh có hơn 18 nghìn mộ liệt sĩ nằm ngoài nghĩa trang liệt sĩ do gia 
đình quản lý, chăm sóc. Ban đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan có liên quan 
và các địa phương rà soát, tổng hợp thực trạng mộ cần nâng cấp, cải tạo, sửa 
chữa báo cáo cơ quan có thẩm quyền tiếp tục xem xét, quyết định trong thời 
gian đến.
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Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Văn hóa - Xã hội về Tờ trình và dự thảo 
Nghị quyết 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. Kính trình kỳ họp thứ ba, 
HĐND tỉnh khóa X xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Các ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: CPVP, CV;
- Lưu VT, CV.

     TM. BAN VĂN HÓA-XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN

#ChuKyLanhDao
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