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                                                            KẾ HOẠCH 

Tổ chức Lễ đón nhận, bàn giao và an táng hài cốt liệt sĩ  

quy tập tại Lào mùa khô năm 2022 - 2023 

 
ơ  

 Căn cứ Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; 

Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 14/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn 

thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo. 

Thực hiện Công văn số 2692/BCĐ-CS ngày 17/12/2022 của Ban chỉ đạo 

515 Quân khu 2 về việc thông báo, xác minh, bàn giao hài cốt liệt sĩ quân tình 

nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành kế hoạch tổ chức Lễ đón nhận, bàn 

giao và an táng hài cốt liệt sĩ như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

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

Quân đội về công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ; đáp ứng nguyện vọng của 

nhân dân và thân nhân các gia đình liệt sĩ. 

- Thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các 

dân tộc tỉnh Sơn La đối với các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nghĩa vụ Quốc tế 

cao cả. Giáo dục các thế hệ trẻ, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì 

sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì tình đoàn kết, hữu nghị gắn bó Việt - Lào 

thủy chung, son sắt. 

2. Yêu cầu 

Tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ bảo đảm trang 

nghiêm, đúng nghi lễ, với tinh thần trách nhiệm cao, an toàn, tiết kiệm, phối hợp 

chặt chẽ giữa các lực lượng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.  

II. NỘI DUNG 

Tổ chức Lễ đón nhận, bàn giao, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình 

nguyện Việt Nam: Hoàng Văn Khốn, cấp bậc Binh nhất; chức vụ Chiến sĩ; hy sinh 

tại Mốc Mường, Pạc U, Luông Pha Băng, nước CHDCND Lào do đội quy tập hài 

cốt liệt sĩ Quân khu 2 bàn giao. 

III. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, CHƯƠNG TRÌNH TIẾP NHẬN 

HÀI CỐT LIỆT SĨ 

1. Thành phần 

a) Ban đón nhận hài cốt liệt sĩ của tỉnh   
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-  Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh- Trưởng ban 

-  Đại diện lãnh đạo Sở Lao động -Thương binh và Xã hội - Phó ban thường trực 

-  Đại diện lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh     

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Yên Châu 

b) Đại biểu mời dự lễ đón nhận, bàn giao 

- Đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 2. 

- Đại diện Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh. 

- Đại diện Phòng Chính sách/Cục Chính trị/Quân khu 2. 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch; Công an tỉnh; Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh; Hội 

liên hiệp Phụ Nữ tỉnh; Hội Cựu Chiến binh tỉnh; Cơ quan Thường trú đài tiếng 

Việt Nam tại Sơn La; Báo Sơn La; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. 

2. Địa điểm, thời gian tiếp nhận 

2.1. Địa điểm: Trung tâm văn hoá huyện Yên Châu 

2.2. Thời gian:  

- Từ 15h30’ ngày 30/12/2022:  

+ Đón Đoàn Quân khu 2, tại đỉnh đèo Pha Đin, huyện Thuận Châu về Trung 

tâm hội nghị huyện Yên Châu. 

+ Thành phần: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Quân Sự 

tỉnh, Công an tỉnh. 

- Từ 07h0’ – 08h00’ ngày 31/12/2022: 

+ Tổ chức Lễ bàn giao hài cốt Liệt sĩ tại Hội trường Trung tâm hội nghị 

huyện Yên Châu.  

+ Thành phần: Ban tiếp nhận của tỉnh và Đại biểu mời dự Lễ    

- Từ 08h00 – 08h30 ngày 31/12/2022: 

+ Tổ chức Lễ Truy điệu hài cốt Liệt sĩ tại hội trường Trung tâm hội nghị 

huyện Yên Châu. 

+ Thành phần: Ban tiếp nhận của tỉnh và Đại biểu mời dự lễ   

- Từ 08h30 – 10h00 ngày 31/12/2022: 

+ Tổ chức  an táng hài cốt Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Yên Châu. 

+ Thành phần: Ban tiếp nhận của tỉnh và Đại biểu mời dự lễ 

3. Chương trình tiếp nhận hài cốt liệt sĩ  

- Chào cờ: Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 

- Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu: Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 

- Đơn vị bàn giao phát biểu ý kiến và giới thiệu danh sách hài cốt liệt sĩ :Ban 

Chỉ đạo 515 Quân khu 2 

- Đồng chí Trưởng Ban tiếp nhận hài cốt liệt sĩ, bàn giao cho thường trực 

UBND huyện Yên Châu và phát biểu.  
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- Mặc niệm liệt sĩ : Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 

- Các đoàn đại biểu đặt vòng hoa (nếu có): Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 

- Đại biểu thắp hương tưởng niệm  

- Ký kết biên bản bàn giao hài cốt liệt sĩ: Đoàn bàn giao hài cốt liệt sĩ (Quân 

khu 2) bàn giao với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội bàn giao với Ban Chỉ đạo 24 huyện Yên Châu. 

- Kết thúc nội dung tiếp nhận: Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội   

- Chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tổ chức đoàn đón hài cốt 

liệt sĩ tại đèo Pha Đin.    

- Chuẩn bị bài phát biểu cho đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh tại Lễ đón nhận 

hài cốt liệt sĩ. 

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ Ban đón nhận hài cốt liệt sĩ của tỉnh 

phân công.  

2. Sở Tài chính: Thẩm định dự toán và bảo đảm kinh phí của các cơ quan, 

đơn vị trình UBND tỉnh quyết định. 

3. Công an tỉnh 

- Bố trí xe dẫn đường cho Đoàn tiếp nhận hài cốt liệt sĩ từ đỉnh đèo Pha Đin, 

xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu đến huyện Yên Châu. 

- Chỉ đạo Công an huyện Yên Châu đảm bảo trật tự, an toàn, xe cảnh sát dẫn 

đường cho quá trình đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ. 

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

- Thực hiện công tác tổ chức, điều hành Lễ đón nhận, bàn giao, truy điệu và 

an táng hài cốt liệt sĩ. 

- Bố trí lực lượng tiêu binh, lực lượng tiễn đưa hài cốt, lực lượng gác đêm để 

bảo vệ hài cốt liệt sĩ. 

- Phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ Ban đón nhận hài cốt liệt sĩ của tỉnh phân công. 

5. Văn phòng UBND tỉnh:Ban hành Giấy mời đại biểu theo thành phần 

tham gia Lễ đón nhận hài cốt liệt sĩ.   

6. UBND huyện Yên Châu 

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch chi tiết, chương trình lễ bàn giao, đón nhận và an 

táng hài cốt liệt sĩ bảo đảm chu đáo, nghiêm trang, an toàn, tiết kiệm.  

- Chủ trì phối hợp với các ngành, đơn vị chuẩn bị và đảm bảo các điều kiện tổ 

chức lễ đón nhận hài cốt liệt sĩ theo đúng nghi thức quy định tại Điều 150, Nghị định 

số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ. 

- Ban hành giấy mời và mời đại biểu Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, 

Ủy ban MTTQ Việt Nam và các ban, ngành huyện Yên Châu; Đảng ủy, HĐND, 
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UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể xã Chiềng Đông, 

huyện Yên Châu và thân nhân gia đình liệt sĩ Hoàng Văn Khốn. 

- Đảm bảo các điều kiện đón, tiếp Đoàn công tác của Quân khu 2, của tỉnh 

Sơn La và thân nhân gia đình liệt sĩ Hoàng Văn Khốn từ ngày 30-31/12/2022. 

- Cử đội nghi thức thiếu nhi tham gia dự Lễ Truy điệu và dâng hoa cho các 

Anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện. 

8. Báo Sơn La, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: Cử phóng viên đưa tin 

tuyên truyền về nhiệm vụ tiếp nhận, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ. 

* Lưu ý: Các đại biểu dự Lễ mặc trang phục sẫm màu; trang phục ngành 

theo quy định. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Lễ đón nhận, bàn giao và an táng hài cốt liệt 

sĩ, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND huyện Yên Châu nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận:   
- Bộ LĐ-TB&XH (b/c);                 
- Bộ Tư lệnh Quân khu 2;        

- Phần V- Tổ chức thực hiện; 

- Lưu: VT, KGVXPhương. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                       

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

Tráng Thị Xuân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 


		2022-12-28T08:40:11+0700


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-28T09:19:23+0700
	Tỉnh Sơn La
	Ủy ban nhân dân<ubnd@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-28T09:19:28+0700
	Tỉnh Sơn La
	Ủy ban nhân dân<ubnd@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-28T09:19:42+0700
	Tỉnh Sơn La
	Ủy ban nhân dân<ubnd@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




