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I. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ 

VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Thực trạng về liệt sĩ, quản lý liệt sĩ 

1.1. Về liệt sĩ 

- Theo số liệu thống kê, toàn quốc có:             1.146.250 liệt sĩ, trong đó:   

+ Liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp:    191.605 liệt sĩ. 

+ Liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ:    849.018 liệt sĩ. 

+ Liệt sĩ hy sinh trong chiến trang bảo vệ Tổ quốc:    105.627 liệt sĩ. 

- Về công tác giải quyết liệt sĩ trong chiến tranh: Theo quy định, các đơn 

vị có trách nhiệm chôn cất quân nhân hy sinh, phối hợp với chính quyền và nhân 

dân các địa phương bảo vệ, gữi gìn các phần mộ liệt sĩ. Các đơn vị có trách 

nhiệm tổ chức cất bốc, quy tập mộ liệt sĩ vào các nghĩa trang dã chiến ở chiến 

trường. 

- Về việc báo tử liệt sĩ: Trong kháng chiến chống Mỹ, do yêu cầu đảm 

bảo bí mật quân sự của những năm đầu thập kỷ 60, quân nhân hy sinh ở chiến 

trường miền Nam chưa được báo tử ngay, sau này mới báo tử về địa phương và 

gia đình. 

1.2. Về quản lý liệt sĩ 

- Việc quản lý hồ sơ liệt sĩ, mộ liệt sĩ của các đơn vị quân đội: 

+ Sau khi cuộc chiến tranh chống Mỹ kết thúc, các đơn vị quân đội tiếp 

tục củng cố hồ sơ liệt sĩ, gồm có: Danh sách liệt sĩ, phiếu trích lục liệt sĩ, sơ 

đồ mộ chí; danh sách liệt sĩ đã quy tập vào nghĩa trang liệt sĩ để lưu trữ và bàn 

giao cho các địa phương.  

+ Thực hiện Chỉ thị số 545/CT-QP ngày 17 tháng 9 năm 1994 của Bộ 
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Quốc phòng về việc tiếp tục tìm kiếm, xác minh, cất bốc, quy tập mộ liệt sĩ. 

Tổng cục Chính trị đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục kiện toàn hồ sơ, danh sách liệt 

sĩ, quân nhân từ trần, mất tin, quân nhân tiêu cực để phục vụ giải quyết tồn đọng 

chính sách sau chiến tranh.  

+ Từ năm 2005 đến nay, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan: Cục 

Chính sách, Cục Cán bộ, Cục Quân lực đang quản lý, lưu giữ hồ sơ liệt sĩ, hồ sơ 

mộ liệt sĩ, xây dựng hồ sơ điện tử dữ liệu liệt sĩ là quân nhân (đến nay hồ sơ điện 

tử đã hoàn thiện bước đầu với hơn 700.000 trường hợp, phản ánh các yếu tố liên 

quan đến quản lý nhân sự ban đầu: Họ tên, quê quán, đơn vị, nơi hy sinh, trường 

hợp hy sinh, nơi chôn cất ban đầu,…) 

+ Đến tháng 9/2011, hồ sơ điện tử được chuyển giao cho các Quân khu và 

một số Bộ chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố để tra cứu, cung cấp thông tin về 

liệt sĩ cho thân nhân và gia đình liệt sĩ. Theo kế hoạch, từ năm 2012 đến nay, tiếp 

tục hoàn thiện hồ sơ điện tử để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. 

- Việc quản lý, khai thác hồ sơ của ngành Lao động - Thương binh và Xã 

hội 

+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý, lưu trữ hồ sơ liệt sĩ và hồ 

sơ mộ liệt sĩ đã được quy tập tương đối đầy đủ. Hồ sơ liệt sĩ gồm có: Danh sách 

liệt sĩ của địa phương, giấy báo tử, thư chia buồn, sơ đồ mộ chí, biên bản bàn 

giao của các đơn vị quân đội.. Hồ sơ, sơ đồ mộ chí đã quy tập ở các nghĩa trang 

của đơn vị:  Số mộ xác định được đầy đủ thông tin như (họ và tên, quê quán, 

năm sinh, đơn vị, ngày hy sinh); số mộ biết một phần thông tin (có tên nhưng 

không có quê, có đơn vị, ngày hy sinh); số mộ liệt sĩ chưa có thông tin.  

+ Tại các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (cấp huyện, thị 

xã) lưu giữ hồ sơ liệt sĩ đã quy tập vào nghĩa trang liệt sĩ, gồm: Danh sách 

mộ liệt sĩ trong nghĩa trang liệt sĩ; biên bản bàn giao; sơ  đồ mộ trong nghĩa 

trang. 

+ Từ năm 2005 đến 2012, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo 

xây dựng hồ sơ điện tử. Đến nay, Bộ đã cung cấp cho các Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố 02 hồ sơ điện tử dữ liệu về 1.146.250 

liệt sĩ và 939.460 mộ (hài cốt) liệt sĩ 
1
. Một số tỉnh đã nâng cấp, bổ sung, hoàn 

chỉnh hồ sơ điện tử, đã phát huy tác dụng, từng bước đáp ứng yêu cầu cung cấp 

thông tin cho thân nhân, gia đình liệt sĩ. 

Do điều kiện chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm 

vụ quốc tế diễn ra ác liệt trong thời gian dài, chiến trường rộng lớn, địa bàn hiểm 

trở, yêu cầu đảm bảo yếu tố bí mật và nhiều nguyên nhân khác, nên hiện nay 

nhiều địa phương, đơn vị không lưu giữ được đầy đủ hồ sơ, danh sách liệt sĩ, sơ 

đồ mộ chí. Số hồ sơ, tài liệu lưu trữ được trải qua năm tháng phần lớn đang trong 

tình trạng xuống cấp, rách nát, không đầy đủ, thiếu các thông tin quan trọng. 

Nhiều hồ sơ thông tin thiếu chính xác. Một số đơn vị chưa bàn giao đủ hồ sơ liệt 

                                         
1
. + Số mộ trong nghĩa trang liệt sĩ:     782.556. 

    + Số mộ liệt sĩ do gia đình quản lý: 156.904.  
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sĩ đã hy sinh. Các địa phương chủ yếu chỉ tiếp nhận hồ sơ chứ không nhận bàn 

giao cụ thể phần mộ trên thực địa. 

2. Thực trạng về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ năm 1975 đến nay 

2.1. Giai đoạn từ 1975 đến năm 1993 

Thực hiện Quyết định số 60/CP ngày 05/4/1976 của Hội đồng Chính phủ 

(nay là Chính phủ), quy định: 

 

- Bộ Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội) chịu trách nhiệm chủ trì, chỉ đạo việc cất bốc mộ liệt sĩ và xây dựng các 

nghĩa trang, bia ghi công liệt sĩ. 

- Quân đội trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở vùng 

sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo và ở Lào, Campuchia. 

- Các tỉnh, thành phố thành lập Ban Công tác liên ngành do một đồng chí 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân làm Trưởng ban, có trách nhiệm chỉ đạo công tác 

tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn 

Kết quả: Các địa phương, đơn vị đã tìm kiếm, cất bốc, quy tập được 

767.000 hài cốt liệt sĩ. Riêng các đơn vị quân đội đã tìm kiếm, quy tập được 

514.813 hài cốt liệt sĩ; trong đó: Ở trong nước là 460.596; ở Lào là 17.404; ở 

Campuchia là 36.813. 

 2.2. Giai đoạn từ 1994 đến năm 2012 

Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05/5/1993 của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng về công tác mộ - nghĩa trang liệt sĩ; Quyết định số 626/TTg ngày 

30/12/1993 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy tập mộ và xây dựng nghĩa 

trang liệt sĩ; Thông tư số 25/LB-TT ngày 24 tháng 10 năm 1994 của Liên Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Quốc phòng, Tài chính hướng dẫn thực hiện 

Quyết định nêu trên.  

Trách nhiệm tìm kiếm, quy tập được quy định: 

- Bộ Quốc phòng chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở vùng miền núi, 

biên giới, hải đảo và ở Lào, Campuchia.  

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo phát hiện, tìm kiếm, quy tập 

hài cốt liệt sĩ còn lại trên địa bàn. 

Kết quả: Các địa phương, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 172.460 hài 

cốt liệt sĩ; ở trong nước: 141.922; ở Lào: 15.989; ở Campuchia: 14.549; ở Liên 

bang Nga: 06. 

3. Những hạn chế tồn tại, nguyên nhân 

3.1. Hạn chế, tồn tại 

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong những năm qua đã đạt được 

những kết quả rất quan trọng. Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện còn một số 
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hạn chế, tồn tại là: 

- Một số địa phương chưa xác định công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt 

sĩ là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình thực hiện giải quyết chính sách sau 

chiến tranh. Nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong một số thời 

điểm, ở một số địa phương, đơn vị về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 

chưa đầy đủ; thời kỳ đầu chưa được triển khai tích cực. 

- Các giải pháp thực hiện chưa đồng bộ; nhất là công tác tìm kiếm, quy tập 

hài cốt liệt sĩ trong nước. Công tác tuyên truyền chưa thường xuyên, việc thu 

thập, lưu trữ, khai thác, cung cấp, xử lý và quản lý thông tin còn hạn chế.  

- Lực lượng chuyên môn, chuyên trách mặc dù có kinh nghiệm nhưng do 

phải thay đổi nên việc kế thừa, bảo đảm tính liên tục còn hạn chế.  

- Chế độ, chính sách chưa đảm bảo đầy đủ. Nhiều nội dung chưa được quy 

định như: Bảo đảm kinh phí cho người cung cấp, xử lý thông tin; hỗ trợ thân 

nhân tìm mộ liệt sĩ ở ngoài nghĩa trang liệt sĩ; hỗ trợ công tác tuyên truyền của ta 

và của bạn...; trang bị, phương tiện cho các lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, 

quy tập hài cốt liệt sĩ vừa thiếu vừa lạc hậu. 

- Theo số lượng thống kê, đến nay số hài cốt liệt sĩ cần tìm kiếm quy tập 

còn khoảng 207.000, tập trung ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, hiểm trở, việc 

tìm kiếm rất khó khăn do thiếu thông tin. 

3.2. Nguyên nhân của hạn chế 

- Khách quan 

+ Đặc điểm chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm 

vụ quốc tế diễn ra trong thời gian dài, trên phạm vị rộng, liên tục, ác liệt, phức 

tạp, nhiều lực lượng tham gia. 

+ Bộ đội hy sinh chủ yếu ở địa bàn rừng núi hoang vu hẻo lánh. Việc chôn 

cất, an táng thi hài liệt sĩ và quản lý hồ sơ báo tử trước đây phải bảo đảm yếu tố bí 

mật, chưa được lập sơ đồ đầy đủ; bị bom, pháo cày xới hoặc bị mưa lũ xói mòn 

làm thay đổi địa hình, phần mộ bị mất dấu tích... 

+ Sau chiến tranh, nhiệm vụ và tổ chức của một số đơn vị trong quân đội 

có nhiều biến động, nhiều đơn vị giải thể hoặc chuyển sang làm nhiệm vụ khác. 

Công tác bàn giao hồ sơ, tài liệu về liệt sĩ và sơ đồ mộ chí còn đơn giản. Thông 

tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ do đồng đội cung cấp ngày càng khó khăn vì nhân chứng 

ngày một già yếu, trí nhớ suy giảm. 

+ Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của đất nước sau chiến tranh có 

nhiều biến động, còn nhiều khó khăn tác động rất lớn đến công tác tìm kiếm, quy 

tập hài cốt liệt sĩ. 

- Chủ quan 
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+ Sau khi kết thúc chiến tranh nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 

triển khai chậm, chưa đồng bộ và thiếu kế hoạch cụ thể. 

+ Nhận thức của các cấp, các ngành có nơi, có lúc còn giản đơn, nóng vội, 

chưa lường hết những khó khăn, phức tạp của công tác này. Trách nhiệm của 

một số đơn vị, địa phương chưa được phát huy đầy đủ. Phân công, phân cấp 

chưa rõ ràng, còn chồng chéo. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập 

chưa chặt chẽ, thiếu khoa học. 

+ Đầu tư kinh phí, trang thiết bị cho công tác này còn hạn chế. Việc tổ 

chức các lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ có thời kỳ không đáp ứng 

được yêu cầu nhiệm vụ. Cán bộ chuyên môn thiếu và thường thay đổi. Lực 

lượng chuyên trách mỏng. Việc giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị trong chiến 

tranh chậm triển khai.  

+ Công tác sơ, tổng kết, đánh giá việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở 

trong nước tiến hành chậm. 

+ Thời gian gần đây nở rộ việc tìm hài cốt liệt sĩ bằng tâm linh, ngoại cảm, 

làm cho công tác tìm kiếm, quy tập càng khó khăn, phức tạp hơn. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT 

SĨ TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO 

A. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN 

1. Thuận lợi 

- Đảng, Nhà nước tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt và xác định công tác 

tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nội dung quan trọng hàng đầu trong công tác 

đền ơn đáp nghĩa. 

- Điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước ngày càng phát triển là điều kiện 

tốt để đầu tư cho công tác tìm kiếm, quy tập đạt hiệu quả cao. 

- Kinh nghiệm về tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập 

và tiếp nhận, xử lý thông tin của các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ ngày càng 

được tích lũy. 

- Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những 

năm tiếp theo sẽ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và triển khai thực hiện 

trong thời gian tới, là điều kiện thuận lợi để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả 

hệ thống chính trị cho công tác tìm kiếm, quy tập. Tiến tới cơ bản hoàn thành 

nhiệm vụ này vào những năm tiếp theo. 

- Đảng và Nhà nước có chủ trương mở rộng quan hệ đối ngoại trong lĩnh 

vực này. 
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2. Khó khăn 

* Số hài cốt liệt sĩ cần phải tiếp tục tìm kiếm, quy tập còn khá nhiều 

(khoảng 207.000). 

- Các địa phương, đơn vị vẫn chưa đánh giá một cách đầy đủ, toàn diện 

số lượng liệt sĩ, tình hình mộ liệt sĩ trên địa bàn của mình đã được quy tập hết 

hay chưa.  

- Thông tin về hài cốt liệt sĩ cần tìm kiếm ngày càng cạn dần và độ chính 

xác không cao. Hài cốt nằm rải rác, phân tán trên phạm vi rộng cả trong và ngoài 

nước. Chưa được xác định cụ thể địa bàn và khu vực tìm kiếm, quy tập.  

- Thời gian gần đây, việc tìm mộ liệt sĩ bằng tâm linh, ngoại cảm trở thành 

vấn đề được xã hội quan tâm, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm, quy tập hài 

cốt liệt sĩ. 

B. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NỘI DUNG NHIỆM VỤ TÌM KIẾM, 

QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020 

1. Quan điểm 

- Nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là trách nhiệm của toàn 

Đảng, toàn dân và toàn quân, của cả hệ thống chính trị. Là một trong những nội 

dung quan trọng hàng đầu trong công tác Đền ơn đáp nghĩa. 

- Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cần mở rộng hợp tác quốc tế, 

phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng và các tầng lớp 

nhân dân. 

- Ưu tiên các nguồn lực với cơ chế, chính sách đặc biệt, tạo điều kiện thuận 

lợi nhất cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. 

- Tăng cường quản lý của các cấp, các ngành đối với công tác tìm kiếm, quy 

tập hài cốt liệt sĩ bảo đảm chặt chẽ, khoa học. 

2. Mục tiêu 

Tạo được bước chuyển biến quan trọng về đẩy nhanh tiến độ và tính hiệu 

quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Phấn đấu đến năm 2020 tìm được 

phần lớn số hài cốt liệt sĩ có thể tìm kiếm được. Hoàn thiện hệ thống thông tin 

quản lý đầy đủ, khoa học về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Tạo điều kiện để hoàn thành về cơ 

bản công tác này vào những năm tiếp theo. Cụ thể: 

- Từ nay đến năm 2015: Tìm kiếm, quy tập được khoảng 10.000 hài cốt 

liệt sĩ. 

- Từ năm 2016 đến năm 2020: Tìm kiếm, quy tập được phần lớn hài cốt 

liệt sĩ còn lại có thể tìm kiếm được. 

- Từ năm 2021 và những năm tiếp theo: Tìm kiếm, quy tập số hài cốt liệt 

sĩ còn lại theo phương thức mới, phù hợp với điều kiện thực tế. 
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3. Nội dung nhiệm vụ 

3.1. Từ năm 2013 đến năm 2015 

- Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm và 

vận động các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.  

- Xây dựng, ban hành mới hoặc bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm 

pháp luật, cơ chế bảo đảm, chế độ, chính sách đối với lực lượng làm nhiệm vụ 

tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. 

- Từng địa phương, đơn vị tổ chức rà soát, kiện toàn hồ sơ, danh sách liệt 

sĩ, sơ đồ mộ liệt sĩ. Xác định tổng số liệt sĩ đã hy sinh. Kết luận số đã quy tập, số 

chưa quy tập. Dự kiến số có thể tìm được, số không thể tìm được của từng địa 

phương, đơn vị và toàn quốc.  

- Hoàn thành hệ thống cơ sở dữ liệu tích hợp về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Xây 

dựng trang Web, cổng thông tin điện tử. Xuất bản ấn phẩm trao đổi thông tin về 

tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.  

- Cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ cho thân nhân liệt sĩ. 

- Triển khai công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập trên phạm vi toàn quốc. 

Hoàn thành việc giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh. 

Tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Lào và Campuchia, hài cốt liệt sĩ có 

thông tin ở trong nước. 

- Hoàn thành công tác tổ chức, lực lượng và bảo đảm cho nhiệm vụ tìm 

kiếm, quy tập. 

3.2. Từ năm 2016 đến năm 2020 

- Thông báo rộng rãi cho thân nhân liệt sĩ đối với các trường hợp chưa biết 

về nơi hy sinh, nơi chôn cất liệt sĩ. 

- Hoàn thành việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong phạm 

vi toàn quốc.  

- Tiến hành đối chiếu, xác định chi tiết các vị trí cần tập trung tìm kiếm, 

quy tập của các địa phương, khu vực. Từng bước kết luận địa bàn từ cấp  xã 

trở lên. 

- Tiếp tục củng cố tổ chức, tăng cường công tác bảo đảm, đẩy nhanh tìm 

kiếm, quy tập các vị trí có thông tin mộ liệt sĩ. 

- Mở rộng các hoạt động tìm kiếm. Phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 

phần lớn số hài cốt liệt sĩ có thể tìm kiếm, quy tập được, đạt được mục tiêu 

đề ra. 

3.3. Từ năm 2021 và những năm tiếp theo 

- Triển khai tìm kiếm số hài cốt còn lại theo phương thức mới (tổ chức 
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lực lượng tìm kiếm, quy tập theo khu vực; tổ chức lực lượng lâm thời đối với 

những vị trí có thông tin mới; các địa phương sử dụng lực lượng tại chỗ, 

gọn, nhẹ dưới sự chỉ đạo trực tiếp của địa phương nơi còn khả năng tìm kiếm 

được hài cốt liệt sĩ). 

- Hoàn thiện các cơ sở hạ tầng, thiết chế tri ân liệt sĩ (nghĩa trang, đài 

tưởng niệm, Đền thờ liệt sĩ). 

C. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN TRONG TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Để hoàn thành mục tiêu, nội dung nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài 

cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo, xác định các nhóm giải 

pháp cơ bản sau: 

1. Quán triệt sâu sắc chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước. Tập 

trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, các 

ngành, các địa phương, đơn vị trong tổ chức triển khai thực hiện 

- Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp ra Nghị quyết hoặc ban hành Chỉ thị 

triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh công tác 

tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp 

theo. 

- Tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị của 

Bộ Chính trị, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch tìm kiếm, quy 

tập hài cốt liệt sĩ của Ban Chỉ đạo Nhà nước. 

- Các Bộ, Ban, ngành Trung ương, các địa phương xây dựng Kế hoạch 

triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị và Quyết định phê duyệt Đề án của 

Thủ tướng Chính phủ. 

2. Nghiên cứu, đề xuất ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung và tổ chức 

thực hiện tốt các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo về tìm kiếm, 

quy tập hài cốt liệt sĩ 

- Trình Thủ tướng ban hành Quyết định phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy 

tập; Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước; Quyết định quy định về chế 

độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt 

liệt sĩ. 

- Liên Bộ Quốc phòng - Tài Chính - Lao động TBXH ban hành Thông tư 

hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách và bảo đảm cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy 

tập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

- Ban hành văn bản hướng dẫn hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. 

3. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng, nâng cao hiệu 

quả cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền; chỉ đạo các cơ quan truyền thông tuyên 

truyền chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy 

tập hài cốt liệt sĩ. Tăng cường nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền cung cấp 

thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. 
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- Lập các chuyên trang, chuyên mục của báo, đài, tổ chức diễn đàn, trao 

đổi, chia sẻ và cung cấp thông tin về liệt sĩ và công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt 

liệt sĩ. Xuất bản ấn phẩm trao đổi về công tác tìm kiếm, quy tập. Lập tờ rơi về 

các thông tin cần thiết tạo điều kiện cho các đoàn thể, cấp hội và nhân dân cung 

cấp thông tin mộ liệt sĩ. 

- Tuyên truyền về kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; định hướng 

thông tin cho các Đội quy tập. 

- Biểu dương kịp thời các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong việc cung cấp 

thông tin, có thành tích trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. 

4. Phát động phong trào cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; thu 

thập, kết nối, xử lý thông tin; giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội 

trong chiến tranh. 

- Hoàn thành việc giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong 

chiến tranh. 

- Từng địa phương, đơn vị tổ chức rà soát, kiện toàn hồ sơ, lập danh sách 

liệt sĩ, sơ đồ mộ liệt sĩ; phân tích xác định tổng số liệt sĩ đã hy sinh; kết luận số 

đã quy tập, số chưa quy tập. Dự kiến số hài cốt liệt sĩ có thể tìm được của từng 

địa phương, đơn vị. 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. 

- Xây dựng trang Web, cổng thông tin điện tử; xuất bản ấn phẩm để tiếp 

nhận, đối chiếu, cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. 

- Lập Bản đồ tìm kiếm. 

- Cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ cho thân nhân và gia đình liệt 

sĩ. 

5. Tổ chức lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ 

- Thành lập Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, 

do 01 đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban. 01 đồng chí lãnh đạo 

Bộ Quốc phòng làm Phó Trưởng ban Thường trực. Đại diện lãnh đạo một số Bộ, 

Ban, ngành có liên quan là thành viên để thống nhất chỉ đạo tập trung, phát huy sức 

mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện 

công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Giúp việc cho Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước 

có Văn phòng Ban Chỉ đạo đặt tại Bộ Quốc phòng để tham mưu, đề xuất chỉ đạo 

thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập. 

- Riêng Ban Công tác đặc biệt, Ủy ban Chuyên trách Chính phủ giữ 

nguyên như hiện hành theo thỏa thuận của hai Chính phủ Việt Nam - Lào; 

Việt Nam - Campuchia và các kế hoạch, chương trình hành động đã ký kết 

song phương. 

- Ở các quân khu, các địa phương còn nhiều hài cốt liệt sĩ cần phải tìm 
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kiếm, quy tập thành lập Ban Chỉ đạo, hoặc kiện toàn, bổ sung nhiệm vụ của 

Ban Công tác đặc biệt, Ban chuyên trách đã có để chỉ đạo công tác tìm kiếm, 

quy tập hài cốt liệt sĩ. Các địa phương còn lại do đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh 

trực tiếp chỉ đạo. 

- Kiện toàn cơ quan tham mưu, chỉ đạo, cơ quan chuyên môn ở các cấp: 

+ Thực hiện kết luận của Thường vụ Quân ủy Trung ương tại Thông báo 

số 293-TB/VPQU ngày 07/6/2012 của Văn phòng Quân ủy Trung ương, ngày 

30/8/2012, Bộ Tổng Tham mưu đã có Quyết định số 1508/QĐ-TM về việc thành 

lập Phòng Thương binh, liệt sĩ - Người có công thuộc Cục Chính sách/Tổng cục 

Chính trị. Có chức năng chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác tìm 

kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ trong toàn 

quân. Phòng Thương binh, liệt sĩ - Người có công đã chính thức hoạt động từ 

ngày 01/01/2013 là cơ quan tham mưu, nghiên cứu, đề xuất, chỉ đạo thực hiện 

chức năng quản lý Nhà nước về công tác chính sách đối với thương binh, liệt sĩ – 

người có công và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. 

+ Cơ quan Chính sách các cấp: Quân khu, Quân đoàn, Sư đoàn, Bộ CHQS 

tỉnh, thành phố tùy theo yêu cầu nhiệm vụ sẽ được bố trí thêm cán bộ, nhân viên 

chuyên môn (trong quân số hiện có của đơn vị) để giúp tham mưu, đề xuất, chỉ 

đạo công tác này. 

Tổ chức lực lượng chuyên trách tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ: 

+ Đối với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Lào và Campuchia: 

Tổ chức, biên chế, lực lượng giữ nguyên như hiện nay, gồm có 8 Đội làm nhiệm 

vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Lào và 11 Đội làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy 

tập hài cốt liệt sĩ ở Campuchia. Từ năm 2013 trở đi sẽ xem xét điều chỉnh tổ chức 

lực lượng, bổ sung thêm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước. 

+ Đối với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước: Việc tổ 

chức lực lượng chuyên trách, lâm thời tùy thuộc vào tình hình thông tin mộ liệt sĩ 

cần tìm kiếm, quy tập của các địa phương, đơn vị như sau: 

Bổ sung nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước cho các 

Đội quy tập đang làm nhiệm vụ ở Lào, Campuchia  

Tổ chức, kiện toàn lại 1 Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước 

thuộc Quân đoàn 3 (Biên chế quân số 20 người). 

Các quân khu, các tỉnh khi có thông tin, yêu cầu khảo sát, kết luận địa 

bàn thì tổ chức lực lượng phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ. 

- Lực lượng chuyên môn thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội 

phối hợp thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, chỉ đạo thực hiện 

nhiệm vụ xác định họ tên, quê quán liệt sĩ còn thiếu thông tin do Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định.  
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6. Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 

- Tiếp tục quan hệ với Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Lào, Ủy ban 

Chuyên trách Chính phủ Campuchia theo thỏa thuận của hai Chính phủ Việt 

Nam - Lào; Việt Nam - Campuchia và các kế hoạch, chương trình hành động đã 

ký kết song phương về việc phối hợp tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ 

quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh 

trên đất Lào, Campuchia hồi hương về nước. 

- Đề nghị các nước đã tham gia chiến tranh tại Việt Nam; các nước và 

các tổ chức có liên quan khác cung cấp thông tin về nơi chôn cất quân nhân hy 

sinh trong chiến tranh. Chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ trang bị, phương tiện cho 

công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. 

7. Phát huy sức mạnh tổng hợp trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 

ở trong và ngoài nước. 

- Động viên và phát huy các tổ chức, các lực lượng tích cực tham gia tìm 

kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ dưới sự định hướng và quản lý thống nhất của Ban 

Chỉ đạo các cấp: 

+ Các cấp Hội Cựu chiến binh, Hội cựu thanh niên xung phong, Hội hỗ trợ 

gia đình liệt sĩ Việt Nam, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Diôxin Việt Nam, Ban 

liên lạc chiến đấu của các đơn vị tổ chức tuyên truyền rộng rãi, phát động thành 

phong trào sâu rộng. Thành lập bộ phận thu nhận, tổng hợp, cung cấp thông tin 

cho các đơn vị, địa phương. Phối hợp, tham gia dẫn đường, xác định thực địa tìm 

kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. 

+ Thân nhân các liệt sĩ, các lực lượng có liên quan, phối hợp chặt chẽ với 

các cơ quan chức năng, các đoàn thể cung cấp tài liệu: Giấy báo tử, sơ đồ mộ 

chí… hoặc nguồn tin từ bạn chiến đấu giúp cho công tác tìm kiếm, quy tập hài 

cốt liệt sĩ đạt hiệu quả. 

- Động viên các tầng lớp nhân dân, các tổ chức đoàn thể cung cấp thông 

tin phục vụ lập bản đồ và tìm kiếm, quy tập ở địa phương. 

- Tích cực áp dụng khoa học, công nghệ tiên tiến trong việc quản lý, tìm 

kiếm, quy tập và cung cấp thông tin cho thân nhân, gia đình liệt sĩ. 

8. Bảo đảm phương tiện, trang bị, kinh phí và chế độ chính sách đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. 

- Trên cơ sở các trang bị, phương tiện hiện có, rà soát, nâng cấp, thay 

thế, bổ sung các trang thiết bị hiện đại, bao gồm: Phương tiện vận chuyển, 

phương tiện đào bới, máy dò mìn, máy định vị và các trang thiết bị cần thiết 

khác phù hợp với thực tế yêu cầu nhiệm vụ của từng Đội quy tập, từng địa 

phương.  
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- Bảo đảm kinh phí đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Ưu tiên kinh phí cho 

nhiệm vụ thu thập, xử lý, cung cấp thông tin, trang bị vật tư, phương tiện đồng 

bộ cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Hỗ trợ kinh phí các đơn vị quân 

đội đón tiếp thân nhân liệt sĩ. 

- Xây dựng, ban hành, bổ sung, sửa đổi các quy định về chế độ, chính sách 

đối với các lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, lực lượng 

thu thập, xử lý và cung cấp thông tin và các hoạt động khác liên quan tìm kiếm, 

quy tập hài cốt liệt sĩ. 

9. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Kịp thời tổ chức sơ, tổng kết 

biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích. Đánh giá rút kinh 

nghiệm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. 

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG, ĐƠN VỊ VÀ CƠ 

QUAN CHÍNH SÁCH CÁC CẤP TRONG TỔ CHỨC THỰC HIỆN TÌM 

KIẾM, QUY TẬP  

1. Trách nhiệm của các địa phương, đơn vị 

Thực hiện các giải pháp đã nêu ở Phần II, Mục C là trách nhiệm chung 

của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn quốc từ nay đến năm 2020. Ở 

từng đơn vị, địa phương từ nay đến năm 2015 tập trung thực hiện tốt các nội 

dung cơ bản sau đây: 

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, cấp ủy đảng, 

chính quyền địa phương, đơn vị quân đội. Tiến hành sâu rộng công tác tuyên 

truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng và toàn 

dân về công tác đền ơn đáp nghĩa và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.  

- Tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, chỉ huy, chính quyền địa phương xây 

dựng kế hoạch, phát động phong trào cung cấp thông tin, tổ chức hội thảo thu 

thập thông tin, tiếp nhận các nguồn thông tin của cá nhân, tổ chức cung cấp về 

liệt sĩ, mộ liệt sĩ; xây dựng kế hoạch, phối hợp, hiệp đồng và bảo đảm cho 

công tác truyên truyền đạt hiệu quả. 

- Nghiên cứu, đề xuất ban hành các quy định về quy chế hoạt động của 

Ban Chỉ đạo, quy định trách nhiệm tìm kiếm, quy tập; hướng dẫn và chỉ đạo 

thực hiện các chế độ chính sách đối với các lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, 

quy tập hài cốt liệt sĩ; phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan tổ 

chức tiếp đón thân nhân, gia đình liệt sĩ; tổng hợp, giải quyết những khó khăn, 

vướng mắc nẩy sinh. 

- Hoàn thành việc giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến 

tranh theo Chỉ thị số 07 của Bộ Quốc phòng; tiếp nhận các thông tin, tổ chức đối 

chiếu, so sánh, kiểm tra, hoàn chỉnh bản mã hiệu đơn vị, tổng hợp báo cáo và 

cung cấp thông tin cho các cơ quan chuyên môn, lực lượng chuyên trách và thân 

nhân liệt sĩ. 

- Kiện toàn hồ sơ, tài liệu về liệt sĩ của từng đơn vị, địa phương. 
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Phân tích, làm rõ thông tin liên quan đến liệt sĩ theo hồ sơ quản lý hiện có. 

Phân loại quản lý theo cấp độ thông tin; phân loại liệt sĩ hy sinh trong các thời 

kỳ chiến tranh (chống Pháp, chống Mỹ và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc). Làm 

rõ số liệt sĩ trong từng chiến dịch, từng trận đánh của đơn vị, trên địa bàn, 

trong từng thời điểm. Đối chiếu phiên hiệu đơn vị các thời kỳ (từ cấp Đại đội 

trở lên). Bổ sung hồ sơ liệt sĩ, mộ liệt sĩ vào phần mềm quản lý. Ứng dụng 

công nghệ thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu của từng địa phương, đơn vị. 

- Tiếp nhận phần mềm cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ để quản lý, khai 

thác sử dụng. Cập nhật, bổ sung các thông tin cần thiết về liệt sĩ và mộ liệt sĩ 

của địa phương, đơn vị. Hướng dẫn và trực tiếp cung cấp thông tin cho các lực 

lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Báo tin cho thân nhân liệt 

sĩ khi có đủ thông tin về liệt sĩ. Đón tiếp chu đáo thân nhân liệt sĩ. 

- Triển khai công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập của địa phương, đơn 

vị: Xác định số quân nhân của đơn vị hy sinh, nơi chôn cất ở từng địa bàn, nơi 

đơn vị đã từng chiến đấu, công tác. Phối hợp, xác định khu vực đã tìm kiếm, quy 

tập hoặc chưa tìm kiếm, quy tập trong việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập của các 

địa phương, đơn vị.  

- Thực hiện tốt công tác tổ chức và đảm bảo cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy 

tập. Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm chuyên môn và 

lực lượng chuyên trách. Bảo đảm chế độ chính sách đối với các lực lượng tham 

gia làm nhiệm vụ theo quy định. 

- Tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào và Campuchia 

theo sự phân công của Ban Công tác đặc biệt và Uỷ ban Chuyên trách Chính phủ. 

Tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ có thông tin ở trong nước theo quy định. 

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch; tổng hợp báo cáo và kịp thời giải 

quyết những vướng mắc, phát sinh. 

- Sơ, tổng kết, đánh giá quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, 

quy tập hài cốt liệt sĩ của từng đơn vị (trong năm 2015 – 2016). 

2. Một số vấn đề cần chú ý đối với cơ quan chính sách làm tham mưu 

trong tổ chức triển khai thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 

- Quán triệt nắm vững quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà 

nước; tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy 

tập hài cốt liệt sĩ đạt hiệu quả cao nhất. 

- Chủ trì, phối hợp, tham mưu đề xuất xây dựng kế hoạch, chương 

trình, tổ chức tập huấn, triển khai thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài 

cốt liệt sĩ. 

- Quán triệt các văn bản hướng dẫn; đề xuất xây dựng kế hoạch, chương 

trình công tác của Ban Chỉ đạo, lãnh đạo, chủ trì cung cấp thông tin về liệt sĩ, 

mộ liệt sĩ. 

- Xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị đối 

với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập theo hướng dẫn của trên. 
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- Làm tốt công tác phối hợp các cơ quan ban, ngành liên quan trong 

việc hướng dẫn, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ, kiểm tra việc tổ chức 

thực hiện của cơ quan, đơn vị thuộc quyền.  

- Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về tìm kiếm ,quy tập hài cốt liệt sĩ. 

- Từng giai đoạn tiến hành sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, không ngừng 

nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của cơ quan, đơn vị.  

 

  Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nội dung quan trọng hàng đầu trong công 

tác đền ơn đáp nghĩa, được thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất của cả hệ 

thống chính trị, thể hiện truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. 

Số lượng hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm được còn khá nhiều và công tác tìm 

kiếm, quy tập ngày càng khó khăn, phức tạp đòi hỏi phải tăng cường sự lãnh đạo, 

chỉ đạo tập trung, thống nhất, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn 

dân và toàn quân. 

Trách nhiệm của Quân đội nói chung, ngành chính sách nói riêng cần phải 

nỗ lực phấn đấu với tinh thần, trách nhiệm và quyết tâm cao hơn nữa nhằm thực 

hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những 

năm tiếp theo./. 
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