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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ QUANG KHẢI

Số:             /BC-UBND

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

Quang Khải, ngày 19 tháng 9 năm 2022

BÁO CÁO
Về việc tự kiểm tra việc quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ

Thực hiện Công văn số 1215/UBND-LĐTBXH ngày 09/9/2022 của Ủy ban nhân 
dân huyện Tứ Kỳ về việc tự kiểm tra việc quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ 
từ năm 2012 đến nay. Ủy ban nhân dân xã Quang Khải báo cáo kết quả cụ thể như sau:

1. Đặc điểm, tình hình ở địa phương có ảnh hưởng đến việc quản lý công trình 
ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ

Xã Quang Khải nằm ở phía Tây Nam  huyện Tứ Kỳ, cách trung tâm huyện khoảng 
05km.  Phía Đông giáp xã Minh Đức, phía Tây giáp với xã Quyết Thắng, Phía Nam giáp 
với xã Nghĩa An, Phía Bắc giáp với xã Quang Phục. Hiện nay xã Quang Khải có 03 
làng: Tân Quang; Nhũ Tỉnh và Vũ Xá.

Quang Khải là một xã thuần nông với tổng diện tích đất tự nhiên là 657,36 ha; dân số 
6.925 nhân khẩu với 2.256 hộ. Trong những năm gần đây, ngành dịch vụ và tiểu thủ công 
nghiệp phát triển mạnh làm tăng thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, xã Quang Khải là một 
xã nghèo so với mặt bằng chung của huyện, tỷ lệ hộ nghèo trong năm 2021 qua điều tra, rà 
soát toàn xã có 30 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,33 %, số hộ cận nghèo là 61 hộ, chiếm tỷ lệ 2,7%, 
thu nhập của người dân là 57.000.000 người/năm. Năm 2020 xã Quang Khải đã được Ủy 
ban nhân dân tỉnh công nhận xã đạt nông thôn mới.

Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong xã không ngừng được nâng cao. 
Bộ mặt nông thôn đang có bước phát triển khá toàn diện, sản xuất nông nghiệp hàng 
năm đều có bước tăng trưởng khá; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường. Đạt 
được kết quả trên, công tác tuyên truyền, vận động các ban nghành đoàn thể, đã góp 
phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ ở địa phương.

Với điều kiện kinh tế, văn hóa xã hội phát triển, các phong trào, các hoạt động của 
địa phương cũng được quan tâm, trong đó có việc quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ 
liệt sĩ.

2. Thực trạng việc quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ
2.1. Số lượng các công trình ghi công liệt sĩ
- Số nghĩa trang liệt sĩ hiện đang quản lý: 01
- Đài tưởng tiệm liệt sĩ hiện đang quản lý: 01
- Đền thờ liệt sĩ hiện đang quản lý: 0
- Nhà bia ghi tên liệt sĩ hiện đang quản lý: 0
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2.2. Tình hình quản lý mộ liệt sĩ (theo bảng biểu đính kèm):
- Việc lập sơ đồ nghĩa trang và vị trí mộ, quản lý hồ sơ mộ liệt sĩ đã được UBND 

xã thực hiện từ năm 2019 và thường xuyên bổ sung khi có thay đổi.
- Việc cập nhật thông tin trong danh sách quản lý mộ và báo cáo Phòng Lao động 

Thương binh và xã hội huyện được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ.
2.3. Công tác quản lý, chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ
- Năm xây dựng nghĩa trang liệt sĩ: 1990; năm tu sửa, nâng cấp: 2017 xã đã nâng 

cấp tu sửa các phần mộ của Liệt sỹ và nền của các phần mộ. Các phần mộ hiện nay đã 
được ốp đá bao quanh, nền được đổ bê tông, xung quanh trồng cây xanh, thắp ánh sáng. 
Xã hợp đồng thuê 01 người trông coi, quét dọn vệ sinh trong khuôn viên Nghĩa trang liệt 
sĩ, thường xuyên chăm sóc, dọn vệ sinh, trồng hoa, cây cảnh trong khuôn viên. 

- Tình trạng các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ: Tốt. 
- Kích thước, quy cách và nội dung trên bia mộ: Năm 2017, nghĩa trang liệt sĩ được 

tu sửa, nâng cấp trong đó các phần mộ có kích thước như nhau được ốp đá, bia mộ đồng 
bộ. Nội dung trên bia mộ có đầy đủ thông tin họ và tên, quê quán, năm sinh, ngày tháng 
năm hi sinh, tuy nhiên nội dung cấp bậc, đơn vị thì chưa có.

- Việc sửa chữa lại vỏ mộ, bia mộ sau khi di chuyển hài cốt liệt sĩ: Việc sửa chữa 
lại vỏ mộ được thực hiện đúng theo qui định.

- UBND xã đã ban hành quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ.
2.4. Việc thực hiện di chuyển, tiếp nhận hài cốt liệt sĩ và việc thăm viếng mộ liệt 

sĩ thời điểm từ ngày 01/01/2012 đến nay
2.4.1. Việc thực hiện di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ 

theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ và 
việc tiếp nhận hài cốt liệt sĩ (Không có)

- Trường hợp chưa được hỗ trợ: Không
- Trường hợp đã được hỗ trợ: Không
2.4.2. Việc thực hiện di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng ngoài nghĩa trang liệt sĩ 

về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người 
hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ (Không có)

- Trường hợp chưa được hỗ trợ: Không
- Trường hợp đã được hỗ trợ: Không
+ Năm 2012: Đón hài cốt liệt sĩ Vũ Văn Ruấn tại Tây Ninh về an táng tại NTLS 

xã Quang Khải.
+ Năm 2017: Đón hài cốt liệt sĩ Vũ Văn Thanh tại xã Phong Điền – Thừa Thiên 

Huế về an táng tại NTLS xã Quang Khải.
2.4.3. Việc thăm viếng mộ liệt sĩ: 
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- Việc cấp giấy giới thiệu thăm viếng mộ liệt sĩ: Không.
- Việc chi hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ: Không.
2.5. Về cập nhật thông tin trong danh sách quản lý mộ và báo cáo Sở Lao động 

Thương binh và Xã hội và Phòng Lao động Thương binh và Xã hội đối với trường hợp 
hài cốt liệt sĩ di chuyển hoặc mới tiếp nhận: Được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ khi có trường 
hợp di chuyển hoặc mới tiếp nhận hài cốt liệt sĩ.

3. Khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất trong việc quản lý các công trình 
ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ

3.1. Khó khăn, vướng mắc:
- Tường bao quanh, Đài tưởng niệm nghĩa trang liệt sĩ được xây dựng từ năm 1990. 

Do vậy, hiện nay tường bao đã xuống cấp; Đài tưởng niệm thấp, quy mô không phù hợp 
với tầm vóc cần được xây dựng lại nhưng ngân sách địa phương rất khó khăn.

3.2. Đề xuất, kiến nghị 
- Đề nghị các cấp hỗ trợ kinh phí mở rộng khuôn viên nghĩa trang, xây lại Đài 

tưởng niệm, nhà bia Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, tường bao xung quanh.
Trên đây là báo cáo tự kiểm tra việc quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ 

của UBND xã Quang Khải./.

Nơi nhận:
- Phòng LĐTBXH huyện;
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồng Thiêm
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