
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐĂK HÀ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /KH-UBND      Đăk Hà, ngày        tháng       năm 2022. 

                                                       KẾ HOẠCH 

Tổ chức Lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hữu Tiệp, di chuyển từ 

Nghĩa trang nhân dân xã Hà Mòn về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đăk Hà 

 

Căn cứ Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng ngày 09/12/2020; Nghị 

định 131/2021/NĐ-CP, ngày 30/12/2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và 

biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị định số 

75/2021/NĐ-CP, ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về quy định mức hưởng 

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

Căn cứ Công văn số 2402/SLĐTBXH-NCC, ngày 05/11/2022 của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum về việc Ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính 

về lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN; giải quyết di chuyển mộ liệt sĩ có đủ thông tin. 

Xét Đơn xin di chuyển hài cốt liệt sĩ của bà Phạm Thị Nhâm (vợ liệt sĩ Nguyễn 

Hữu Tiệp) cư trú tại TDP 5, thị trấn Đăk Hà về việc đề nghị di chuyển hài cốt liệt sỹ 

Nguyễn Hữu Tiệp từ Nghĩa trang nhân dân xã Hà Mòn về an táng tại Nghĩa trang 

liệt sĩ huyện Đăk Hà. 

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ đón nhận và an 

táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hữu Tiệp, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH 

- Việc đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ đã hy sinh trong công cuộc xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc là việc làm thường xuyên, có ý nghĩa chính trị hết sức to lớn trong 

chính sách của Đảng và Nhà nước ta; đáp ứng được nguyện vọng của Nhân dân và 

gia đình các liệt sỹ, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng 

cây”, sự tri ân của dân tộc Việt Nam nói chung và nhân dân huyện Đăk Hà nói riêng. 

- Tổ chức Lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ phải thực sự chu đáo, trang 

nghiêm, đúng nghi thức, đúng chính sách của Đảng và Nhà nước, có sự phối hợp chặt 

chẽ giữa các cấp, các ngành, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở nhằm động viên thân 

nhân gia đình liệt sĩ và Nhân dân. 

II. NỘI DUNG 

Tổ chức Lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hữu Tiệp (hy sinh ngày 

08/5/2015) được an táng tại Nghĩa trang nhân dân xã Hà Mòn, nay di chuyển về an 

táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đăk Hà. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ 
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1. Thời gian: Vào lúc 07h30 phút, ngày 18 tháng 12 năm 2022 (Chủ nhật). 

2. Địa điểm: Tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đăk Hà. 

3. Thành phần tham dự Lễ 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện; 

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; 

- Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện; 

- Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện; 

- Lãnh đạo UBND xã Hà Mòn; 

- Lãnh đạo UBND thị trấn Đăk Hà; 

- Lực lượng quân sự thị trấn Đăk Hà và xã Hà Mòn; 

- Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum; 

- Lãnh đạo Đồn biên phòng Rơ Long (671) - BĐBP tỉnh Kon Tum; 

- Thân nhân gia đình liệt sĩ Nguyễn Hữu Tiệp; 

- Nhân dân trên địa bàn huyện. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị các điều kiện (phông 

trang trí, vòng hoa, nhang, đèn và các vật dụng khác...) để tổ chức Lễ đón nhận và an 

táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hữu Tiệp tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đăk Hà đảm bảo 

chu đáo, trang nghiêm. 

- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện lập dự trù kinh phí tổ chức 

buổi Lễ. 

- Hoàn thành hồ sơ tiếp nhận hài cốt liệt sĩ và quản lý mộ liệt sĩ theo quy định. 

- Thanh toán chế độ di chuyển hài cốt liệt sĩ cho thân nhân liệt sĩ theo đúng quy định. 

2. Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Lễ đón nhận và an táng 

hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hữu Tiệp đảm bảo chu đáo, trang nghiêm, đúng nghi thức. 

- Chủ trì công tác tổ chức buổi lễ. 

- Cử 06 chiến sĩ làm nhiệm vụ đón nhận hài cốt liệt sĩ và an táng tại Nghĩa trang 

liệt sĩ. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch: 

Chủ trì tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí cho Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội huyện để phục vụ Lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hữu 

Tiệp tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện theo Kế hoạch. 
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4. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa-Thể thao-Du lịch và 

Truyền thông huyện 

- Chuẩn bị các điều kiện về trang thiết bị âm thanh phục vụ cho Lễ đón nhận 

và an táng hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện. 

- Chịu trách nhiệm trang trí buổi lễ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện (có mẫu kèm 

theo). 

- Tổ chức đưa tin buổi lễ. 

5. Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện: 

Tổ chức dọn vệ sinh, chăm sóc cây xanh, kiểm tra hệ thống điện tại khu vực 

trước và trong Nghĩa trang liệt sĩ huyện. Đảm bảo việc giữ gìn vệ sinh, điện trong suốt 

thời gian diễn ra buổi Lễ. 

6. Ủy ban nhân dân thị trấn Đăk Hà 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Lễ đón nhận và 

an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hữu Tiệp. 

- Huy động lực lượng quân sự tham dự Lễ (mặc trang phục LLVT). 

- Thông báo thời gian tổ chức Lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ để Nhân 

dân trên địa bàn biết, tham dự và chuẩn bị 01 vòng hoa để viếng. 

7. Ủy ban nhân dân xã Hà Mòn 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch; 

cử đại diện lãnh đạo tham dự Lễ theo kế hoạch. 

- Huy động lực lượng quân sự  tham dự Lễ (mặc trang phục LLVT). 

8. Gia đình liệt sĩ Nguyễn Hữu Tiệp: 

Chịu trách nhiệm cất bốc và di chuyển hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hữu Tiệp từ Nghĩa 

trang nhân dân xã Hà Mòn đến Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đăk Hà. 

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- Sở LĐ-TB&XH (b/c); 

- CT, PCT UBND huyện (c/đ); 

- Các cơ quan đơn vị có liên quan (t/h); 

- UBND xã Hà Mòn, thị trấn Đăk Hà (t/h); 

- Thân nhân liệt sĩ Nguyễn Hữu Tiệp (p/h); 

- Lưu: VP, PLĐ. 

 
 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Thương 
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