
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:         /STTTT-TTBCXB 

V/v thông tin, tuyên truyền công tác tìm 

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

Đắk Nông năm 2023 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Đắk Nông, ngày      tháng 02  năm 2023 

                                              

Kính gửi:   

- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; 

- Cổng/trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị; 

- Trung tâm Văn hóa, TT&TT các huyện, thành phố; 

- Đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 71/KH-BCĐ ngày 15/02/2023 của Ban Chỉ đạo 

515 tỉnh Đắk Nông về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Đắk 

Nông năm 2023;  

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, báo chí truyền 

thông trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung sau:  

1. Tuyên truyền, phổ nội dung 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. 

2. Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân nhất là các cựu chiến 

binh, cựu quân nhân, ban liên lạc, bạn chiến đấu tích cực cung cấp thông tin và 

phối hợp tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. 

3. Tuyên truyền về ý nghĩa của công tác tìm kiếm, quy tập và xác định 

danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; vai trò của các tổ chức, cá nhân trong 

việc cung cấp thông tin, phối hợp tham gia công tác tìm kiếm, quy tập và xác 

định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. 

4. Tuyên truyền những kết quả nổi bật đạt được trong năm 2022 và các 

mục tiêu trong năm 2023 về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác 

định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn tỉnh. 

5. Thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học, 

công nghệ thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác 

định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. 

6. Tuyên truyền việc hợp tác quốc tế về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt 

liệt sĩ và xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin; các hoạt động nghiên cứu 

khoa học ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin, phục vụ công tác tìm kiếm, 

quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. 

7. Phổ biến sâu rộng các tính năng của Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, 

mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ: http://thongtinlietsi.gov.vn để các cơ quan, đơn 

vị, tổ chức và nhân dân được biết, truy cập. 

http://thongtinlietsi.gov.vn/
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8.  Tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, viêc tốt tinh thần trách 

nhiệm, sự chủ động phối hợp tích cực có hiệu quả của các cơ quan, tổ chức, đơn 

vị, cá nhân và các cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài 

cốt liệt sĩ và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, nhằm tạo sự lan tỏa trong 

nhân dân. 

Nhận được văn bản này, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị 

triển khai thực hiện có hiệu quả. 

 

   Nơi nhận: 
   - Như trên (t/h); 

   - UBND tỉnh (b/c); 

   - BCĐ 515 tỉnh; 

   - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

   - UBND các huyện, thành phố; 

   - Ban Giám đốc; 

   - Lưu VT, TTBCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Hoàng Mạnh Thắng 
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