
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 4 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập  

và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lạng Sơn 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin;  

Căn cứ Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2013 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay 

đến năm 2020 và những năm tiếp theo; 

Căn cứ Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2018 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và 

xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (gọi tắt là Ban Chỉ đạo quốc gia 515); 

Theo đề nghị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại Tờ trình số 647/TTr-BCH 

ngày 03 tháng 4 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính 

hài cốt liệt sĩ tỉnh Lạng Sơn (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 515 tỉnh), gồm các thành 

viên sau đây: 

1. Ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban; 

2. Đại tá Lê Văn Bền, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Phó Trưởng 

ban Thường trực; 

3. Ông Nguyêñ Quang Tuấn , Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội - Phó Trưởng ban; 

4. Mời ông Nguyễn Trọng Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - 

Thành viên; 

5. Mời ông Nông Dương Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc  Viêṭ Nam tỉnh - Thành viên; 

6. Đại tá Triệu Tuấn Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh - Thành viên; 

7. Ông Dương Công Hiệp, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Thành viên; 

8. Ông Vũ Hoàng Quý, Phó Giám đốc Sở Tài chính - Thành viên; 

9. Ông Hà Lê Hữu, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ - Thành viên; 

10. Ông Nguyễn Ngọc Tùng, Phó Giám đốc Sở Y tế - Thành viên; 
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11. Bà Bế Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - 

Thành viên; 

12. Bà Phương Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền 

thông - Thành viên; 

13. Ông Nguyêñ Đông Bắc, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

- Thành viên; 

14. Thượng tá Lương Đình Nhạc, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - 

Thành viên; 

15. Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh - Thành viên; 

16. Thượng tá Nông Thái Cường, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh - Thành viên; 

17. Thượng tá Mai Xuân Phong, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân 

sự tỉnh - Thành viên; 

18. Ông Trần Văn Vẩn, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh - Thành viên. 

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh 

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh là tổ chức giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, triển 

khai thực hiện Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 và Quyết định 

số 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ, có nhiệm vụ, quyền 

hạn cụ thể như sau: 

1. Chỉ đạo, điều hành sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác 

tổ chức triển khai thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác 

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

2. Tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh về cơ chế, chính sách bảo đảm thực 

hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và công tác xác định hài cốt liệt 

sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn tỉnh. 

3. Kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt 

liệt sĩ, giải quyết những vướng mắc phát sinh và định kỳ báo cáo UBND tỉnh kết 

quả thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt 

liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn tỉnh. 

4. Đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác 

tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu 

thông tin trên địa bàn. 

5. Sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt 

sĩ và công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. 

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh 

 1. Ban Chỉ đạo 515 tỉnh làm việc theo Quy chế do Trưởng Ban Chỉ đạo 

ban hành. 
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 2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là 

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, trong đó: 

 a) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh 

chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt 

sĩ trên địa bàn. 

 b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan Thường trực Ban Chỉ 

đạo 515 tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện Đề án xác định hài cốt 

liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn. 

 3. Ban Chỉ đạo 515 tỉnh làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. 

4. Trưởng Ban sử dụng con dấu của UBND tỉnh, các Phó Trưởng Ban sử 

dụng con dấu của cơ quan, đơn vị đang công tác. 

 Điều 4. Kinh phí hoạt động 

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được Nhà nước bảo đảm trong ngân 

sách thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết 

định số 1623/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành 

lâp̣ Ban Chỉ đaọ 515 tỉnh và Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của 

Chủ tịch UBND tỉnh về việc thay thế Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh.  

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân 

sự tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị có thành viên tham gia Ban Chỉ đạo và các thành viên có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 6; 

- Ban Chỉ đạo quốc gia 515; 

- Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 1; 

- Thường trực Tỉnh uỷ;              

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- PCVP UBND tỉnh, 

  các phòng: NC, KGVX, TH, TT TH-CB;                                                                                                                                                          

- Lưu: VT, NC(PVD). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
Hồ Tiến Thiệu 
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