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Số 3298-CV/TU 
Về đặt tượng cá nhân hay công trình  

tưởng niệm cá nhân khác  

tại Nghĩa trang liệt sĩ 

    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Đồng Nai, ngày 13 tháng 4 năm 2022 

 

           Kính gửi:  - Các cấp ủy trực thuộc tỉnh, 

 - Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, BTV Tỉnh đoàn, 

 - Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai. 

 

Thực hiện Công văn số 2522-CV/BTGTW ngày 03/3/2022 của Ban Tuyên 

giáo Trung ương về đặt tượng cá nhân hay công trình tưởng niệm cá nhân khác 

tại Nghĩa trang liệt sĩ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy trực thuộc 

tỉnh; các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thực hiện một 

số nội dung sau: 

1- Chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền thực hiện nghiêm chủ trương của 

Thường trực Ban Bí thư là “không đặt tượng cá nhân hay công trình tưởng 

niệm cá nhân khác tại Nghĩa trang liệt sĩ, bảo đảm đúng quy định của pháp 

luật, thể hiện sự tôn vinh, tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ, tạo sự thống 

nhất, đồng bộ trong quy hoạch, quản lý Nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc”. 

2- Giao Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành 

thực hiện các nội dung sau: 

- Rà soát công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý công trình ghi công liệt sĩ, 

Nghĩa trang liệt sĩ bảo đảm khang trang, sạch đẹp, trang nghiêm, phù hợp với 

phong tục, tập quán của từng địa phương. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm 

việc đặt tượng cá nhân hay công trình tưởng niệm cá nhân khác tại Nghĩa trang 

liệt sĩ. Thường xuyên chỉ đạo tổ chức các hoạt động chăm sóc, trùng tu, tôn tạo 

công trình ghi công liệt sĩ, Nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, nhất là vào dịp 

kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh.  

- Rà soát, thực hiện các quy định về người có công với cách mạng, trong đó 

có quy định cụ thể về việc “không đặt tượng cá nhân hay công trình tưởng niệm 

cá nhân khác tại Nghĩa trang liệt sĩ”. Nghiên cứu, hướng dẫn việc thực hiện xã 

hội hóa trong xây dựng, nâng cấp, tu bổ, sửa chữa Nghĩa trang liệt sĩ trên địa 

bàn toàn tỉnh.  

- Kiểm tra về kiến trúc các công trình tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ; chỉ 

đạo quản lý chặt chẽ, thực hiện nghiêm việc quy hoạch, cấp phép xây dựng các 

tượng đài, tranh hoành tráng, sáng tác các tác phẩm mỹ thuật tại các công trình 

tưởng niệm liệt sĩ, Nghĩa trang liệt sĩ theo chủ trương trên và các quy định tại 

Nghị định số 113/2013/NĐ-CP, ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động 

mỹ thuật.  
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- Tăng cường quản lý thông tin truyền thông trên báo chí và mạng xã hội; 

kịp thời ngăn chặn, gỡ bỏ, xử lý nghiêm hành vi đăng tải thông tin xuyên tạc 

chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về người 

có công với cách mạng; kích động, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại 

đoàn kết toàn dân tộc.  

3- Giao Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ 

chức chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn 

- Chỉ đạo tuyên truyền tạo sự thống nhất trong Nhân dân về chủ trương trên 

tại các buổi sinh hoạt khu dân cư, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội.  

- Tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia đóng góp 

ý kiến hoàn thiện các đề án quy hoạch, quản lý, xây dựng Nghĩa trang liệt sĩ.  

- Quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, 

huy động nguồn lực xã hội xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” các cấp để thực 

hiện việc chăm lo các gia đình chính sách và thực hiện hoạt động chỉnh trang, tu 

bổ các công trình ghi công liệt sĩ.  

4- Các cơ quan báo, đài tỉnh 

- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước về người có công với cách mạng; tạo sự thống 

nhất, đồng thuận cao trong triển khai thực hiện chủ trương “không đặt tượng cá 

nhân hay công trình tưởng niệm cá nhân khác tại Nghĩa trang liệt sĩ”.  

- Chú trọng tuyên truyền, làm rõ mục đích, ý nghĩa của Nghĩa trang liệt sĩ; 

việc quan tâm chăm sóc, đầu tư, tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ, Nghĩa 

trang liệt sĩ ở các cấp, các ngành; phát hiện và nhân rộng mô hình hay, cách làm 

sáng tạo trong việc quy hoạch, xây dựng và quản lý Nghĩa trang liệt sĩ, các điển 

hình tiên tiến, gương “người tốt”, “việc tốt” trong thực hiện chính sách người có 

công với cách mạng.  

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh đề nghị báo cáo về 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).  

 

Nơi nhận: 
- Như trên, 

- TTTU, 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

- CP.VPTU-C5,T,P, 

- Lưu VPTU. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

                  

Hồ Thanh Sơn 
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