
 

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TRIỆU PHONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TTr-UBND Triệu Phong, ngày      tháng      năm 2021 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng 

Công trình: Nâng cấp Nghĩa trang Liệt sỹ xã Triệu Hòa 
 

 

 Kính gửi:  - UBND tỉnh Quảng Trị; 

  - Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh. 

  

Xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong là mảnh đất giàu truyền thống cách 

mạng, trải qua hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, nhân dân xã Triệu Hòa 

đã đóng góp nhiều công lao to lớn cho quê hương đất nước, nhiều người con của 

quê hương đã ngã xuống để bảo vệ cho nền độc lập dân tộc. Nghĩa trang liệt sỹ 

xã Triệu Hòa là nơi yên nghỉ của hơn 160 anh hùng liệt sỹ. 

Trong thời gian qua, chính quyền địa phương đã quan tâm chăm lo cho 

các phần mộ của các anh hùng liệt sỹ, tuy nhiên do nguồn lực còn hạn chế, bên 

cạnh đó Nghĩa trang liệt sỹ xã Triệu Hòa nằm ở vùng thấp trũng nên thường 

xuyên bị thiên tai, lũ lụt, nhiều hạng mục của Nghĩa trang Liệt sỹ đã hư hỏng, 

xuống cấp nghiêm trọng cần phải nâng cấp, sửa chữa. 

Với đạo lý " đền ơn đáp nghĩa", "uống nước nhớ nguồn", để tỏ lòng thành 

kính, tri ân đối với các anh hùng liệt sỹ, những người đã ngã xuống vì nền độc 

lập tự do của dân tộc, UBND xã Triệu Hòa có Tờ trình số 07/TTr-UBND ngày 

27/01/2021 về hỗ trợ kinh phí đầu tư nâng cấp, sửa chữa và xây dựng mới một 

số hạng mục công trình Nghĩa trang Liệt sỹ xã Triệu Hòa với tổng kinh phí 

khoảng 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng). 

Trong điều kiện ngân sách của địa phương còn khó khăn, UBND huyện 

kính mong UBND tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội quan tâm hỗ trợ 

nguồn kinh phí cho địa phương trong việc triển khai thực hiện dự án. 

Xin trân trọng cám ơn ! 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VTUB. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 Phan Văn Linh 
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