
HÀNH TRÌNH VỀ NGUỒN - ĐẾN VỚI ĐỊA CHỈ ĐỎ! 

Hòa trong không khí hân hoan chào mừng 81 năm ngày thành lập Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2022), ngày 13/5/2022, cụm thi đua số 4 

của Hội đồng đội huyện Hàm Thuận Bắc gồm 4 xã vùng cao là Đông Tiến, Đông 

Giang, La Dạ, Đa Mi đã tổ chức hành trình về nguồn, tham quan địa chỉ đỏ cho các 

liên đội trong toàn cụm. 

  Tham gia chương trình gồm có 24 bạn đội viên tiêu biểu của 6 liên đội 

TH&THCS và 10 anh chị là giáo viên tổng phụ trách đội, chủ tịch hội đồng đội 4 

xã trong cụm.  

Trong suốt hành trình, đoàn đã thắp nhang đài tưởng niệm liệt sĩ tại xã Đông 

Giang, tham quan khu di tích cách mạng Sa Lôn, là địa điểm Cơ quan Tỉnh ủy 

đứng chân ở nhiều khoảng thời gian khác nhau trong lịch sử kháng chiến; ghi lại 

nhiều dấu ấn, nhiều sự kiện lịch sử có ý nghĩa quan trọng, thể hiện rõ tính chất ác 

liệt, gian khổ của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở Bình Thuận. Khu vực 

này, Tỉnh ủy đã đến đóng quân 3 lần hơn 8 năm với các mốc thời gian: tháng 

12/1954 - 6/1957, giữa năm 1961 - tháng 12/1964, tháng 9/1968 - tháng 8/1970. 

Đặc biệt, đoàn còn được nghe bác cựu chiến binh, từng tham gia cách mạng tại địa 

phương kể lại những khó khăn, gian khổ nhưng cũng hết sức anh dũng trong thời 

gian hoạt động cách mạng của các bậc tiền bối. 

Ngoài ra, các bạn đội viên còn được tham gia một số hoạt động tập thể ngoài 

trời vui tươi, ý nghĩa, giúp tạo kỷ niệm đẹp cho chuyến đi cũng như thắt chặt tinh 

thần đoàn kết giữa các liên đội trong toàn cụm. 

Tham gia hoạt động, các bạn đội viên cũng như các anh chị đoàn viên, giáo 

viên bày tỏ niềm cảm kích cùng lòng biết ơn vô hạn đối với công ơn của các bậc 

tiền nhân và của Bác Hồ kính yêu trong công cuộc giải phóng dân tộc, đưa đất 

nước đến độc lập - tự do - hạnh phúc.  

Thông qua hoạt động, sẽ góp phần giáo dục tinh thần cách mạng, yêu quê 

hương đất nước, là động lực để các bạn đội viên, đoàn viên, giáo viên ra sức rèn 

đức luyện tài để xây dựng đất nước, đưa đất nước sánh vai với các cường quốc 



năm châu như Bác hằng mong 

ước./.  

 


