
Đoàn xã Hàm Phú phối hợp với Chi đoàn Công an tỉnh PC09 làm vệ sinh khu căn cứ 
Huyện ủy nhân dịp 75 năm kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7 

----- 

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022). Sáng 

ngày 19/7/2022, Đoàn xã Hàm phú phối hợp với Chi đoàn Công an tỉnh PC09, tổ chức làm 

vệ sinh, phát dọn cây bụi mọc um tùm và trồng 10 cây Hoàng yến để tạo cảnh quang trong 

khuôn viên khu căn cứ Huyện ủy.  

 

Đây cũng là dịp để đoàn 

viên, thanh niên nhận thức sâu 

sắc, đầy đủ về ý nghĩa của ngày 

Thương binh - Liệt sỹ và sự hy 

sinh, cống hiến to lớn của các 

bậc cách mạng tiền bối, các anh 

hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh 

binh, đồng bào, chiến sỹ trong 

các cuộc đấu tranh vì độc lập, tự 

do, hòa bình, thống nhất đất 

nước và xây dựng chủ nghĩa xã 

hội; từ đó xác định trách nhiệm 

và có hành động thiết thực trong 

thực hiện chính sách ưu đãi đối 

với người có công, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới. 

Thông qua hoạt động góp phần khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc; giáo dục truyền thống 



yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng 

cường niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; cổ vũ, động viên, 

hỗ trợ thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và gia đình người có công vượt lên thương 

tật, khó khăn, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ trong lao động, sản xuất, công tác, chiến 

đấu, học tập,... góp phần bảo vệ và xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, xứng đáng là 

những “Công dân kiểu mẫu”, là tấm gương cho cộng đồng và xã hội noi theo. Khắc sâu 

đạo lý truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” . 

Cùng với đó, Chi đoàn 

Công an tỉnh PC09 cũng đã gửi 

đến bà con 50 “móc khóa an 

ninh”, Chiếc móc khóa nhỏ gọn, 

người dân thường xuyên mang 

theo người, như một lời "nhắc 

nhở" để người dân nâng cao ý 

thức và kịp thời liên hệ, cung cấp 

thông tin tố giác tội phạm đến cơ 

quan công an. 

Cũng nhân dịp này, Đoàn 

xã Hàm Phú và Chi đoàn Công 

an tỉnh PC09 đã đến thăm hỏi và 

tặng quà cho bà mẹ Việt Nam 

Anh Hùng: Nguyễn Thị Nhung – 

thôn Phú Lập, xã Hàm Phú, 

huyện Hàm Thuận Bắc, với 

mong ước Mẹ có được sức khỏe 

dồi dào, minh mẫn. Qua đó, thể 

hiện đạo lý uống nước nhớ 

nguồn sâu sắc đối với những hy 

sinh của Mẹ, Đoàn đã ân cần 

thăm hỏi sức khoẻ, sinh hoạt hàng ngày và động viên tinh thần, mong Mẹ sống vui, sống 

khỏe, luôn là tấm gương sáng để con cháu và thế hệ mai sau noi theo. Mẹ Nhung thực sự 

rất cảm động trước sự quan tâm của Đoàn và đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đoàn xã Hàm 

Phú và Chi đoàn Công an tỉnh PC09.  


