
ĐOÀN THANH NIÊN XÃ HÀM THẮNG TỔ CHỨC THẮP NẾN TRI ÂN NHÂN 
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH – LIỆT SĨ (27/7/1947 – 27/7/2022). 

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022). Tối ngày 
27/7/2022, Đoàn thanh niên xã Hàm Thắng tổ chức Lễ thắp dâng  nến tri ân tại Đài 
tưởng niệm liệt sĩ của xã. Dự Lễ thắp dâng nến tri ân có đồng chí Trần Ngọc Diệu – Bí 
thư huyện Đoàn Hàm Thuận Bắc; có đồng chí Nguyễn Ngọc Trọng - Phó Bí thư thường 
trực đảng ủy xã; có đồng chí Ung Văn Thuận - Bí thư xã Đoàn, chủ trì buổi lễ; có các 
đồng chí trong Ban Chấp hành và đông đủ các đoàn viên thanh niên của 7 chi đoàn trực 
thuộc trên địa bàn xã. 

 

   



Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đoàn viên thanh niên thắp dâng nến tri ân 
và dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ của xã. Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ 
là một trong các hoạt động thường niên, nhân văn của tuổi trẻ xã nhà với tinh thần 
"Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây". 

Những nén nhang, những ánh nến thắp sáng đặt trên Đài tưởng niệm Liệt sĩ hôm nay thể 
hiện lòng biết ơn vô hạn của thế hệ trẻ hôm nay với những người con bất tử, đã hi sinh 
cho Tổ quốc, chính các anh, các chị đã viết nên những trang sử vàng chói lọi, soi đường 
cho thế hệ trẻ tiếp bước theo sau. Máu đào của các anh, các chị đổ xuống đã nhuộm đỏ 
thêm màu cờ Tổ quốc, làm xanh thêm những mảnh đất quê hương, vinh quang ấy thuộc 
về các anh, các chị, các anh hùng liệt sĩ. Tuổi trẻ xã Hàm Thắng hôm nay đứng trước 
một tầm nhìn, một khát vọng xây dựng quê hương Hàm Thắng ngày phát triển và tươi 
đẹp theo tinh thần Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ XV đã đề ra. Từ 
đó, để mỗi thanh niên thấy rõ hơn trách nhiệm, cần cố gắng, nỗ lực mỗi ngày để tự hoàn 
thiện mình, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. 

Với đạo lý, trách nhiệm và tình cảm, Tuổi trẻ xã Hàm Thắng tích cực tham gia hoạt 
động chính trị kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022), 
bằng những hành động cụ thể, như: Tổ chức các hoạt chỉnh trang, vệ sinh các bia, đài 
tưởng niệm, các công trình ghi công, phần mộ, đền thờ liệt sĩ; tạo cảnh quan môi trường 
sạch, đẹp tại các nghĩa trang, tượng đài liệt sĩ và các di tích lịch sử văn hóa; tổ chức 
đoàn thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ cho người có công, gia đình chính sách, cựu thanh 
niên xung phong, thương bệnh binh; duy trì hiệu quả công tác thăm hỏi, động viên các 
thân nhân gia đình chính sách; tổ chức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi đến với các địa 
danh lịch sử, di tích truyền thống, địa chỉ đỏ tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách 
mạng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi.  

Nhân buổi lễ này, Xã Đoàn Hàm Thắng đã tặng 2 suất quà cho học sinh gia đình chính 
sách, mỗi suất quà là 300.000 đồng./.  

 


