
XÃ HÀM THẮNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHÂN KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY 

THƯƠNG BINH LIỆT SĨ (27/7/29147 – 27/7/2022) 

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 

(27/7/1947 – 27/7/2022). Sáng ngày 27/7/2022, 

UBND xã Hàm Thắng tổ chức Lễ thắp hương tri ân 

các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm liệt sĩ của 

xã và tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bình Thuận. 

Dự Lễ thắp hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ của xã 

có đông đủ các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy xã, 

HĐND xã, UBND xã; Trưởng, Phó Mặt trận, các 

đoàn thể xã; các cán bộ, công chức xã. Bí thư chi bộ 

thôn, Trưởng các thôn và các thân nhân gia đình liệt 

sĩ, thương binh…trên địa bàn xã. Sau Lễ thắp 

hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ của xã, UBND xã 

đã đưa 45 thân nhân liệt sĩ viếng Nghĩa trang Liệt 

sĩ tỉnh Bình Thuận.  

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các cán 

bộ, công chức xã và thân nhân các gia đình chính 

sách dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt 

sĩ của xã và tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bình 

Thuận. Lễ thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ là 

một trong các hoạt động nhân văn với tinh thần 

"Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây". 

Cũng trong dịp này, ngoài việc thực hiện cấp phát đầy đủ, kịp thời các suất quà cho 319 lượt 

thương binh – bệnh binh – thân nhân liệt sĩ theo quy định, thông qua UBND xã, các đơn vị, 

Công ty cũng đã thăm, tặng quà cho 229 thương binh – bệnh binh – thân nhân liệt sĩ với tổng số 

tiền là 126.500.000 đồng. (Trong đó: Ban Dân vận tỉnh ủy 5 suất với số tiền 5.000.000 đồng; 

Huyện ủy-UBND-UBMT TQVN huyện Hàm Thuận Bắc trao tặng 208 suất quà với số tiền 

106.500.000 đồng,;Công ty Địa chất và Môi trường Bình Thuận 30 suất với số tiền 15.000.000 

triệu và 01 vòng hoa viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh). 

 

 



 


