
ĐẢNG ỦY, HĐND, UBND, ỦY BAN MTTQVN XÃ TỔ CHỨC THẮP 
HƯƠNG TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM NHÂN KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY 

QUỐC KHÁNH 02/9 

 

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày 

Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt nam (2/9/1945-

2/9/2022) và 30 năm tái lập tỉnh Bình 

Thuận. Sáng 30/8, Đảng ủy, HĐND, 

UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ 

chức thắp hương tại Đài tưởng niệm 

xã. 

Trong không khí trang nghiêm 

và thành kính, các đại biểu đã đặt vòng 

hoa, dâng hương; kính cẩn nghiêng 

mình dành phút mặc niệm tri ân tưởng 

nhớ công lao to lớn của các anh hùng 

liệt sĩ, đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh 

vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân 

tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bày tỏ lòng biết ơn vô 

hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại, 

người anh hùng giải phóng dân 

tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất.  

Cách đây 77 năm, dưới sự 

lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt 

Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả 

dân tộc Việt Nam đồng lòng vùng 

lên tiến hành cuộc Tổng khởi 

nghĩa Tháng Tám thắng lợi, đập 

tan ách thống trị của thực dân 

phong kiến, giành chính quyền về 

tay nhân dân. Ngày 02-9-1945, tại 

quảng trường Ba Đình, Chủ tịch 

Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên 

ngôn độc lập khai sinh nước Việt 

Nam Dân chủ cộng hòa, nay là 



nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách 

mạng Tháng Tám là thắng lợi của lòng yêu nước nồng nàn, ý chí quật cường, 

tinh thần quật khởi, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, là sức mạnh đại đoàn kết, truyền 

thống văn hóa của cả dân tộc Việt Nam.  

Nối tiếp truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, Đảng bộ, chính quyền 

và nhân dân xã Hàm Trí đã và đang ra sức phấn đấu, cùng chung tay góp sức 

phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp. 
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