
XÃ HỒNG LIÊM TỔ CHỨC HỌP MẶT  

NHÂN KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH-LIỆT SĨ 

Sáng ngày 23 tháng 7, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã Hồng Liêm 

tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022). 

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Phạm Duy Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm 
UBKT Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Minh Phương, Huyện ủy viên, Phó ban Tổ chức Huyện ủy; 

đồng chí Trần Thanh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã; các đồng chí trưởng các ngành, đoàn thể xã và 
hơn 300 Đại biểu thương binh, bệnh binh, gia đình Liệt sĩ và người có công với cách mạng. 

Trước khi vào buổi Lễ, các đồng chí lãnh đạo cùng các đại biểu dự buổi gặp mặt đã dâng 
hương, hoa, kính viếng các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ xã. Các đại biểu dành phút 

mặc niệm bầy tỏ lòng biết ơn vô hạn, tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã hy 
sinh vì nền độc lập, tự do và sự thống nhất, phồn vinh của Tổ quốc. 

 

Tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Nhân Đạo, Chủ tịch UBND xã nêu bật truyền thống 
anh hùng, ý chí kiên cường bất khuất của cả dân tộc ta, đã đem cả máu xương, công sức, của cải 
của mình và sự hy sinh to lớn để gìn giữ độc lập tự do và thống nhất Tổ quốc. 

Trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Đảng bộ và Nhân dân xã 

Hồng Liêm vừa chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến đánh thắng quân thù, vừa lập công 
trong sản xuất và xây dựng quê hương. Toàn xã có 220 liệt sỹ; gần 29 thương binh, 34 bệnh binh 

44 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Với sự đóng góp to lớn đó, Đảng bộ và Nhân dân xã Hồng Liêm 
được Đảng và nhà nước công nhận và phong tặng đơn vị Anh hùng LLVT năm 1999. 

 


