Hải Dương Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

Dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ là hoạt động có ý nghĩa thể hiện sự thành kính
và tri ân sâu sắc của tuổi trẻ toàn tỉnh với các thế hệ cha anh đã anh dũng đã hy sinh vì độc
lập, tự do của dân tộc.

Tối 25/7, tại Đài Liệt sĩ thành phố Hải Dương, BTV Tỉnh đoàn tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND,
UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức chương trình Lễ dâng hương, thắp nến tri ân các Anh hùng
liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017).

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại
Đài Liệt sĩ

Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
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Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Dương Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương; các đồng chí lãnh đạo Tỉnh
uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Đoàn đại biểu
Quốc hội; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và Hội Phật giáo tỉnh; cùng đông đảo cán bộ,
chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân; và 1000 đoàn viên, học sinh, sinh viên, thanh thiếu nhi
tham dự.

Trong chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, tỉnh Hải Dương có hơn 120 nghìn
thanh niên lên đường nhập ngũ, hơn 68 nghìn người tham gia thanh niên xung phong và dân
công hỏa tuyên. Trong số đó, đã có trên 39 nghìn người anh dũng hi sinh, hơn 20 nghìn người
mang thương tật và hàng nghìn người bị nhiễm chất độc da cam…

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh cùng đông đảo đoàn
viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân đã cùng ôn lại trang sử vàng oanh liệt của dân tộc
Việt Nam, đồng thời làm lễ tưởng niệm dâng hương, dâng hoa và thắp một nghìn ngọn nến tri ân
tại Đài tưởng niệm, Nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ và trên phần mộ anh hùng liệt sĩ Hồng
Quang tại Đại Liệt sĩ thành phố.
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Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ LLVT và nhân dân tham dự buổi lễ

Các cựu chiến binh dâng hương tưởng niệm những người đồng đội đã hy sinh

Trước đó, vào buổi chiều cùng ngày, Ban Tổ chức long trọng tổ chức Lễ cầu siêu cho các Anh
hùng liệt sĩ.

Dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ là hoạt động có ý nghĩa thể hiện sự thành kính
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và tri ân sâu sắc của tuổi trẻ toàn tỉnh với các thế hệ cha anh đã anh dũng đã hy sinh vì độc
lập, tự do của dân tộc.

Trong thời gian qua, thiết thực tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ
27/7, nhằm giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, tinh thần tự hào dân tộc cho
đoàn viên, thanh thiếu nhi
và thể hiện
đạo lý
“Uống nước nhớ nguồn
”
,
“
Đ
ền ơn đáp nghĩa”
, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã
tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa: tổ chức thăm hỏi, động viên tặng 3.570 suất quà
cho các gia đình chính sách, cựu TNXP và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trị giá 485 triệu
đồng; tổ chức khám, tư vấn, phát thuốc miễn phí cho 5.261 đối tượng trị giá 607,2
triệu đồng; tổ chức
321 buổi chỉnh trang, tu sửa đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sỹ với sự tham gia của 1800 lượt
ĐVTN, sinh viên tình nguyện; tổ chức các chương trình văn nghệ với chủ đề
“
Màu hoa đỏ
”…

Tối ngày 26/7, tại Hải Dương, các các nghĩa trang liệt sĩ, Đền liệt sĩ, Đài tưởng niệm trong toàn
tỉnh đồng loạt rực cháy hàng nghìn ngọn nến linh thiêng tri ân tưởng nhớ đến các anh hùng liệt
sĩ, các Mẹ Việt Nam anh hùng của dân tộc.

Phan Hiền (Tỉnh đoàn Hải Dương)
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