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V/v triển khai các hoạt động kỷ niệm 75 

năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ

#DiaDiemNgayBanHanh

        Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS, TH&THCS 
trong toàn huyện.

Căn cứ Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 05/9/2018 của UBND huyện Đại 
Lộc về việc giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh mầm non, tiểu học và trung 
học cơ sở trên địa bàn huyện Đại Lộc; Công văn số 227/PGDĐT-NGLL ngày 
24/9/2021 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, công tác học 
sinh năm học 2021-2022;

 Nhằm phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp 
nghĩa”; tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần 
tự hào dân tộc; tăng cường phổ biến các chủ trương đường lối của Đảng, chính 
sách pháp luật của Nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng; nâng cao ý 
thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 
đặc biệt là quan tâm đến thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách 
mạng. Kỷ niêm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022), 
Phòng GDĐT Đại Lộc đề nghị Hiệu trưởng các trường trực thuộc triển khai thực 
hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư 
tưởng cho học sinh theo Công văn số 227/PGDĐT-NGLL ngày 24/9/2021 về việc 
hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, công tác học sinh năm học 
2021-2022; 

2. Phối hợp với Ban chỉ đạo hoạt động hè 2022 tại địa phương tổ chức các 
hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022); 
phối hợp tổ chức cho học sinh lao động tình nguyện chăm sóc, làm sạch đẹp 
nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ ở địa phương; thăm hỏi các 
gia đình có công với cách mạng.

Chỉ đạo cho tổ chức Đoàn, Đội của đơn vị tham mưu với Đoàn Thanh niên, 
Hội đồng Đội ở địa phương đưa hoạt động chăm sóc, làm sạch đẹp nghĩa trang 
liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ vào chương trình hoạt động hè; cùng với 
Ban chỉ đạo hoạt động hè tại địa phương huy động học sinh tham gia lao động 
tình nguyện đảm bảo an toàn. Thông qua hoạt động đẩy mạnh phong trào “Đền 
ơn đáp nghĩa”, giáo dục cho học sinh đạo lí “Uống nước nhớ nguồn”.

3. Hình thức tổ chức:
- Tổ chức các hoạt động chăm sóc, làm sạch đẹp nghĩa trang liệt sĩ, các 

công trình ghi công, bia chiến tích,…đã được đơn vị nhận chăm sóc.
- Thăm, tặng quà gia đình chính sách, gia đình có công cách mạng tại địa 

phương.
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- Tuyên truyền bằng băng rôn, panô, bảng biển.
Phòng GDĐT yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên 

và báo cáo kết quả thực hiện về Phòng GDĐT qua kênh điều hành bộ phận NGLL 
(Đ/c Vĩ) nhận trước ngày 31 tháng 8 năm 2022./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, NGLL.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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