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NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ 27/7/2022 

 

Hàng năm, cứ đến ngày 27-7, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cả nước 

luôn dành những tình cảm thiêng liêng nhất để tưởng nhớ, biết ơn những cựu 

chiến binh, thương binh, bệnh binh, những anh hùng liệt sĩ – những người đã 

chiến đấu, đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, để 

cho mỗi chúng ta có được cuộc sống thanh bình và hạnh phúc ngày hôm nay. 

 

Tập thể CBGV, NV dâng hương tại tượng đài liệt sĩ 

Tiếp nối truyền thống tốt đẹp ấy, sáng ngày 25/5/2022, Chi bộ, Ban giám 

hiệu, công đoàn, giáo viên và học sinh nhà trường đã tới dâng hương tại tượng 

đài liệt sĩ phường Phúc Lợi. Trong không khí trang nghiêm và thành kính, tập 

thể CBGV, NV và học sinh trường THCS Phúc Lợi đã kính cẩn cúi đầu mặc 

niệm, dâng hương tại tượng đài để bày tỏ lòng biết ơn với những đóng góp của 



các anh hùng liệt sĩ – những con người quả cảm đã hi sinh xương máu, dành 

trọn tuổi thanh xuân để bảo vệ quê hươn, đất nước. Mỗi nén nhang được thắp 

lên không chỉ là lời tri ân mà còn là lời hứa của tập thể CBGV, NV và học sinh 

trường THCS Phúc lợi sẽ cố gắng học tập, rèn luyện để xây dựng quê hương 

Phúc Lợi ngày càng phát triển, xứng đáng với sự hi sinh của thế hệ cha anh đi 

trước. 

 

Thầy Nguyễn Mậu Minh- Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường 

dâng hương, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. 

Cùng ngày, Công đoàn trường THCS Phúc Lợi còn tổ chức thăm hỏi và 

tặng quà các gia đình chính sách, người có công với Cách mạng. Các món quà 

ấm áp nghĩa tình được gửi trao chứa đựng sự biết ơn chân thành và sâu sắc của 

tập thể CBGV, NV trường Phúc Lợi đối với những gia đình, những người có 

công với Cách mạng. 



 

 

Công đoàn nhà trường thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách 



Tới thăm các gia đình chính sách, thay mặt nhà trường, thầy giáo Nguyễn 

Mậu Minh - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã bày tỏ lòng biết ơn sâu 

sắc, trân trọng những cống hiến, hy sinh của các anh hùng liệt sỹ, các thương 

binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng đối với việc gìn giữ hòa bình, 

thống nhất đất nước. 

Các hoạt động tri ân nhân Ngày thương binh liệt sĩ 27/7 mang ý nghĩa 

nhân văn sâu sắc, thể hiện được truyền thống uống nước nhớ nguồn tốt đẹp của 

dân tộc. Thông qua các hoạt động này, nhà trường cũng muốn giáo dục cho học 

sinh toàn trường về truyền thống cách mạng, lòng tự hào dân tộc; từ đó khơi dậy 

ý thức trách nhiệm, cố gắng học tập để xây dựng quê hương Phúc Lợi ngày 

càng giàu đẹp./. 


