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Kính gửi: Ban Thường vụ các cơ sở Đoàn trực thuộc 

 

Để các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” và “Lễ 

thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ” nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh, 

Liệt sỹ đảm bảo an toàn, hiệu quả trong điều kiện dịch bệnh Covid - 19 ngày càng 

diễn biến phức tạp, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đề nghị Ban Thường vụ 

các cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau: 

1. Bám sát Kế hoạch 181 -KH/TĐTN-CNVC&ANQP ngày 29/6/2021 về 

việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 

(27/7/1947 - 27/7/2021) và Hướng dẫn số 109 -HD/TĐTN-BTG ngày 07/6/2021 

về việc tuyên truyền Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021 của Ban 

Thường vụ Thành đoàn Hà Nội để xây dựng các nội dung tuyên truyền và hoạt 

động đảm bảo an toàn, thực chất, hiệu quả; đồng thời quán triệt và thực hiện 

nghiêm túc chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống Covid - 19 tại các địa phương, 

đơn vị về phòng chống dịch bệnh, xem việc đảm bảo an toàn cho cán bộ, đoàn 

viên, thanh thiếu nhi và nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu. 

2. Tổ chức sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt truyền thống theo hình thức trực 

tuyến với chủ đề “Tháng bảy tri ân”. Tận dụng ưu thế của không gian mạng, các 

kênh truyền thông, mạng xã hội tổ chức các tin, bài tuyên truyền trước, trong và 

sau các hoạt động kỷ niệm. Tuyên truyền, hướng dẫn cho đoàn viên, thanh niên 

đồng loạt thay ảnh bìa, ảnh đại diện cá nhân trên nền tảng mạng xã hội Facebock 

bắt đầu từ ngày 25/7/2021 (mẫu ảnh bìa và ảnh đại diện do Trung ương Đoàn 

thiết kế, ban hành trên Cổng Thông tin điện tử Trung ương Đoàn). 

3. Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở đoàn thưc̣ hiêṇ Lời cảm ơn “Thank you Việt 

Nam”, gửi lời tri ân, cảm ơn đến các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng thông 

qua website https://thankyouvietnam.com.vn/ (truy cập website, tạo lời cảm ơn của 

riêng bạn, chọn Template 27.7 hoặc Tự tạo lời nhắn, sao chép đường dẫn chia sẻ, 

chia sẻ trên facebook, instagram, zalo, Gapo... cá nhân, tổ chức), để chế độ công 

khai và đính kèm hastag: thang7trian, #27/7, #thapnentrian, 

#ThankyouVN_TWĐoàn_Vinaphone. 

4. Bố trí lực lượng phù hợp tổ chức hoạt động tình nguyện vệ sinh môi 

trường, làm vê ̣ sinh các bia, đài tưởng niệm liệt sỹ; tu sửa các công trình ghi 

công liệt sỹ, phần mộ các liệt sỹ, tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp tại các 

nghĩa trang, tượng đài liệt sỹ. 

https://thankyouvietnam.com.vn/
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5. Đối với việc tổ chức các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn 

đáp nghĩa” và “Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ”, các cơ sở Đoàn trực 

thuộc chuẩn bị, hướng dẫn cơ sở có phương án dự phòng trên cơ sở linh hoạt, đảm 

bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của cấp ủy và chính 

quyền các địa phương, đơn vị.  

Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đề nghị Ban thường vụ các cơ sở Đoàn 

trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. 
 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bí thư TĐHN (để b/cáo); 

- Thường trực TĐHN; 

- Các Ban, Văn phòng TĐHN; 

- Website TĐHN;  

- Lưu VT, TG. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC  

 

 

 

    

     

Nguyễn Đức Tiến 

 


