BCH ĐOÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
***
Số: 5786 -CV/TĐTN-BTG

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2022

“V/v đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 75 năm
Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)”

Kính gửi: - Ban Thường vụ các cơ sở Đoàn trực thuộc;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.
Căn cứ Hướng dẫn số 62 - HD/BTGTU ngày 27/6/2022 của Ban Tuyên giáo
Thành ủy Hà Nội về việc tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
(27/7/1947 - 27/7/2022); Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đề nghị Ban Thường vụ
các cơ sở Đoàn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm
75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ với các nội dung, cụ thể như sau:
1. Nội dung
- Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên về
sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, Mẹ Việt Nam
anh hùng, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng
dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; giáo dục cho cán bộ, đoàn viên thanh niên về lịch sử,
ý nghĩa chính trị, xã hội và giá trị nhân văn của Ngày Thương binh - Liệt sĩ;
khắc sâu đạo lý truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ
người trồng cây” của dân tộc.
- Tuyên truyền tới cán bộ, đoàn viên, thanh niên những quan điểm,
chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác
thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng.
- Tuyên truyền về những thành tựu nổi bật trong công tác thương binh,
liệt sĩ, người có công trong cả nước và Thủ đô Hà Nội 75 năm qua, nhất là việc
thực hiện Chỉ thị số 14 -CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư (khóa XII)
về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công
với cách mạng”, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính
phủ về “Tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công
với cách mạng”; những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp
ủy Đảng, chính quyền, việc thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi đối với người
có công, chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và phụng dưỡng
Mẹ Việt Nam anh hùng của Thành phố, các cấp ngành, địa phương.
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2. Hình thức
- Các cơ sở Đoàn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc triển khai tuyên truyền
trực quan thông qua hệ thống bandroll, phướn, banner, bảng LED,… tại trụ sở
cơ quan, đơn vị; tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như
phát thanh thanh niên, bản tin thanh niên, website, trang tin điện tử của đơn vị,
các đội hình “Loa kéo thanh niên”, đội hình “Tuyên truyền lưu động”,…
Các cơ sở Đoàn trực thuộc đồng loạt tổ chức “Tuần lễ tri ân” tuyên
truyền trên mạng xã hội (Fanpage/Facebook, Zalo, Viber, Youtube,…), trong đó:
tích cực chia sẻ các bài viết, hình ảnh từ nguồn báo chí chính thống, thiết kế và
đăng tải các ấn phẩm tuyên truyền như infographic, clip ngắn, phóng sự tư
liệu,…; chỉ đạo cán bộ, đoàn viên, thanh niên đồng loạt thay avatar, đăng tải các
hình ảnh tham gia thắp nến tri ân hoặc các hoạt động an sinh xã hội,...
Tùy thuộc vào điều kiện của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức
tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ trong các buổi sinh
hoạt chi đoàn, sinh hoạt truyền thống; tổ chức gặp mặt, giao lưu, tọa đàm giữa
các nhân chứng lịch sử, các anh hùng lực lượng vũ trang, thương bệnh binh với
đoàn viên thanh niên tại địa phương, đơn vị; tổ chức hành trình đến các “địa chỉ
đỏ”, di tích lịch sử gắn liền với truyền thống cách mạng anh hùng của dân tộc;
tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, sơn sửa, làm đẹp cảnh quan các khu vực
nghĩa trang liệt sĩ, tổ chức dâng hương và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại
nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn; tổ chức thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh
hùng, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng.
Các cơ sở Đoàn trực thuộc chủ động rà soát, có hình thức biểu dương
gương thanh niên tiêu biểu trong học tập, công tác, sản xuất là con thương binh,
liệt sĩ; biểu dương các đơn vị tích cực tham gia các hoạt động “Đền ơn, đáp
nghĩa”, chăm sóc người có công với cách mạng.
- Báo Tuổi trẻ Thủ đô triển khai các tuyến tin, bài viết, khai thác các câu
chuyện tôn vinh Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh
binh tiêu biểu, những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện chính sách đối
với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công; tuyên truyền chủ
trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Thành phố về công tác thương binh,
liệt sĩ, người có công, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ
nguồn” và kết quả triển khai Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 04/3/2022 của
Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về “Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm
Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)”. Đẩy mạnh tuyên truyền về
các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, các hoạt động tri ân của tuổi trẻ Thủ đô.
- Các đơn vị gửi báo cáo bằng hình ảnh, tin bài về Ban Tuyên giáo Thành
đoàn Hà Nội (Mail: tintuccoso@gmail.com hoặc đồng chí Chu Mỹ Hoa - Cán bộ
Ban Tuyên giáo, SĐT: 0961.668.897) trước 19h00 ngày 27/7/2022 để tổng hợp,
gửi các cơ quan báo chí đưa tin tuyên truyền.

3

3. Khẩu hiệu tuyên truyền
- Nâng cao hiệu quả và đưa các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trở thành
hoạt động thường xuyên trong đời sống xã hội!
- Chung sức giúp đỡ người có công với cách mạng khắc phục khó khăn,
cải thiện đời sống!
- Chăm lo thương binh, liệt sĩ, người có công là đạo lý, trách nhiệm và
tình thương yêu đồng chí, đồng bào của mỗi người dân Việt Nam!
- Toàn thể đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước tiếp tục quán triệt sâu sắc
và thực hiện tốt tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thương binh liệt sĩ!
- Sống, chiến đấu, lao động, học tập và làm việc xứng đáng với các bậc
tiền nhân, với những người đã hết lòng hy sinh vì dân, vì nước!
- Tuổi trẻ Thủ đô đời đời nhớ ơn các anh hùng - liệt sĩ, thương binh,
người có công với nước đã xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc!
(Có Đề cương tuyên truyền gửi kèm)
Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đề nghị Ban Thường vụ các cơ sở
Đoàn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc triển khai tuyên truyền trong cán bộ, đoàn
viên, thanh thiếu nhi đảm bảo các yêu cầu đề ra./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban TG TUHN;
- Đ/c Bí thư TĐHN (để b/cáo);
- Thường trực TĐHN (để c/đạo);
- Các Ban, Văn phòng TĐHN;
- Website TĐHN;
- Lưu VT, TG.

TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ

Nguyễn Tiến Hưng

