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Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, TH&THCS 

trong huyện 

 Thực hiện Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân huyện Lý Nhân về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Thương 

binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2020), Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện hướng dẫn 

các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, TH&THCS trong huyện thực hiện tốt một số 

nội dung, cụ thể như sau:  

1. Công tác tuyên truyền 

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản, chính sách của Đảng và 

Nhà nước đối với người có công với cách mạng, ý nghĩa chính trị của Ngày 

Thương binh - Liệt sỹ 27/7 tới cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường; 

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7 thể 

hiện sự tri ân với công lao to lớn, sự hi sinh cống hiến của các anh hùng liệt sỹ, các 

thương binh, bệnh binh, người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân 

tộc và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời giáo dục học sinh về truyền thống yêu nước, đạo 

lý “uống nước nhớ nguồn”, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong tu dưỡng, rèn 

luyện, tiếp bước cha anh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.   

- Tích cực tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”: Tổ chức phổ biến, 

tuyên truyền rộng rãi tới cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường về mục đích, ý 

nghĩa sâu sắc, tính nhân văn của việc vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. 

Tích cực, chủ động ủng hộ xây dựng Quỹ theo kế hoạch vận động của xã, thị trấn 

đảm bảo đủ chỉ tiêu kế hoạch và đúng thời gian quy định. 

2. Thực hiện tốt các chế độ ưu tiên, ưu đãi đối với học sinh thuộc diện ưu 

đãi - con người có công với cách mạng theo quy định hiện hành. Rà soát các đối 

tượng học sinh là con em gia đình chính sách hiện đang học tại trường; tổ chức 

trao tặng quà, động viên, tạo điều kiện thuận lợi trong học tập (mượn sách giáo 

khoa, miễn giảm các khoản đóng góp…) khích lệ các em  phấn đấu vươn lên trong 

học tập, rèn luyện nhằm phát huy truyền thống cha anh.  

3. Thực hiện nghiêm túc theo sự phân công của Cấp ủy, Chính quyền xã, thị 

trấn trong việc tổ chức hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ; 

phối hợp với các tổ chức đoàn thể địa phương, đặc biệt là Đoàn thanh niên chuẩn 

bị tốt các điều kiện để tổ chức Lễ dâng hương và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt 

sỹ tại các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn toàn huyện vào 20 giờ ngày 26/7/2020 

(Chủ nhật).  



- Tham gia thăm hỏi, tặng quà và động viên các bà mẹ Việt Nam anh hùng, 

thương binh, bệnh binh, các thân nhân liệt sỹ, các gia đình có công với cách mạng 

theo phân công. 

- Tích cực, chủ động, chỉ đạo Đoàn Thanh niên, Đội TNTP Hồ Chí Minh 

trong trường học tổ chức các hoạt động làm xanh, sạch, đẹp nghĩa trang liệt sỹ; 

tích cực hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ 

(27/7/1947-27/7/2020) trên địa bàn xã, thị trấn.  

Trên đây là hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Thương 

binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2020); Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân 

yêu cầu Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, TH&THCS trong 

huyện triển khai thực hiện hiệu quả./. 
 

 

       Nơi nhận: 
  - Trưởng phòng (để b/cáo); 

  - Lãnh đạo Phòng (để p/h chỉ đạo); 

  - CV MN, Tiểu học, THCS; 

  - Như kính gửi  

  - Lưu: VT, NGLL.   
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Ngô Sỹ Khánh 

 

 

(để t/h); 
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