
HƯỚNG DẪN 
Tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ  

(27/7/1947 - 27/7/2017) 
 

Thực hiện Hướng dẫn số 33-HD/BTG, ngày 30 tháng 5 năm 2017 của Đảng 
ủy ĐHQG-HCM về việc tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ 
(27/7/1947 - 27/7/2017), Ban Thường vụ ĐHQG-HCM hướng dẫn tuyên truyền 
Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017) như sau:   

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tuyên truyền sâu rộng, làm cho CBVC-LĐ trong hệ thống ĐHQG-HCM 
nhận thức sâu sắc ý nghĩa của Ngày Thương binh Liệt sỹ và công lao to lớn của 
các liệt sỹ, thương binh, người có công với cách mạng, tích cực tham gia xây 
dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới. 

 - Thông qua hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần giáo dục truyền 
thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho CBVC-LĐ; cổ vũ, động viên, 
hỗ trợ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và ngưới có công khắc phục khó 
khăn, vươn lên trong cuộc sống, đóng góp tích cực cho gia đình, xã hội; đồng thời 

khơi dậy và phát huy tiềm năng to lớn trong xã hội để chăm lo tốt hơn cho các đối 
tượng chính sách. 

- Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm 

với quy mô và hình thức phù hợp; gắn với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ 
chính trị của đơn vị và thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 25 tháng 1 năm 
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”.  

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tuyên truyền khẳng định ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội và giá trị 
nhân văn của Ngày Thương binh Liệt sỹ, trong đó nhấn mạnh: 

 - Truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người 
trồng cây” của dân tộc; thể hiện lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân 

ta đối với các thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng. 

 - Tôn vinh và khẳng định sự cống hiến, hy sinh của các thương binh, liệt 
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sỹ và người có công với cách mạng là vô giá; việc chăm sóc các đối tượng này 
là vinh dự, là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, của thế hệ 
hôm nay và mai sau. 

 - Đảng, Nhà nước ta luôn trân trọng và đánh giá cao những cống hiến, hy 
sinh to lớn của đồng bào, chiến sỹ đối với Tổ quốc; đồng thời cũng luôn chú 
trọng giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân và lòng biết ơn 
đối với các thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng. 

 2. Tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước đối với công tác thương binh, liệt sỹ và người có công với cách 
mạng; những kết quả và hạn chế, bất cập trong các chủ trương, chính sách cần 
phải bổ sung, hoàn thiện để đáp ứng với yêu cầu của thực tiễn. 

 3. Tuyên truyền những thành tựu nổi bật trong công tác thương binh, liệt 
sỹ và người có công với cách mạng trong 70 năm qua, nhất là kết quả 10 năm 

thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 14 tháng 12 năm 2006 của Ban Bí thư 
Trung ương Đảng về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương 
binh, liệt sỹ và người có công” và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; trong đó cần 
nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong việc xây dựng và thực hiện chính sách, 

chế độ ưu đãi đối với người có công; về kết quả thực hiện việc chăm sóc thương 
binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, về 
công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, về việc khơi dậy và phát huy tinh thần 
tự lực, tự cường của các thương binh, bệnh binh, người có công với cách 
mạng... 

4. Tổ chức họp mặt, biểu dương các thương binh, gia đình liệt sỹ tích cực 
tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại đơn vị; phát hiện, nhân rộng các 

điển hình tiên tiến trong các phong trào đền ơn đáp nghĩa; tổ chức các hoạt động 
thăm hỏi, tặng quà, xây tặng nhà tình nghĩa, khám bệnh, phát thuốc, tặng quà... 
cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, người và gia đình có công... 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Các CĐCS xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện tại đơn vị. 

IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

1. Tổ quốc đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sỹ. 

2. Đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” hướng tới Kỷ niệm 70 
năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017). 
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4. Nêu cao đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”. 

5. Toàn dân chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có 
công với cách mạng. 

6. Góp sức nâng cao mức sống về vật chất và tinh thần của người có công 
với cách mạng. 

7. Làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ là trách nhiệm của mỗi cấp ủy, 
chính quyền, mỗi tổ chức và cá nhân.  

Trên đây là hướng dẫn tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh 
Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017). Ban thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM đề nghị 
các CĐCS quan tâm tổ chức thực hiện tại đơn vị mình. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 

- Các CĐCS trực thuộc; 
- Lưu VP. 

 

 


