
Đoàn Thanh niên VIDIFI phối hợp cùng Đoàn Thanh niên VDB tham gia “Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ” tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Lý Thường Kiệt, huyện 
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 Thiết thực chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2014), tối
ngày 26/7/2014 Đoàn Thanh niên Tổng Công ty phát triển Hạ tầng và đầu tư Tài chính Việt
Nam (VIDIFI) phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã tham
gia “Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ” tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Lý Thường Kiệt, huyện
Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.      

  

Đây là xã nghèo, đồng thời là đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân mà Đảng, Nhà
nước phong tặng. Nghĩa trang liệt sỹ xã được xây dựng lên từ những năm 60 của thế kỷ trước.
Dự án Đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng do VIDIFI làm chủ đầu tư đi qua địa bàn xã gần
6km (thuộc phạm vi gói thầu EX 2), cách nghĩa trang liệt sỹ khoảng 300m về phía Nam.
Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền huyện, xã đã và đang tiến hành khởi công xây dựng “
Cải tạo nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ
” và nay tiếp tục kêu gọi sự đóng góp để hoàn thiện các hạng mục, công trình phụ trợ tại
nghĩa trang.

  

Tại đây, Đoàn Thanh niên VIDIFI và Đoàn Thanh niên VDB đã ủng hộ tượng trưng 50 triệu đồng
để xây dựng hạng mục kè đá hai bên đường dẫn vào Nghĩa trang (công trình thanh niên) và trao
tặng 10 suất quà cho 10 thân nhân gia đình chính sách, thân nhân Liệt sỹ, những người có
công với cách mạng.

  

Đây là hoạt động có ý nghĩa thể hiện truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, nâng cao
niềm tự hào và nhận thức của Đoàn viên thanh niên về truyền thống anh hùng dân tộc của thế
hệ cha, anh đã cống hiến tuổi xuân và xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc./.

  

Tin bài và ảnh do Đoàn Thanh niên Tổng Công ty phát triển Hạ tầng và đầu tư Tài chính Việt
Nam cung cấp.
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