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Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7 hàng năm là ngày lễ kỷ niệm quan trọng, có ý nghĩa nhân văn
sâu sắc, đây là dịp toàn Đảng, toàn dân và toàn quân kính cẩn tưởng nhớ, tri ân các bậc cách
mạng tiền bối, Anh hùng liệt sỹ, những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu,
anh dũng hy sinh;

  

      

  

biết ơn các thương binh đã cống hiến một phần xương máu của mình trong sự nghiệp đấu tranh
giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc
và làm tròn nghĩa vụ quốc tế, tô thắm những trang sử vẻ vang của dân tộc vì độc lập, tự do và
toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
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Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2020), Đảng bộ Tổng
Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) đã tổ chức nhiều hoạt động tri
ân các anh hùng liệt sỹ hy sinh vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Từ ngày 17 đến 19/7
đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Minh Thọ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT làm Trưởng
đoàn, đồng chí Trần Anh Tú – Phó Bí thư Đảng ủy, Q.Tổng Giám đốc làm Phó trưởng đoàn,
cùng toàn thể các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị thuộc
và trực thuộc Tổng Công ty VIDIFI, đại diện BCH Công đoàn, BCH đoàn thanh niên và các
đồng chí Cựu chiến binh, đã đến dâng hương, tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại Khu di tích Ngã ba
Đồng Lộc, thăm và viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Nghĩa trang Liệt sỹ Trường Sơn,
Nghĩa trang Liệt sỹ Đường 9, Bến thả hoa sông Thạch Hãn và Thành cổ Quảng Trị.

  

  

  

Tại các địa điểm đoàn đi qua, các thành viên trong đoàn đã được ôn lại truyền thống lịch sử
cách mạng, những gương sáng Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng
dân tộc, thống nhất, bảo vệ và xây dựng đất nước.

  

  

  

Hoạt động tưởng nhớ tri ân các Anh hùng liệt sỹ, là dịp để giáo dục thế hệ trẻ Tổng Công ty
VIDIFI về truyền thống yêu nước, biết ơn những công lao hy sinh của các Anh hùng liệt sỹ đã
ngã xuống vì nền độc lập, tự do của dân tộc.
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 Một số hình ảnh hoạt động tưởng nhớ tri ân các Anh hùng liệt sỹ của đoàn :

  

  

Đoàn dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm TNXP toàn quốc và
các Anh hùng Liệt sỹ hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc
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Thắp hương tri ân tại khu mộ 10 nữ Anh hùng liệt sỹ TNXP hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc
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Đoàn dâng hương tại mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp    
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Các đồng chí Lãnh đạo Tổng Công ty VIDIFI thỉnh chuông tại nghĩa trang Liệt sỹ Đường 9    
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Đ/c Nguyễn Minh Thọ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VIDIFI thả hoa tại bến sông Thạch Hãn– Quảng Trị    
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Đoàn chụp ảnh kỷ niệm tại Nhà tưởng niệm các Liệt sỹ tại bến thả hoa sông Thạch Hãn –Quảng trị    
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Đ/c Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Minh Thọ dẫn đoàn dâng hương tại nghĩa trangLiệt sỹ Trường Sơn    
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Đoàn dâng hương tưởng niệm tại nghĩa trang Liệt sỹ Trường Sơn    
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Đoàn chụp ảnh kỷ niệm tại Thành cổ Quảng trị  Vân Nguyễn 
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