
Tin từ TPNĐ: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố đặt vòng 

hoa, dâng hương viếng các Anh hùng, Liệt sỹ 

            Nhân kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam thống 

nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022) và 136 năm Ngày Quốc tế 

Lao động (01/5/1886 – 01/5/2022), sáng 29/4/2022, Tỉnh ủy – 

HĐND – UBND – UB MTTQ tỉnh, Thành ủy – HĐND – UBND 

– UB MTTQ thành phố Nam Định tổ chức lễ đặt vòng hoa, dâng 

hương tưởng nhớ các Anh hùng, Liệt sỹ tại Đài tưởng niệm Liệt 

sỹ tỉnh và nghĩa trang Liệt sỹ thành phố. 

 

Các đại biểu thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và 

các Anh hùng, Liệt sỹ 

            Tham dự lễ đặt vòng hoa có: đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy 

viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Lê Quốc 

Chỉnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, 

Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Phạm Đình 

Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí 

trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện UB MTTQ, lãnh đạo các 

sở, ban, ngành của tỉnh. 



 

Các đại biểu dự lễ dâng hương, đặt vòng hoa viếng các Anh 

hùng, Liệt sỹ 

Đại biểu thành phố có: đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy 

viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; 

đồng chí Vũ Ngọc Phi – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng 

chí Phạm Duy Hưng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư 

Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo UB MTTQ, các 

phòng, ban của thành phố; đại diện các chức sắc tôn giáo; lãnh đạo 

các phường: Trần Hưng Đạo và Trường Thi. Vòng hoa của đoàn 

mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng Liệt sỹ”. 

 

Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí 

thư Tỉnh ủy thắp hương trên các phần mộ Liệt sỹ 



            Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dành một 

phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng 

Liệt sỹ đã dành cả cuộc đời mình, không tiếc máu xương chiến đấu 

vì độc lập, tự do của Tổ quốc, để Bắc Nam thống nhất, sum họp 

một nhà. 

 

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư Thành ủy, Chủ tịch 

HĐND thành phố thắp hương trên các phần mộ Liệt sỹ 

            Sau phút mặc niệm, tại nghĩa trang Liệt sỹ thành phố, các 

đại biểu đã thắp nén hương thơm trước phần mộ các liệt sỹ, bày tỏ 

sự tri ân, lòng thành kính, biết ơn của nhân dân Nam Định với 

những người con quê hương đã anh dũng hy sinh trên khắp các 

chiến trường./. 

Nguồn: thanhpho.namdinh.gov.vn 


