C th hóa li dy ca Bác H: “Dân ta phi bit s ta. Cho tng gc tích nc nhà Vit Nam”, trong nhng nm qua,
các cp b oàn qun Ng Hành Sn y mnh thc hin công tác tuyên truyn bng hình thc các chuyn hành
quân v ngun tìm n vi các a im lch s, di tích vn hóa trong thành ph và các tnh Qung Nam, Qung
Ngãi.
Tháng 3 - Tháng Thanh niên, k nim 87 nm Ngày thành lp oàn TNCSHCM (26/3/1931 - 26/3/2018),
oàn Phng Hòa Quý t chc chng trình v ngun y ý ngha, bt u vi bui L kt np 29 hc sinh u tú ca Trng
THCS Nguyn Bnh Khiêm vào t chc oàn TNCSHCM ti Nhà lu nim anh hùng Lit s Nguyn Vn Tri, in
Thng, in Bàn, Qung Nam. im n tip theo ca hành trình, 29 oàn viên mi cùng 30 ng chí bí th, phó bí
th Chi oàn vào dâng hng và tham quan Tng ài M Vit Nam anh hùng, ti Tam Ky, Qung Nam.
Em Nguyn Hunh Diu Hà, hc sinh lp 9/4, Trng THCS Nguyn Bnh Khiêm, chia s: “L kt np hôm nay
không ch là ct mc ánh du s trng thành tng ngày mà còn là mt kt qu xng áng trong quá trình rèn
luyn và hc tp. Chuyn hành quân v ngun ã giúp em và tt c các bn có c nhng tri nghim ý ngha, bit
thêm các a danh lch s, trân trng quá kh hào hùng ca cha ông, qua ó thêm t hào vì là ngi con ca Vit
Nam.

Giáo dc truyn thng, lòng t hào dân tc cho th h tr qua các chuyn hành quân v ngun, mang tính thc t,
hiu qu cao
Anh Nguyn ình Bình - Bí th oàn phng Hòa Quý, cho bit: T nhiu nm nay, oàn Phng t chc kt np oàn
viên ti các a im, các khu di tích lch s cách mng vi mong mun góp phn giáo dc truyn thng, cách mng
cho th h tr. L kt np oàn viên thng c gn vi công tác tuyên truyn v cuc i, tm gng hy sinh vì s nghip
cách mng ca th h i trc nh anh Lý T Trng, Trn Vn n, Nguyn Vn Tri, ch Võ Th Sáu…qua ó bi dng lý
tng cách mng, truyn thng yêu nc, nim tin vào con ng cách mng mà ng, Bác H và các th h cha anh
ã chn cho th h hôm nay va to du n sâu sc cho quá trình phn u t i viên tin bc lên oàn.
i vi các bn tr phng Khuê M và M An, chuyn hành quân v ngun nhân k nim 87 nm thành lp oàn
TNCS H Chí Minh nm nay li nhiu n tng, cm xúc sâu sc. Các bn ã n dâng hng, tham quan Khu Di
tích K20, Bo tàng Quân Khu V, c xem và tìm hiu v các vt dng chin tranh, nghe gii thiu v nhng s kin
lch s gn vi hin vt, vùng t và con ngi à Nng, thêm t hào v mt à Nng anh dng trong chin u bo v hòa
bình, c lp dân tc, nng ng, sáng to, i mi trên con ng phát trin tng lai.
oàn viên Lê Vn Thành, phng M An chia s: “Mình rt xúc ng khi ng trc anh linh các anh hùng lit s. c n
nhng a danh lch s ni ã din ra nhng trn ánh ác lit, nhng mc thi gian i vào lch s ca dân tc, mình rt t

hào. Bn thân mình luôn t ha s ngày càng c gng phn u vn lên trong hc tp, công tác luôn nh v ci
ngun, công n ca các anh hùng lit s ã hi sinh cho nn c lp dân tc”.
Hành trình v ngun là hot ng thit thc nhm tri ân các anh hùng lit s ã ngã xung vì nn c lp, t do ca T
quc cng nh khi dy nim t hào dân tc, lòng yêu nc trong các th h oàn viên, thanh niên c sng trong
hòa bình hôm nay. Qua mi chuyn v ngun, các oàn viên, thanh niên có c hi n thm, tìm hiu các di
tích lch s cách mng trên a bàn, t ó có cm nhn rõ hn ngha v, trách nhim ca th h tr trong công cuc
xây dng và bo v T quc.
Bên cnh ó, trong nhng nm gn ây, các cp b oàn thanh niên Cng sn H Chí Minh qun t chc hot ng thp
nn tri ân các anh hùng lit s ngha trang ca a phng vào êm rm và êm mùng mt hàng tháng, và êm
26/7 hàng nm ti tt c các ngha trang trên a bàn qun. Nhng ngn nn lung linh, ngha tình c thp sáng ti
các ngha trang lit s. Hot ng này ã to sc lan ta ln, làm lay ng mnh m i vi mi oàn viên, thanh niên nói
riêng và toàn xã hi nói chung. Qua ó góp phn giáo dc cho th h tr qun nhà v lý tng cách mng, truyn
thng gia ình, dòng tc, quê hng t nc. T ó xây dng cho mình ý thc trách nhim vi quê hng, vi T quc.
Ch Hoàng Trân Châu, Bí th Qun oàn Ng Hành Sn cho bit: Trong thi gian qua, viêc giáo dc chính tr,
truyn thng cách mng là mt trong nhng hot ng c chú trng, ã t chc nhiu hot ng tuyên truyn nâng cao
ý thc trách nhim ca các bn tr, ó là cn làm gì xng áng vi công lao ca các th h cha anh i trc. Trong ó,
v ngun là mt trong nhng hot ng trng tâm c t chc vi nhiu hot ng thit thc nhân vi các s kin chính tr, các
ngày l ln ca quê hng, t nc, gn vi thc hin cuc vn ng “Tui tr qun Ng Hành Sn hc tp và làm theo li
Bác”./.
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