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Lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng; Kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 

20/11/2020); Chào đón tân HSSV năm 2020; Căn cứ Kế hoạch số 07-KH/ĐTN ngày 06/9/2020 

của BCH Đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Long An về việc Tổ chức Hội thao chào đón tân HSSV 

năm 2020. Được sự đồng ý của lãnh đạo nhà trường, Các hoạt động diễn ra xuyên suốt từ ngày 

26/10/2020 đến ngày 05/11/2020. 

 

 

  
 

 

 

 

Các hoạt động thể thao diễn ra thật sôi nổi, hấp dẫn được đông đảo thầy cô và các bạn 

HSSV hưởng ứng, động viên về vật chất và tinh thần. Lần đầu tiên một hoạt động lớn thu hút 

gần 700 lượt vận động viên thi đấu các môn cầu lông, bóng đá và bóng chuyền. Các hoạt động 

được tổ chức với mục đích đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể, nâng cao thể lực và góp 

phần giáo dục toàn diện cho học sinh. Rèn luyện ý chí, tinh thần đoàn kết, thúc đẩy phong trào 

thể dục thể thao trong nhà trường. Qua đó tuyển chọn và bồi dưỡng HSSV có năng khiếu về các 

môn thể thao tham gia đội tuyển của trường.  

   

   
 

Khai mạc giải Bóng đá 

Các đội bóng đá đang thi đấu quyết liệt 



Hoạt động thu hút 42 đội bóng đá nam nữ, 16 đội bóng chuyền và 60 trận cầu lông, các 

phần thi đều thực hiện loại trực tiếp. Các đội dự thi đều thể hiện với tinh thần quyết tâm chiến 

thắng, thi đấu đầy bản lĩnh và tự tin, với lòng quyết tâm chiến thắng, thể hiện tinh thần cao, kĩ 

thuật thi đấu tốt.  

  
 

 

 

  
 

 

  
 

 

 

 

Minh Khiêm  

01/11/2020 

Các đội bóng chuyền đang thi đấu 

Các đội thi đấu môn cầu lông 

Trao giải Bóng đá 


