
ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG AN 

ĐƯỢC TUYÊN DƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN GIAI ĐOẠN 2018 - 2020 
 

Ngày 28/5/2020, Đoàn khối CQ&DN tỉnh tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình 

tiên tiến giai đoạn 2018 - 2020. 

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2018-2020 khẳng định, trong 

những năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã được các cấp bộ Đoàn triển khai sâu rộng, 

phong phú về nội dung và hình thức gắn với các chương trình, kế hoạch theo từng lĩnh vực 

công tác cụ thể, gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh”, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển xã hội. 

 
 

Trong giai đoạn 2018 – 2020, Đoàn cơ sở Trường cao đẳng nghề Long An đã hoàn thành 

được những công trình thanh niên tiêu biểu: 

* Mô hình: Quỹ học bổng Tiếp sức đến trường. 

Kết quả: Trao 28 suất học bổng mỗi suất 500.000 đồng cho học sinh, sinh viên nghèo 

vượt khó. 

* Mô hình: Quà tết. 

Kết quả trao 75 suất quà tết mỗi suất 500.000 đồng và 200.000 đồng tiền mặt học 

sinh, sinh viên nghèo vượt khó. 

* Mô hình: Tết trồng cây. 

Kết quả: Trồng 50 cây dầu và cây sao trong khuôn viên trường. 

* Mô hình: Ghế đá sân trường. 

Kết quả: Vận động được 50 ghế đá phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi cho học sinh sinh viên. 

* Mô hình: Đường hoa ký túc xá. 



Kết quả: Trồng được 45 cây hoàng yến hai bên đường vào ký túc xá và Thực hiện 1 

bảng tên Ký túc xá. 

* Mô hình: Tiếp sức mùa thi. 

Kết quả: Hỗ trợ 80 suất ăn miễn phí và 1000 chai nước cho học sinh sinh viên trong 

hai đợt thi Tốt nghiệp năm 2019. 

 

Tại hội nghị, Đoàn trường đã được tuyên dương tập thể và 3 cá nhân, đây là vinh dự 

cũng như là trách nhiệm phải phấn đấu hơn nữa trong giai đoạn tới. 

Đặng Minh Khiêm 

28/5/2020 


