
ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG AN THAM DỰ  

LỄ THẮP NẾN TRI ÂN TẠI NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH DỊP 27/7 

 

Thiết thực kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020); 

Nhằm tri ân các anh hùng liệt sỹ đã hi sinh vì nền độc lập tự do cho dân tộc; Góp phần 

giáo dục truyền thống anh hùng bất khuất của quê hương tỉnh nhà. Được sự đồng ý của 

lãnh đạo nhà trường, tối ngày 26/7/2020, Đoàn cơ sở Trường Cao đẳng nghề Long An 

tham dự Lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Long An. Tham dự buổi lễ có các 

đồng chí lãnh đạo Đảng và ban ngành đoàn thể trong tỉnh và hơn 500 đoàn viên thanh niên 

đến từ các cơ sở Đoàn thuộc Thành đoàn Tân An, Huyện đoàn Thủ Thừa, Đoàn khối Cơ 

quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đoàn thanh niên Công an tỉnh, Đoàn thanh niên Bộ chỉ huy 

quân sự tỉnh, Đoàn thanh niên Bộ độ biên phòng, Đoàn trường CĐSP và Đoàn trường Đại 

học KTCN Long An. 

 

 

Trong không khí thành kính và trang nghiêm, các đại biểu cùng dâng hương tại Đài 

tưởng niệm liệt sĩ và thắp hương, thắp nến tại từng phần mộ của các anh hùng liệt sĩ trong 

Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đồng Tháp để tỏ lòng tri ân đối với các thế hệ đi trước đã anh 

dũng hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. 

Đây là hoạt động thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và tỏ lòng tri ân sâu sắc 

của thế hệ trẻ đối với các anh hùng liệt sĩ đã không ngại gian khổ, quyết tử cho Tổ quốc 

quyết sinh. Từ nhiều năm nay, Tỉnh đoàn Long An đều tổ chức Lễ “Thắp nến tri ân” nhân 

kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ. 
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