
ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG CAO ĐẲNG LONG AN 

THAM GIA HOẠT ĐỘNG CỤM THI ĐUA SỐ 4 – ĐOÀN KHỐI CQ&DN TỈNH  

VỀ NGUỒN TẠI HUYỆN CẦN GIUỘC  

 

Căn cứ Kế hoạch số 01-KH/ĐTN ngày 24/3/2020 của Cụm thi đua số 4 - Đoàn khối 

CQ&DN tỉnh về chương trình hoạt động năm 2020, được sự đồng ý Ban thường vụ Đoàn khối 

CQ&DN tỉnh và lãnh đạo nhà trường, ngày 16/01/2021, Đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Long An 

tham dự chuyến về nguồn cùng các cơ sở Đoàn thuộc Cụm thi đua số 4 tại huyện Cần Giuộc, 

tỉnh Long An. Tham dự cùng Cụm 4 có đồng chí Võ Thúy An - Phó Bí thư Đoàn khối CQ&DN 

tỉnh. Chuyến đi nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, văn hóa 

của quê hương, nâng cao nhận thức và khơi dậy trong tuổi trẻ niềm tự hào về truyền thống vẻ 

vang của Đảng. Qua đó giáo dục truyền thống cho cán bộ, đoàn viên thanh niên học tập, tìm 

hiểu thêm về quê hương Cần Giuộc, vun đắp niềm tin, vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ trong thời 

kỳ đổi mới. 

   

Đoàn đã đến tham quan các di tích lịch sử của huyện Cần Giuộc. Đoàn đã viếng thăm Di 

tích lịch sử - cách mạng Cầu Kinh, Di tích Khảo cổ Rạch Núi và Tổ đình Tôn Thạnh, được nghe 

kể về những trận đánh oanh liệt quân dân Cần Giuộc càng hiểu rõ hơn về sự kiên trung bất khuất 

của cha ông ta. Bên cạnh đó, vùng đất này cũng là nơi mà nhà thơ, nhà văn hóa nổi tiếng 

Nguyễn Đình Chiểu đã sống và tham gia các hoạt động yêu nước, nơi đây còn lưu giữ rất nhiều 

dấu tích của ông. 

   

 



Đoàn về nguồn cũng đã đến giao lưu tại Đoàn xã Phước Lâm và trao tặng 20 phần quà Tết 

và 200 quyển tập cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng vượt khó học giỏi. Đáp lại 

những tình cảm quý báu của đoàn dành cho địa phương, ông Trương Hoàng Đạt – Phó Bí thư 

thường trực Đảng ủy xã Phước Lâm đã gửi lời thăm hỏi và cảm ơn sâu sắc đến đoàn. 

  

Trong khuôn khổ chuyến đi, đoàn cũng đã viếng thăm và tặng quà cho Mẹ VNAH Biện 

Thị Tư tại xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, Mẹ VNAH Nguyễn Thị Bang và thân nhân Mẹ VNAH 

Huỳnh Thị Luông tại xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc.  

  

  

Kết thúc chuyến đi, trong mỗi người đều mang nhiều cảm xúc khó tả. Một ngày hoạt động 

thật vui và ý nghĩa, các bạn trẻ được nghe kể về lịch sử xa xưa, thắp lên trong lòng mỗi người 

niềm tự hào dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng khơi dậy lòng yêu nước, tiếp thêm động 

lực để học tập mai sau cống hiến sức trẻ cho quê hương đất nước.  

Đặng Minh Khiêm, 16/01/2021 


