
ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG LONG AN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG  

CÁC HOẠT ĐỘNG “MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN” TÂN SỬU NĂM 2021 
 

Trong không khí hân hoan của những ngày giáp Tết Tân Sửu 2021, được sự chỉ đạo của 

Cấp ủy, Ban giám hiệu, Đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Long An tổ chức các hoạt 

động “Mừng Đảng, Mừng Xuân” Tân Sửu 2021 vào ngày 28/01/2021 và 01/02/2021. Các 

hoạt động là môi trường thiết thực, sinh động, rèn luyện kỹ năng công tác Đoàn, là sân chơi 

bổ ích tăng cường mối liên hệ, giao lưu giữa đoàn viên thanh niên với nhau, góp phần giáo 

dục toàn diện cho học sinh sinh viên của trường. 

Các hoạt động “Mừng Đảng, Mừng Xuân” Tân Sửu 2021 gồm: Hội thi Tài năng Thanh 

Lịch HSSV; Trao quà tết trong chường trình “Xuân yêu thương” và Tổng kết Công tác Đoàn 

và phong trào Thanh niên năm 2020. Trong đó Hội thi Tài năng Thanh Lịch HSSV diễn ra 

vô cùng hoành tráng với 34 thí sinh tham dự.   

 

  

 

Vào chiều ngày 28/01/2021 diễn ra vòng sơ khảo Hội thi Tài năng Thanh Lịch HSSV 

với 34 thí sinh dự thi, Ban giáo khảo đã chọn ra 16 thí sinh xuất sắc nhất bước tiếp vào vòng 

chung kết vào ngày 01/02/2021 với phần thi áo dài. Ban tổ chức đã trao 02 giải Nhất (nam, 



nữ); 02 giải Nhì (nam, nữ); 06 giải Ba (nam, nữ) và 06 giải Khuyến khích (nam, nữ). Chiều 

ngày 01/02/2021, Đoàn trường cũng đã trao 28 suất quà tết trị giá 500.000 đồng/suất và 

300.000 đồng tiền mặt cho 28 HSSV nghèo vượt khó. Về tham dự chương trình trao quà tết 

hoc HSSV có thầy Lê Quốc Hùng – Hiệu trưởng nhà trường, các bạn HSSV nhận quà. Đảm 

bảo số lượng người tham dự dưới 20 người. 

 

  

 

 

Do tình hình dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, thực hiện nghiêm túc Công văn 900 của 

UBND tỉnh Long An, Đoàn Trường Cao đẳng Long An giới hạn quy mô các hoạt động 

Mừng Đảng Mừng Xuân vào ngày 01/02/2021. Mọi thứ tuy được giản đơn một cách tối đa 

nhưng mong rằng sẽ lan toả năng lượng tích cực đến cộng đồng. 

Các hoạt động “Mừng Đảng Mừng Xuân” là nét đẹp truyền thống của thầy và trò 

trường Cao đẳng Long An hằng năm đều do Đoàn trường tổ chức, là sân chơi bổ ích, thể 

hiện sự nhân văn cao cả và giúp thắt chặt tình đoàn kết giữa học sinh, giáo viên toàn trường.  
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