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Được vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là một niềm vinh dự và tự hào của 

tất cả các bạn thanh niên, nó có một ý nghĩa quan trọng như ghi nhận sự tiến bộ của bản thân, 

lý tưởng lớn mà mình đã lựa chọn, sự tôi luyện, lớn lên và trưởng thành trong cuộc sống. 

Ngày kết nạp Đoàn viên mới có một ý nghĩa rất quan trọng đối với từng thanh niên, vì thế tổ 

chức một buổi lễ thật ý nghĩa là một việc làm cần thiết của Đoàn trường Cao đẳng Long An.  

 

  
 

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh (26/3/1931 - 26/3/2021), nhằm thực hiện công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lý 

tưởng cách mạng, lý tưởng xã hội chủ nghĩa cho thanh niên, đội viên góp phần xây dựng tổ 

chức Đoàn ngày càng phát triển vững mạnh, bổ sung lực lượng chính trị nhằm tăng về quy mô 

tổ chức và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn. Đồng thời, tạo cơ 

hội cho các bạn Thanh niên, đội viên đã trưởng thành trong quá trình học tập, rèn luyện, tu 

dưỡng bản thân có nhiều đóng góp cống hiến cho phong trào Thanh niên được đứng vào hàng 

ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.  

 

  
 

Được sự đồng ý của Đoàn khối CQ&DN tỉnh, Chi bộ Trường Cao đẳng Long An, Ban 

Chấp hành Đoàn trường tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên năm 2021. Buổi lễ diễn ra trong không 

khí trang nghiêm với sự có mặt của đồng chí: Võ Thúy An - Phó Bí thư Đoàn khối CQ&DN 

tỉnh, đồng chí Trần Nguyễn Trường Trí - Bí thư Đoàn trường; các đồng chí trong Ban chấp 

hành Đoàn trường cùng 54 thanh niên ưu tú. 



Sau nghi thức chào cờ đồng chí Lê Ngọc Trí - Phó Bí thư Đoàn trường lên báo cáo kết 

quả rèn luyện của các thanh niên ưu tú trong thời gian qua và thông qua Quyết định chuẩn y 

kết nạp đoàn. 

 

  
 

Sau cùng đồng chí Trần Nguyễn Trường Trí - Bí thư Đoàn trường, đồng chí Lê Ngọc 

Trí - Phó Bí thư Đoàn trường và đồng chí Đặng Minh Khiêm - Phó Bí thư Đoàn trường đã lên 

trao sổ Đoàn, thẻ Đoàn và chụp hình lưu niệm cho các bạn Đoàn viên mới. 

Trong khuôn khổ chương trình, các bạn đoàn viên mới cũng đã thắp hương tưởng niệm 

Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, người con ưu tú của quê hương Long An, cùng nghe thuyết minh 

viên kể về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của ông, các bạn càng thêm khâm phục nhân 

cách, tài năng và tấm lòng của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ dành cho quê hương đất nước. 

Hòa chung không khí sôi nổi xen lẫn tự hào, mỗi đoàn viên mới đều tự hứa với bản thân 

sẽ ra sức học tập và rèn luyện thật tốt để xứng đáng với danh hiệu Đoàn viên thanh niên cộng 

sản Hồ Chí Minh. 
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