
ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG CAO ĐẲNG LONG AN  

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG GIẢI CẦU LÔNG KỶ NIỆM 90 NĂM  

NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH  
 

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

Minh (26/3/1931 - 26/3/2021), đồng thời tạo phong trào vui chơi, học hỏi kinh nghiệm lẫn 

nhau, thi đua rèn luyện sức khỏe cho HSSV trong toàn trường. Từ ngày 22/3/2021 đến ngày 

26/3/2021, Đoàn Trường Cao đẳng Long An đã tưng bừng tổ chức giải Cầu lông HSSV năm 

2021. Giải đã thu hút đông đảo HSSV với các nội dung Cầu lông đơn nữ, đơn nam, đôi nam 

nữ ở cả 2 bảng Trung cấp và Cao đẳng. Sau 1 tuần thi đấu đầy sôi nỗi, kịch tính và quyết liệt 

với hơn 70 trận đấu. Chiều 26/3/2021, giải Cầu lông HSSV năm 2021 đã kết thúc thành công 

tốt đẹp và chọn ra được nhiều gương mặt nổi bật về lĩnh vực cầu lông. 

 

 

  

  



Trong quá trình diễn ra giải luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ rất lớn từ Đoàn khối 

CQ&DN tỉnh cũng như lãnh đạo nhà trường. Đây là nguồn động viên rất lớn đối với BTC giải 

cũng như toàn bộ vận động viên. Các vận động viên đã nỗ lực thi đấu trên tinh thần đoàn kết, 

hữu nghị, trung thực, cống hiến cho khán giả xem nhiều trận đấu hay, hồi hộp bởi sự chênh 

nhau từng điểm số.  

 

  

 

Trong những năm gần đây nhà trường đã tổ chức thành công nhiều giải thể thao, thu hút 

nhiều vận động viên cũng như sự cổ vũ nhiệt tình, đông đảo của lực lượng cổ động viên. Điều 

này cho thấy phong trào thể dục - thể thao của nhà trường đang ngày càng đánh dấu sự trưởng 

thành, lớn mạnh, sẽ mang lại nhiều kỳ vọng và tiến bộ vượt bậc trong tương lai. 
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