
ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG CAO ĐẲNG LONG AN 

TỔ CHỨC VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH DỊP 30/4 

 

Thiết thực lập thành tích kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất 

đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021) và Quốc tế Lao động 1/5; 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; Thực hiện Công trình Thanh niên Đoàn khối CQ&DN 

tỉnh. Được sự đồng ý của BTV Đoàn khối CQ&DN tỉnh lãnh đạo nhà trường, ngày 

27/4/2021, Đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Long An tổ chức viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh 

Long An với sự tham dự của 57 đoàn viên. 

 

 

 

  

 

 



Tại buổi viếng đã tiến hành tổng vệ sinh khuôn viên Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh bằng 

những việc làm cụ thể như: quét dọn toàn bộ khu vực nghĩa trang, dâng hương tượng đài 

Nghĩa trang liệt sĩ. Thông qua hoạt động này, nhằm nâng cao nhận thức tuyên truyền cho 

lực lượng đoàn viên thanh niên về truyền thống đấu tranh cách mạng anh dũng, sẵn sàng 

chiến đấu, hy sinh giành độc lập dân tộc của các thế hệ ông, cha đi trước, phát huy đạo lý 

“Uống nước nhớ nguồn”. Đồng thời, cũng giáo dục cho đoàn viên, thanh niên về ý thức vệ 

sinh và bảo vệ môi trường, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp. Viếng nghĩa trang liệt sĩ là một 

trong những hoạt động thường kỳ mà Đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Long An thường 

xuyên tổ chức nhân kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc cũng như thực hiện Công trình 

Thanh niên Đoàn khối CQ&DN tỉnh.  

 

  

  

 

Chuyến đi mang ý nghĩa hết sức to lớn, giáo dục truyền thống yêu nước, thể hiện 

đạo lý uống nước nhớ nguồn, các bạn đoàn viên cảm thấy tự hào về truyền thống bất khuất 

anh hùng của quân và dân tỉnh nhà, càng cảm thấy tự hào hơn khi là con của quê hương 

Long An “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”.                   
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