
LỄ KẾT NGHĨA 

ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG LONG AN - HUYỆN ĐOÀN THỦ THỪA  

- LIÊN CHI ĐOÀN TIỂU ĐOÀN CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG SỐ 3 

 

Ngày 27/5/2021, Đoàn Trường Cao đẳng Long An, Huyện đoàn Thủ Thừa, Liên chi 

đoàn Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 3 tổ chức lễ kết nghĩa tại hội trường Trung tâm Văn 

hóa – Thể thao xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.  

  

Tham dự buổi lễ có đ/c Phạm Minh Trí - UV.BTV Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn khối 

CQ&DN tỉnh, đ/c Mai Hữu Phước - Bí thư Huyện đoàn Thủ Thừa; đ/c Trần Nguyễn Trường 

Trí – Bí thủ Đoàn trường; đ/c Bí thư Liên chi đoàn Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 3; Cùng 

các đ/c là UV.BTV, UV.BCH các tổ chức Đoàn kết nghĩa, đại diện Trung tâm dịch vụ việc 

làm Long An, đại diện Công ty TNHH Esuhai và hơn 50 đoàn viên, thanh niên của ba đơn 

vị cùng tham dự. 

                     



Tại buổi lễ, đ/c Phạm Minh Trí - UV.BTV Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn khối CQ&DN 

tỉnh đã chứng kiến việc ký biên bản ghi nhớ kết nghĩa của Đoàn Trường Cao đẳng Long An, 

Huyện đoàn Thủ Thừa, Liên chi đoàn Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 3 với một số nội 

dung như thường xuyên hỗ trợ, giúp đỡ, thông tin tình hình công tác Đoàn, các hoạt động 

phong trào thi đua, tham dự các hội nghị, đại hội và các hoạt động do đơn vị bạn tổ chức. 

Trao đổi nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, luôn tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên, 

thanh niên ba đơn vị có điều kiện giao lưu, trao đổi, học hỏi lẫn nhau. Hỗ trợ nhau trong các 

hoạt động chung sức vì cộng đồng và an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ 

nguồn, các hoạt động thanh niên tình nguyện va hoạt động tư vấn tuyển sinh. Gìn giữ, phát 

triển mối quan hệ đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa ba đơn vị. Tham mưu cho cấp ủy đơn vị 

triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung trong giao ước ghi nhớ giữa ba đơn vị. 

  

   

 

Nhân buổi lễ giao lưu, kết nghĩa, Đoàn Trường Cao đẳng Long An đã tổ chức hoạt 

động tư vấn tuyển sinh, cung cấp nhiều thông tin về Trường, các độ chính sách và cơ hội 

việc làm khi tham gia học tập tại Trường cho các bạn đoàn viên thanh niên trên địa bàn 

huyện Thủ Thừa. Đại diện Trung tâm dịch vụ việc làm Long An cung cấp một số thông tin 



về thị trường việc làm, ngày hội việc làm và sàn giao dịch việc làm, giúp các bạn đoàn viên 

thanh niên có những cơ hội việc làm tốt hơn. Tiếp sau đó, đại diện Công ty TNHH Esuhai 

cũng đã giới thiệu đến các bạn những điều kiện để có thể tham gia hợp tác lao động tại Nhật 

Bản với những chế độ hết sức hấp dẫn.  

Sau lễ kết nghĩa, các đơn vị tiến hành hoạt động phát khẩu trang y tế cho bà con tại 

Chợ Mỹ An, hoạt động thu hút đông đảo các đồng chí lãnh đạo, đoàn viên thanh niên hưởng 

ứng. Hoạt động này mang ý nghĩa hết sức to lớn, thể hiện tinh thần xung kích vì cộng đồng 

trong gia đoạn Đại dịch Covid 19 đang diễn biến hết sức phức tạp. 

 Đặng Minh Khiêm 

27/5/2021 


