
ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG LONG AN 

XUNG KÍCH TÌNH NGUYỆN CHỐNG DỊCH COVID 19 
 

Nhiều năm qua, công tác tình nguyện luôn được Đoàn trường Cao đẳng Long An 

thực hiện, từ công tác chăm lo cho học sinh sinh viên nghèo, đồng bào lũ lụt, ủng hộ kinh 

phí phòng chống dịch Covid 19. Thời gian gần đây khi đại dịch Covid 19 đã và đang bùng 

phát mạnh mẽ hơn bao giờ hết, các khu cách li tập trung, bệnh viện dã chiến, chốt bảo vệ 

mọc lên khắp nơi, nguồn nhân lực hỗ trợ không đủ, rất cần sự tham gia của lực lượng đoàn 

viên thanh niên là học sinh sinh viên.  

  

 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Tỉnh ủy Long An, 

Tỉnh đoàn Long An cũng như thể hiện ý thức trách nhiệm vì cộng đồng và xung kích của 

tuổi trẻ, các bạn học sinh sinh viên của trường hăng hái đăng ký tham gia, thể hiện tinh thần 

xung kích, góp phần cùng đội ngũ y, bác sĩ thực hiện công tác phòng, chống dịch của tỉnh. 

Các tình nguyện viên ngoài tinh thần tự nguyện, phải có ý thức cao trong công tác phòng, 



chống dịch. Vì điều này không chỉ giúp các bạn bảo vệ an toàn cho bản thân mà góp phần 

thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống Covid-19 của tỉnh. 

  

Từ khu cách ly Ký túc xá Trường Cao đẳng Long An (xã Hướng Thọ Phú, TP Tân 

An, tỉnh Long An), các bạn đều đặn thực hiện công việc của mình. Mỗi ngày, các bạn dọn 

vệ sinh ở các hành lang, phòng cho người cách ly, phát cơm và cung cấp các vật dụng, nhu 

yếu phẩm hoặc hỗ trợ người cách ly khi cần. Mọi thứ tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng, 

chống Covid-19 như mang khẩu trang 24/24, mặc đồ bảo hộ khi vào khu vực yêu cầu. Có 

trải qua mới hiểu được sự vất vả, khó khăn của lực lượng tuyến đầu, đặc biệt là các y, bác sĩ. 

Các bạn chỉ góp chút sức lực nhỏ nhoi mà thôi.  

   

Đây là lần đầu tiên tham gia làm nhiệm vụ nên các bạn chủ động tìm hiểu kỹ kiến 

thức, thông tin về Covid-19, nắm bắt những kỹ năng được tập huấn để bảo đảm an toàn cho 

bản thân. Không chỉ là người trẻ mà còn là đoàn viên thanh niên trường học nên các bạn cho 



rằng, tham gia công tác phòng, chống dịch là trách nhiệm. Bằng sự nhiệt huyết và xung kích 

của tuổi trẻ, các bạn sẵn sàng cống hiến. 

  

  



Sắp tới đây, khi tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp và khó lường, 

tất cả thầy cô là đoàn viên và các bạn học sinh sinh viên đã đăng ký tình nguyện, sẵn sàng 

xông pha vào trận tuyến chống dịch, góp phần cùng lực lượng tuyến đầu kéo giảm dịch 

bệnh, đem lại cuộc sống thanh bình cho nhân dân tỉnh nhà. Tất cả đều thể hiện tinh thần 

xung kích tuổi trẻ Trường Cao đẳng Long An. 

Danh sách tình nguyện viên đăng ký tham gia: 

 

Stt Họ và tên Chi đoàn Đơn vị tham gia Ghi chú 

1 Trần Nguyễn Trường Trí Bí thư Huyện Cần Giuộc  

2 Đặng Minh Khiêm Phó Bí thư Thành phố Tân An  

3 Ngô Bá Thức CBVC Thành phố Tân An  

4 Lê Nguyễn Huyền Trân CBVC Thành phố Tân An  

5 Lê Thị Mộng Tuyền CBVC Thành phố Tân An  

6 Nguyễn Hoàng Anh CBVC Thành phố Tân An  

7 Lê Bá Quyền CBVC Thành phố Tân An  

8 Nguyễn Bá Tòng CBVC Thành phố Tân An  

9 Huỳnh Quốc Luân TC CNTT 19 Huyện Thạnh Hóa  

10 Đặng Văn Được TA.TC.CNT.1.20 Huyện Tân Thạnh  

11 Lê Hoàng Tuấn TA.TC.CNT.2.20 Thành phố Tân An  

12 Nguyễn Tuấn Thịnh TA.CĐ.CNT.1.20 Huyện Cần Giuộc  

13 Tống Thành Duy Khang TA.CĐ.CNT.1.20 Phường 1 - Tân An  

14 Quách Nguyễn Trọng Tuyên TA.CĐ.CNT.1.20 Trường Chính trị  

15 Trần Ngọc Kim Quyên TC KTDN 19 Huyện Bến Lức  

16 Nguyễn Thị Ngọc Hân TC KTDN 19 Phường 6 - Tân An  

17 Nguyễn Thị Hà Ngân TC KTDN 19 BVĐK Long An  

18 Nguyễn Thị Khánh Ly TC KTDN 19 Thành phố Tân An  

19 Lê Thị Thúy Kiều TA.TC.KTD.1.20 Phường 5 - Tân An  

20 Nguyễn Hồng My CĐ KTDN 19 Huyện Thủ Thừa  

21 Trần Thị Kim Ngân CĐ KTDN 19 Huyện Thạnh Hóa  

22 Phan Thị Kim Phượng TA.CĐ.KTD.1.20 Thành phố Tân An  

23 Trần Quang Minh TA.TC.QLB.1.20 Phường 2 - Tân An  
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