
ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG LONG AN  

TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐOÀN NĂM 2022 

 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh 

niên Việt Nam. Tổ chức này do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng 

lập, lãnh đạo và rèn luyện. Từ khi thành lập đến nay, Đoàn luôn là cánh tay đắc lực của 

Đảng, là tổ chức tiên phong trong các phong trào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

 

 

 

Nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và 

phát triển Đoàn viên mới; đồng thời, giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng 

cho thanh niên; nâng cao nhận thức về tổ chức Đoàn, ý nghĩa vinh dự của người đoàn viên 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Đoàn trường Cao đẳng Long An tổ chức lớp 

Bồi dưỡng nhận thức về Đoàn năm học 2022. Lớp học chia thành 3 đợt gồm:  

Đợt 1: Khoa Kế toán - Tin học, diễn ra vào ngày 22/01/2022 

Đợt 2: Khoa Cơ khí, Khoa May - Thiết kế thời trang và Khoa Nông nghiệp diễn ra 

vào ngày 19/02/2022 

Đợt 3: Khoa Điện - Điện tử diễn ra vào ngày 26/02/2022 

Tổng số thanh niên tham dự lớp học là cho 375 thanh niên. Đồng chí Võ Thúy An, 

Phó Bí Thư Đoàn khối CQ&DN tỉnh, đến dự và báo cáo viên cho lớp học. 
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Sau khi ổn định tổ chức, đồng chí đã tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của 

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, làm nổi bật vị trí, vai trò, những đóng góp, tầm 

quan trọng của tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Sau một thời gian ngắn 

được học tập, tìm hiểu về tổ chức Đoàn, tất cả các thanh niên trong lớp học rất phấn khởi, 

hứa hẹn một lớp thanh niên có sức khỏe, đam mê, nhiệt huyết của tuổi trẻ đóng góp nhiều 

cho các phong trào của Đoàn trường, nâng cao nhận thức, tự hào với truyền thống vẻ vang 

của Đoàn, phấn đấu trở thành những đoàn viên ưu tú trong tương lai. 

Đặng Minh Khiêm  

26/02/2022 

 


