
ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG LONG AN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG 

HỘI THI VĂN NGHỆ - THỂ THAO NĂM 2022 
 

Căn cứ Kế hoạch số 07-KH/ĐTN ngày 12/4/2022 của Đoàn Trường CĐ Long An về việc 

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 47 năm ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất 

nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và Quốc tế Lao động 1/5; Chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn 

TNCS HCM Trường CĐ Long An tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM Khối CQ&DN 

tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027.  

 

  
 

  
 

Được sự đồng ý của lãnh đạo nhà trường, ngày 16/4/2022 đã diện ra Giải bóng đá giao lưu 

với các Trường THPT và 28/4 diễn ra Hội thi Văn nghệ chủ đề “Tiếng hát dưới mái trường” 

năm 2022. Tham dự các hoạt động có đồng chí Phạm Minh Trí - UVBTV Tỉnh Đoàn - Bí thu 

Đoàn khối CQ&DN tỉnh.Tham dự Giải bóng đá, Đoàn Trường đăng cai tổ chức với số lượng 

4 đội gồm: Trường Cao đẳng Long An, Trường THPT Hùng Vương, Trường THPT Nguyễn 

Trung Trực và Trường THPT Thủ Thừa. Các đội bóng dự thi với tinh thần giao lưu học hỏi, 

đoàn kết là chính tuy nhiên cũng hết mình vì màu cờ sắc áo.  

Hội thi Văn nghệ chủ đề “Tiếng hát dưới mái trường” năm 2022 được diễn ra vô cùng 

hoành tráng với hơn 30 tiết mục dự thi. Ban tổ chức đã trao các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến 

khích cho hai hạng mục là Đơn và Tốp ca - Múa. 

 

 

 



  

 

  

 

Hội thi Văn nghệ - Thể thao là hoạt động thường niên của Đoàn trường, nhằm tạo mối 

quan hệ tốt đẹp, giao lưu học hỏi giữa HSSV các trường, tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho 

HSSV, thúc đẩy phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, nâng cao thể chất, 

giáo dục nhân cách, từ đó góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh sinh viên trong toàn 

trường. 

Minh Khiêm  

28/4/2022 


