
ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG LONG AN TIẾP TỤC THỰC HIỆN  

CÔNG TRÌNH THANH NIÊN “THẢM XANH SÂN TRƯỜNG” NĂM 2022 

 

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2022, Căn 

cứ Kế hoạch số 03-KH/ĐTN ngày 11/02/2022 của BCH Đoàn Trường Cao đẳng Long An 

về việc Thực hiện Công trình thanh niên năm 2022; Thiết thực Tổ chức các hoạt động kỷ 

niệm 132 năm Ngày sinh của Bác (19/5/1890 - 19/5/2022); Được sự đồng ý của lãnh đạo 

nhà trường, sáng ngày 18/5/2022, Đoàn Trường Cao đẳng Long An tiếp tục phát động 

Công trình thanh niên năm 2022 với phong trào trồng cỏ phủ xanh khuôn viên Trường với 

sự tham gia của đông đảo các bạn đoàn viên thanh niên. 

  

Với mục tiêu không ngừng cải thiện môi trường sống cho học sinh sinh viên, trồng 

cây là hoạt động thường niên của Trường Cao đẳng Long An với mong muốn giữ gìn và 

tạo sự trong lành cho khuôn viên Trường, tạo điều kiện thuận lợi phục vụ công tác, học 

tập, bên cạnh nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cán bộ và học sinh sinh viên. Với ý 

nghĩa thiết thực mà nó mang lại, phong trào trồng cỏ đã thu hút cán bộ, viên chức và học 

sinh sinh viên tham gia. 

  

Trong không khí phấn khởi cùng với sự nhiệt tình của cán bộ, viên chức và học sinh 

sinh viên, diện tích đất nằm giữa hai xưởng Cơ khí và Điện - Điện tử đã được trồng cỏ phủ 

xanh, hứa hẹn sẽ mang lại cảnh quan đẹp và xanh mát cho khuôn viên Trường trong thời 

gian tới, đồng thời, cải thiện môi trường sống, góp phần động viên tinh thần học tập và rèn 

luyện cho học sinh sinh viên. 
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