
SINH VIÊN 5 TỐT CẤP TỈNH 

THAM GIA HOẠT ĐỘNG VỀ NGUỒN NĂM 2022 

 

Căn cứ Kế hoạch số 05-KH/ĐTN ngày 03/3/2022 của Đoàn trường Cao đẳng Long An về 

việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh (26/3/1931 - 26/3/2022), đồng thời tạo phong trào vui chơi, học hỏi kinh nghiệm lẫn 

nhau, thi đua rèn luyện sức khỏe cho HSSV trong toàn trường. Ngày 19/3/2022, Đoàn Trường 

Cao đẳng Long An đã tổ chức chuyến Về nguồn năm 2022 tại Khu DTLS Vàm Nhựt Tảo. 

Hoạt động lần này còn thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh Trường Cao đẳng Long An nhiệm kỳ 2022 - 2027 tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh Khối CQ&DN tỉnh Long An nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

 

  



Tham dự chuyến về nguồn có bạn Dương Thị Nhã Linh, sinh viên ngành Kế toán doanh 

nghiệp 20 tham dự. Bạn là sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh năm 2021. Ban 

cho biết, hoạt động này có ý nghĩa rất lớn, giúp cho bản thân và các bạn HSSV tìm hiểu về di 

tích lịch sử tỉnh nhà, giáo dục truyền thống yêu nước, hào khí oanh liệt của cha ông. Và cũng 

là dịp để các bạn HSSV giao lưu học hỏi, vui chơi giải trí lành mạnh, thắt chặt tình đoàn kết. 

Trong những năm gần đây Đoàn trường đã tổ chức thành công nhiều hoạt động, thu hút 

nhiều vận động viên cũng như sự cổ vũ nhiệt tình, đông đảo của lực lượng cổ động viên. Điều 

này cho thấy công tác Đoàn và phong trào Thanh niên của trường đang ngày càng phát triển, 

trưởng thành, lớn mạnh, sẽ mang lại nhiều kỳ vọng và tiến bộ vượt bậc trong tương lai. 
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