
CÁC HOẠT ĐỘNG 

CHÀO MỪNG 87 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-ĐTN ngày 08/3/2018 của Ban Chấp hành Đoàn 

TN trường Cao đẳng Đường sắt về việc tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 

2018. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh (26/3/1931 - 26/3/2018). Ban chấp hành Đoàn Thanh niên trường Cao đẳng 

Đường sắt đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. 

Ngày 15/03/2018, đông đảo đoàn viên thanh niên khu vực Hà Nội đã triển khai 

vệ sinh khu vườn hoa nhà hiệu bộ và đoạn đường sắt mới trong nhà trường tạo cảnh 

quan xanh, sạch, đẹp cho nhà trường và nêu cao ý thức trách nhiệm giữ gìn vệ sinh 

chung. 

 
Đoàn viên thanh niên nhà trường tiến hành vệ sinh khu vực đường sắt mới 

 

Trong chuỗi các hoạt động chào mừng Tháng thanh niên 2018, Đoàn TN 

trường đã tổ chức giải thi đấu các môn thể thao như bóng đá nam mini 7 người, cầu 

lông, kéo co, chạy tiếp sức với sự hưởng ứng của đông đảo các đồng chí đoàn viên 

thanh niên. Các hoạt động đã tạo niềm hứng khởi và khơi dậy trong toàn thể các đoàn 

viên thanh niên khí thế của tuổi trẻ, tăng cường gắn kết giữa các chi đoàn trong toàn 

trường tạo không khí đoàn kết, thi đua học tập, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, 

đạo đức lối sống của tuổi trẻ nhà trường.  

Ngày 26/03/2018, thay mặt cho Đảng ủy, chuyên môn, công đoàn nhà trường, 

Đồng chí Phạm Văn Chánh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã tặng hoa 

chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên nhà trường, qua đó tạo sự khích lệ động 

viên tinh thần cho các cán bộ đoàn viên thanh niên trong toàn trường. 



 
Đ/c Phạm Văn Chánh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường tặng hoa chúc 

mừng BCH Đoàn thanh niên trường 
  

 

Dưới đây là một số hình ảnh các hoạt động thể thao chào mừng Tháng Thanh niên 

2018: 

 
 



 
 

 
 

 
 


