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Thiết thực chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
(26/3/1931-26/3/2018). Ngày 26/3/2018 tại Trường Cao đẳng Cơ Giới Ninh Bình, Ban Thường
vụ đoàn trường tổ chức Lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuyên
dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào "sinh viên 5 tốt", "học sinh
3 rèn luyện" năm học 2018 – 2019. Dự và động viên có các đồng chí lãnh đạo: Trịnh Như Lâm
– Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch HĐĐ tỉnh, Th.s Dương Văn Cường – Hiệu trưởng nhà trường
cùng gần 1.000 đoàn viên, thanh niên nhà trường

Đồng chí Trịnh Như Lâm - Phó Bí thư Tỉnh đoàn trao danh hiệu sinh viên 5 tốt cho các em sinh
viên

Tại chương trình đồng chí Nguyễn Xuân Thịnh – Bí thư Đoàn trườngđã ôn lại lịch sử 88 năm
Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019).

Hưởng ứng phong trào "sinh viên 5 tốt" và "học sinh 3 rèn luyện" trong thời gian qua, Ban
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Thường vụ Đoàn trường đã tập trung tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, sinh viên và học sinh
về mục đích, ý nghĩa của phong trào. Đồng thời tổ chức nhiều chương trình, hoạt động để sinh
viên, học sinh được tham gia, cống hiến và trưởng thành. Thông qua các phong trào, sinh viên,
học sinh đã được tạo điều kiện để rèn luyện đạo đức, tác phong, học tập sáng tạo, nghiên cứu
khoa học; rèn luyện thể chất và tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Tại chương trình, Ban Thường vụ Đoàn trường đã trao giấy chứng nhận danh hiệu "sinh
viên 5 tốt","học sinh 3 rèn luyện" cấp trường cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển
khai phong trào.

Thế Dân
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