Trường Cao đẳng nghề Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh tổ chức cho sinh viên thực tập trên tàu
huấn luyện 02, kết hợp hành trình về nguồn tại Côn Đảo. (03/07/2017)
Sáng ngày 21/6/2017 Trường Cao đẳng nghề Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh tổ chức Huấn luyện thực tiễn
cho sinh viên trên tàu thực tập của trường kết hợp với Đoàn thanh niên, Công đoàn, các Đảng viên trẻ,
quần chúng ưu tú với Hành trình về nguồn. Đưa các Sinh viên, Đoàn viên thanh niên, quần chúng ưu tú,
Đảng viên trẻ hành trình biển trên tàu Huấn luyện 02 về nguồn tham quan di tích nhà tù Côn Đảo là nơi
thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam, ghi dấu sự đấu tranh, ý chí kiên cường, bất khuất của những người
chiến sĩ cộng sản.
Mục đích chuyến hành trinh về nguồn giúp các em sinh viên nắm bắt được các kỹ năng hành hải thực tế,
phục vụ công việc các em sau khi ra trường và để đoàn công tác ôn lại truyền thống hào hùng của quân
và dân ta trong công cuộc đấu tranh giữ nước, chứng kiến sự tàn ác của thực dân xây dựng hệ thống
nhà tù, chuồng cọp..
Thể hiện sự tri ân, tưởng nhớ đối với những anh hùng liệt sĩ kiên cường yêu nước bằng hành động cụ
thể, bằng việc làm thiết thực thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn. Đoàn công tác đã trao tặng các
phần quà: Tặng 100 áo phao cho học sinh THCS và học sinh tiểu học, tặng 1 máy in Hp cho bộ đội biên
phòng, tặng 1000 cuốn tập cho con em gia đình chính sách và khó khăn.
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