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 Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của cán bộ viên
chức Nhà trường
Trần Trọng Đạo - Bộ môn Mác-Lênin - 20/11/11-11:32:22

38 tiết mục văn nghệ đặc sắc được lựa chọn từ 19 Công đoàn, liên Công đoàn Khoa, Viện, Phòng
trong Trường đã được trình diễn trong đêm 19/11

Thiết  thực chào mừng ngày Nhà giáo Việt  Nam 20/11,  tối ngày 19

tháng 11, tại sân trường, Công đoàn Trường đã tổ chức hội diễn văn

nghệ cán bộ, viên chức với sự tham gia của 19 Công đoàn, liên Công

đoàn Khoa, Viện, Phòng trong toàn Trường.

Các Công đoàn đã đem đến hội diễn 38 tiết mục văn nghệ đặc sắc

với các chủ đề: ca ngợi Đảng và Bác Hồ kính yêu, truyền thống cách

mạng của dân tộc, về nhà giáo và ngành Giáo dục - Đào tạo. Đông đảo thầy giáo, cô giáo cùng cán bộ

viên chức hàng ngày vẫn hăng say với sự nghiệp trồng người, nay có dịp hát cho nhau nghe bằng những

giọng ca không chuyên nhưng ấm áp tình yêu quê hương, đất nước, tình đồng nghiệp, đồng chí và lòng

yêu nghề, yêu Nhà trường tha thiết.

Sự thành công của hội diễn đã tạo không khí sôi nổi, vui tươi, phấn khởi trong cán bộ viên chức toàn

Trường, qua đó góp phần thắt chặt tinh thần đoàn kết, thống nhất và quyết tâm xây dựng Nhà trường

ngày càng phát triển vững mạnh.

Kết thúc hội diễn, Ban Tổ chức đã trao các giải tập thể: giải nhất toàn đoàn - Công đoàn Khoa Ngoại

ngữ, giải nhì - Công đoàn Khoa Nuôi trồng Thủy sản, giải ba - Công đoàn Khoa Kế toán - Tài chính.

Một số hình ảnh về hội diễn:

Tiết mục Hát về mẹ Việt Nam anh hùng - CĐ Phòng Tổ chức - Hành chính 
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Tiết mục hát múa Âm thanh ngày mới - Liên CĐ Phòng Đào tạo, Phòng ĐBCL&KT, Khoa SĐH và Thư viện

Tiết mục múa Hứng dừa - Liên CĐ Phòng Đào tạo, Phòng ĐBCL&KT, Khoa SĐH và Thư viện
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Tiết mục hát Về quê ngoại - CĐ Khoa Công nghệ Thực phẩm

Xem chi tiết kết quả tại đây

Các tin khác

  Đoàn của Trường Đại học Công nghệ Queensland, Australia thăm và tìm
kiếm cơ hội hợp tác với Nhà trường

  Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

  GS. Mary Collins chuyên gia Fulbright báo cáo về hệ thống giáo dục đại học
Hoa Kỳ và các vấn đề đào tạo theo tín chỉ

  Chung kết cuộc thi “Rung chuông vàng” của Khoa Kỹ thuật Giao thông

  Phân hiệu Kiên Giang tổ chức Hội nghị học tốt cho tân sinh viên khóa 53

  Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ giới thiệu thông tin về du học với chủ đề “Du
học Hoa Kỳ và Thị thực du học”
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