LỄ NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 THÁNG 11 NĂM 2011
Theo truyền thống hằng năm, ngày 19-11-2011, Đoàn Thanh niên Viện NC&PT Công nghệ
Sinh học lại tiến hành tổ chức buổi lễ “Tri ân Thầy Cô” - thiết thực chào đón ngày nhà giáo Việt
Nam 20/11 và ngày truyền thống Viện NC&PT Công nghệ Sinh học 19/11.

Đội văn nghệ Viện NC&PT Công nghệ Sinh học hát mừng buổi lễ
Trong buổi lễ trang trọng và ngập tràn ý nghĩa này, Viện NC&PT Công nghệ Sinh học đã
vinh dự được tiếp đón thầy Hà Thanh Toàn - Phó hiệu trưởng trường Đại học Cần Thơ, thầy Trần
Nhân Dũng - Giám đốc Viện, thầy Nguyễn Văn Thành - Phó giám đốc Viện, PGS.TS Nguyễn Hữu
Hiệp cùng quý thầy cô, cán bộ viên chức Viện. Buổi lễ còn có sự góp mặt của các anh chị học viên
cao học, nghiên cứu sinh, cựu sinh viên các khóa và toàn thể các bạn sinh viên thuộc Viện NC&PT
Công nghệ Sinh học.
Thầy Trần Nhân Dũng - Giám đốc Viện NC&PT Công nghệ Sinh học đã mở đầu buổi lễ với
lời biểu và chia sẻ chân tình, đầy tình yêu thương về ngày truyền thống của Viện và ngày “Hiến
chương các nhà giáo Việt Nam.” Không khí buổi lễ lại càng thêm ấm áp và ý nghĩa khi các bạn sinh
viên tiến hành nghi lễ tặng hoa và cài hoa thay cho lời tri ân sâu sắc nhất kính gửi đến quý Thầy Cô.

Các bạn sinh viên tiến hành nghi lễ tặng hoa và cài hoa
Góp mặt trong buổi lễ, các anh chị cao học cùng các anh chị cựu sinh viên cũng đã gửi đến
quý Thầy Cô món quà nhỏ với tất cả tình cảm yêu thương kính trọng. Buổi lễ lại càng ý nghĩa hơn
khi cô Trần Thị Xuân Mai, chủ tịch Công Đoàn Viện giới thiệu và phát động về quỹ học bổng Công
nghệ Sinh học (do cựu sinh viên, học viên thành lập) nhằm chia sẻ, hỗ trợ và giúp đỡ các bạn sinh
viên nghèo có thêm chi phí để học tập và trang trãi cho cuộc sống trong 4 năm dưới mái trường đại
học Cần Thơ. Quỹ học bổng đưa ra đã nhanh chóng nhận được sự đóng góp nhiệt tình từ các nhà
hảo tâm, quý thầy cô, các anh chị cao học và các anh chị cựu sinh viên.
Thầy Hà Thanh Toàn – Phó hiệu trưởng nhà trường cũng đã phát biểu gởi lời nhắn nhủ đến
sinh viên về ngày truyền thống, cũng như mong muốn sinh viên hãy phát huy hơn nữa việc học và
rèn luyện dưới mái nhà chung Viện NC&PT Công nghệ Sinh học.
Cũng nằm trong khuôn khổ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 và ngày truyền thống
Viện 19/11, Đoàn thanh niên Viện NC&PT Công nghệ Sinh học cũng đã tổ chức nhiều cuộc thi thú
vị và bổ ích như “Ống kính tài năng”, “Nét bút tri ân” và một số giải thể thao…Giải thưởng cụ thể
như sau:
+ Ống kính tài năng:
Giải nhất tĩnh vật: Đỗ Tấn Khang chi đoàn Cán bộ
Giải nhì tĩnh vật: Nguyễn Ngô Minh Anh chi đoàn CNSH TT K33
Giải ba tĩnh vật: Lê Ngọc Lý chi đoàn CNSH K36, Lê Lý Vũ Vi chi đoàn CNSH TT K35
Dương Hạnh Vân chi đoàn VSV K37
Tác phẩm được yêu thích nhất: Lê Thanh Sang CNSH K37
Giải nhất chân dung: Lâm Thị Thúy Huỳnh CNSH TT K34
Giải nhì chân dung: Nguyễn Thị Ngọc Điệp CNSH TT K34
Giải ba chân dung: Nguyễn Ngô Minh Anh CNSH TT K33, Nguyễn Minh Thùy CNSH TT K34.

Thầy Trần Nhân Dũng- Giám đốc Viện- trao giải thưởng “Ống kính tài năng” năm 2011 cho
các anh chị cán bộ và các bạn sinh viên
+ Nét bút tri ân
Giải nhất: Nguyễn Đan Vân, chi đoàn CNSH TT K33
Giải nhì: Nguyễn Phước Lập, chi đoàn CNSH K34
Giải ba: Lê Bảo Trâm, chi đoàn CNSH TT K33
Giải yêu thích nhất: Lâm Tiên Nga, chi đoàn CNSH TT K33

Các bạn sinh viên đoạt giải trong cuộc thi “Nét bút tri ân” năm 2011

Ngoài ra, các cá nhân xuất sắc có đóng góp tích cực trong hoạt động Đoàn Viện cũng được
trao trặng giấy khen.

Cô Nguyễn Thị Liên – Phó bí thư Đoàn Viện trao giấy khen cho các đồng chí có đóng góp tích cực
cho phong trào Đoàn thanh niên.
Buổi lễ kết thúc trong âm điệu tươi trẻ và ngập tràn sức sống của nhạc phẩm: “Tiếng hát
sinh viên” nhưng đâu đó trong tâm khảm của mỗi bạn sinh viên vẫn là hơi ấm yêu thương và lòng
tri ân sâu sắc nhất gửi đến toàn thể quý Thầy Cô và các anh chị cán bộ, những người đã và đang
quan tâm, chăm lo và ươm mầm cho những chồi non vươn mình tỏa sáng. Kính chúc quý thầy cô,
các anh chị cán bộ luôn dồi dào sức khỏe và công tác tốt.
(Bài: Đan Vân K34 TT)

Vài hình ảnh tiết mục văn nghệ trong buổi lễ:

