NGÀY HỘI TÔI LÀ SINH VIÊN 2013
Ngày hội “Tôi là sinh viên 2013” do Tổng công ty Viễn Thông Viettel phối hợp với Thành đoàn TP
Cần Thơ chính thức được khai mạc tại sân vận động quân khu 9 (Q.Bình Thủy - TP Cần Thơ) vào
sáng 26/10/2013. Ngày hội mang đến cho các bạn sinh viên những hoạt động vui chơi, giải trí đậm
chất sinh viên. Mở màn bằng điệu nhảy Flashmob cực kỳ sôi động, ngày hội thực sự khởi động với
sức trẻ đầy nhiệt huyết của các bạn sinh viên vùng đất Tây Đô.
Tiếp nối là các hoạt động văn nghệ của các trường Cao đẳng – Đại học trên địa bàn. Bên cạnh đó
còn là các gian hàng đố vui có thưởng, trải nghiệm công nghệ của nhà mạng Viettel.

Lễ khai mạc ngày hội

Rất đông sinh viên của các trường trung cấp, cao đẳng và đại học trong địa bàn thành phố

Trong đó đơn vị đại học Cần Thơ có 3 gian hàng trưng bày của Viện NC&PT CNSH, Khoa Nông
nghiệp & Sinh học ứng dụng, Khoa Kinh tế - quản trị kinh doanh và Khoa sư phạm.

Gian hàng của Viện NC&PT CNSH

Sau khi tổng kết thì gian hàng của Viện NC&PT CNSH đã đạt giải GIAN HÀNG ẤN TƯỢNG của ban
tổ chức và phần thưởng tiền mặt là 5 triệu đồng. Trong đó 500.000 đồng đã được quyên góp ủng hộ
cho đồng bào miền trung bị thiên tai lũ lụt, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó của dân tộc Việt Nam
Điểm nhấn của ngày hội là buổi lễ vinh danh thủ khoa, sinh viên nghèo vượt khó của TP. Cần Thơ,
20 suất học bổng sẽ được trao (mỗi suất 10 triệu đồng) cho các thủ khoa và sinh viên nghèo vượt
khó.
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