
 
THÔNG BÁO 

Về việc hoạt động phong trào chào mừng ngày 20.11 
 
Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi thông báo Kế hoạch tổ chức hoạt 

động phong trào chào mừng kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982-
20.11.2020), cụ thể như sau: 

 
1. Tổ chức chương trình “Nhắn gửi yêu thương” 

- Đối tượng tham gia: Toàn thể Đoàn viên, thanh niên, HS trong toàn trường; 
- Thời gian tổ chức: Dự kiến từ ngày 09/11/2020 đến ngày 20/11/2020; 
- Hình thức thực hiện: Trang trí các tấm thiệp trên nền backdrop chào mừng 

ngày 20/11 đặt tại sảnh Hội trường, ĐVTN, HSSV sẽ viết những lời nhắn, lời 
chúc đến các thầy cô trên đó. 
 

2. Hội thi cắm hoa 
- Nội dung: Mỗi chi đoàn, lớp tham gia 01 đội và đăng ký tham dự tại Văn 

phòng Khoa, phòng A2.6 từ nay tới ngày 16/11/2020. 
-  Chủ đề: “Nhớ ơn Thầy, Cô”. 
- Thời gian tổ chức và trao giải: Dự kiến sáng ngày 20/11/2020. 
- Địa điểm: Sảnh hội trường A 
- Các đội tham dự tự chuẩn bị vật tư (hoa, đồ dùng trang trí…). 
- Các tác phẩm dự thi sẽ được tặng cho toàn thể các Phòng/Khoa tại trường và 

được nhà trường hỗ trợ kinh phí mua vật tư trong sáng ngày 20/11. 
 

3. Hội diễn văn nghệ 
- Nội dung: Hội thi văn nghệ xoay quanh chủ đề về mái trường, thầy cô, bạn 

bè; ca ngợi truyền thống về ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11; ca ngợi tình yêu 
đối với quê hương đất nước, Đảng, Đoàn và Bác Hồ, phản ánh những ước 
mơ, tình cảm trách nhiệm của tuổi trẻ với sự nghiệp đổi mới đất nước, khẳng 
định chủ quyền biển đảo Việt Nam. 

- Thời gian tổ chức: Dự kiến từ ngày 02/11/2020 đến ngày 20/11/2020. 
- Đăng ký các tiết mục tại VP Trung tâm Tin học ngoại ngữ - Cô Nhi – P.Bí 

thư Đoàn trường. 
- Vòng sơ khảo: 16h ngày 18/11/2020 tại HTA, chung kết và trao giải vào 

sáng ngày 20/11/2020. 
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4. Hội thi bóng đá nam, bóng chuyền nữ 
- Hình thức thi đấu: Bóng đá thi đấu vòng tròn tính điểm, bóng chuyền thi đấu 

theo hình thức loại trực tiếp; 
- Thời gian đăng ký: Danh sách các vận động viên gửi về VP Khoa phòng 

A2.6 chậm nhất đến 14h00 ngày 28/10/2020; 
- Bốc thăm chia bảng: lúc 15h00 ngày 28/10/2020 tại VP Khoa phòng A2.6; 
- Địa điểm và thời gian thi đấu: Từ 30/10 – 20/11/2020 tại Sân bóng đá/ sân 

bóng chuyền (lịch thi đấu chi tiết sẽ thông báo sau); 
- Các đội tham dự mặc đồ thể thao, mang giày, Ban Tổ chức sẽ chuẩn bị bóng 

thi đấu; 
- Thời gian trao giải: Dự kiến sáng ngày 20/11/2020 

 
Trân trọng. 
         ĐOÀN TRƯỜNG 


