
VĂN NGHỆ KHOA CHỦ ĐỀ “CẢM” 

Chương trình Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 tri ân quý thầy cô – người lái 

đò cần mẫn, miệt mài đưa biết bao thế hệ sinh viên đến bến bờ thành công. 

Chủ đề “CẢM” không chỉ là lời cảm ơn mà còn là cảm nhận, cảm nghĩ của chúng em 

dành cho người cha, người mẹ thứ hai. 

Cảm ơn thầy cô vì không chỉ dạy dỗ bằng những nhận thức mà còn bằng cả trái tim 

nhiệt huyết, luôn tận tụy thức khuya dậy sớm để mang đến những kiến thức bổ ích, 

trong đó có cả những bài học làm người quý giá, gửi tình yêu thương đến học trò qua 

từng bài giảng. Chính thầy cô đã truyền cho chúng em thêm niềm tin, sức mạnh, giúp 

vững hành trang bước vào đời, vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống. Quả thực đúng 

như lời Comenxki đã nói “Dưới ánh mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy 

học” bởi muốn chúng em có tương lai tươi sáng, muốn đất nước phát triển, phồn thịnh 

đã mở ra cánh cổng tri thức dâng hiến cuộc đời và thanh xuân cho sự nghiệp của nền 

giáo dục nước nhà. 

 

TS. GVC Huỳnh Thị Thu Sương – Trưởng khoa Quản Trị Kinh doanh 



 

Giảng viên khoa Quản trị Kinh doanh  

Đến chung vui và chúc mừng cho đêm hội rất vinh dự khi được đón tiếp TS. GVC 

Huỳnh Thị Thu Sương – Trưởng khoa Quản trị Kinh doanh và lãnh đạo bộ môn TS. 

Cảnh Chí Hoàng – Trưởng bộ môn Quản trị Cơ sở, TS. Trần Văn Hưng – Phụ trách bộ 

môn Quản trị Kinh doanh tổng hợp, TS. Phạm Thị Ngọc Mai – Phụ trách bộ môn Quản 

trị Bán hàng và các thầy cô là Nguyên Giảng viên và Giảng viên, Viên chức khoa Quản 

trị Kinh doanh. 



 

Anh Nguyễn Minh Quân – Cựu sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh 

 

The Rhythm – Đội văn nghệ khoa Quản trị Kinh doanh 



 

Thí sinh tham dự đêm văn nghệ “CẢM” 

Các tiết mục ca hát, nhảy múa được dàn dựng công phu, đầu tư chỉn chu và sáng tạo từ 

các anh chị cựu, câu lạc bộ - đội – nhóm và các đội văn nghệ đến từ ba cụm cơ sở đã 

mang đến một đêm nhạc với nhiều cung bậc cảm xúc đi từ sâu lắng đến sôi động. 



 

Trao giải thưởng cho các cụm thi trong đêm diễn tri ân thầy cô 

Chúng em muốn gửi tặng Qúy Thầy Cô lời ca tiếng hát, điệu múa để tỏ lòng biết ơn, ca 

ngợi và tôn vinh công lao to lớn của Người dành cho “những đứa con” của mình. Bên 

cạnh đó, còn nhắc nhở chúng em những con người đang ngồi trên ghế nhà trường phải 

làm trò bổ phận của người học trò đối với thầy cô. Đêm nhạc đã để lại nhiều dấn ấn 

trong quãng đời sinh viên, nơi chúng em được bày tỏ lòng yêu thương đối với sự dìu 

dắt của người thầy, người cô đã chắp cánh cho những hoài bão, ước mơ lớn lao về sự 

thành đạt và công danh mai sau. 

Kính chúc Qúy Thầy Cô luôn vui khỏe, hạnh phúc, đủ tâm – trí – lực để ngày càng vững 

bước cống hiến trong sự nghiệp “trồng người”, đào tạo thêm nhiều nhân tài cho Tổ 

quốc. Chúc những điều tốt đẹp sẽ luôn đến với thầy cô. 


