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THÔNG BÁO 

Về việc phát động cuộc thi thiết kế thiệp điện tử với chủ đề “Tri ân thầy cô” 

 

Chào mừng Kỷ niệm 63 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1958-20/11/2021); 

nhằm giáo dục lòng yêu quý, kính trọng thầy cô giáo và khơi dậy ý tưởng sáng tạo, 

đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập và đời sống cho học sinh sinh 

viên (HSSV), trường Cao đẳng Du lịch Huế phát động Cuộc thi thiết kế thiệp điện tử 

chủ đề về “Tri ân thầy cô” với các nội dung cụ thể như sau:  

1.  Mục đích, yêu cầu: 

1.1. Mục đích: 

- Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, góc 

nhìn nghệ thuật của HSSV thông qua việc tham gia Cuộc thi. 

- Phát huy tinh thần “Tôn sư trọng đạo”, “Uống nước nhớ nguồn” trong HSSV 

nhà trường. 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong học tập và 

công việc, nâng cao năng lực tin học cho HSSV. 

1.2. Yêu cầu:  

- Việc tổ chức Cuộc thi phải thiết thực về mặt nội dung, hình thức cũng như 

các bước tiến hành đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, có tính giáo dục; HSSV tham gia 

Cuộc thi trên tinh thần học hỏi, giao lưu, đoàn kết. 

- Đảm bảo thu hút đông đảo các lớp và HSSV toàn trường tham gia, phát huy 

sự sáng tạo, tính thẩm mỹ của HSSV. 

2. Thời gian tổ chức Cuộc thi:  

- Thời gian phát động: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 08/11/2021. 

- Thời gian tổ chức thi trực tuyến (đăng bài trên facebook và kêu gọi Like, 

Share): bắt đầu từ 8h ngày 10/11/2021 đến 16h ngày 16/11/2021. 

- Thời gian công bố và trao giải (dự kiến): ngày 19 hoặc 20/11/2021. 

3. Chủ đề của Cuộc thi: 

Cuộc thi gắn liền với hoạt động chào mừng kỷ niệm 63 năm ngày Nhà giáo 

Việt Nam (20/11) với chủ đề “Tri ân thầy cô”. 

4. Đối tượng dự thi: Là HSSV đang theo học tại Trường Cao đẳng Du lịch Huế. 

 



5. Công tác triển khai: 

5.1. Đối với các lớp: 

Thông báo triển khai cuộc thi đến với tất cả HSSV và tích cực hưởng ứng 

tham gia cuộc thi theo đúng thể lệ đề ra (có Thể lệ cuộc thi đăng trên website và 

fanpage của Trường). 

5.2. Đối với giáo viên chủ nhiệm khối và giáo viên chủ nhiệm các lớp: 

- Phát động rộng rãi thông tin về cuộc thi đến với HSSV. 

- Hướng dẫn các em tham gia cuộc thi theo đúng thể lệ đã đề ra. 

5.3. Đối với các phòng, khoa, trung tâm, đoàn thanh niên và các cá nhân 

được phân công: 

- Chủ động thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo kế hoạch đã đề ra. 

- Phối hợp với các đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc tổ chức các hoạt 

động. 

- Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì kịp thời báo cáo Ban Giám 

hiệu nhà trường để chỉ đạo thực hiện. 

  Cuộc thi thiết kế thiệp điện tử với chủ đề “Tri ân thầy cô” là một hoạt động ý 

nghĩa chào mừng kỷ niệm 63 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11), Ban Giám 

hiệu nhà trường yêu cầu Trưởng các khoa, phòng, trung tâm có liên quan, Đoàn 

thanh niên, giáo viên chủ nhiệm khối, giáo viên chủ nhiệm lớp và các lớp nghiêm 

túc triển khai thực hiện nội dung thông báo này./. 

 

Nơi nhận:                                                                       
- Hiệu trưởng/để báo cáo; 

- PHT Hồ Thị Thúy Nga/phối hợp chỉ đạo; 

- Các khoa, phòng, trung tâm có liên quan; 

- Đoàn thanh niên; 

- Các lớp; 

- Lưu: VT, CTHSSV.        

 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
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