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Nhầm tiếp nối truyền thống hằng năm của Trường Đại học Cần Thơ; Thiết 
thực chào mừng kỷ niệm 56 năm ngày thành lập Trường Đại học Cần Thơ 
(31/3/1966 - 31/3/2022); Chào mừng các ngày lễ lớn: 92 năm ngày thành lập Đảng 
CSVN; 91 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; 76 năm 
ngày Thể thao Việt Nam; 47 năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước, 
nhà trường đã tổ chức “Hội diễn văn nghệ truyền thống trường đại học cần thơ năm 
2022”. Hội diễn là sân chơi văn hóa, văn nghệ lành mạnh giữa các đơn vị trực thuộc 
nhà trường, với các tiết mục: Ca múa, Đơn ca, Múa chính, Ca cổ, Tam ca và Tốp ca. 
Từ đó, giúp phát triển và rèn luyện  kỹ năng, nâng cao cuộc sống tinh thần của sinh 
viên trong quá trình học tập.

Mang theo tinh thần trên cùng với nhiệt huyết của tuổi trẻ, vào ngày 
27/08/2022, Đoàn Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên đã mang đến  hội 
diễn những tiết mục nghệ thuật đặc sắc về hình thức và nội dung. Với chủ đề “Tựa 
ánh bình minh”, buổi diễn muốn gửi đến mọi người những phút giây giải trí nhưng 
cũng đầy sâu lắng, tự hào về trường đại học, con người thiên nhiên Cần Thơ và dân 
tộc Việt Nam.

Kết quả chung cuộc, Đoàn Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên đạt 
được: Giải đặc biệt tốp ca về trường Đại học Cần Thơ, giải A tốp ca, giải B ca cổ, 
giải B múa chính, giải C ca múa, giải C tam ca.

Dù đã kết thúc, nhưng những khát vọng, ngọn lửa nhiệt huyết tuổi trẻ của sinh 
viên Khoa MT&TNTN vẫn còn cháy mãi. Hứa hẹn đêm diễn năm sau sẽ còn phát 
triển và gặt hái được nhiều giải thưởng hơn nữa. Cuối cùng, xin cảm ơn chân thành 
đến tất cả mọi người và chúc mừng “Hội diễn văn nghệ truyền thống đại học cần 
thơ năm 2022” đã thành công tốt đẹp.

Dưới đây là các hình ảnh:



 

 

 

  



 

  

 


