TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT
KHOA CƠ KHÍ
BỘ MÔN CƠ KHÍ Ô TÔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà nội, ngày 5 tháng 10 năm 2015

THÔNG BÁO SỐ 2
(V/vv tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Bộ môn Cơ khí ô tô)
Kính gửi: - Các thế hệệ thầy, trò của Bộ môn Cơ khí ô tô và những
ng người
ngư quan tâm,
dành tình cảm
c cho Bộ môn Cơ khí ô tô ;
- Các cơ quan,
quan tổ chức trong và ngoài nước.
Ban tổ chức lễ kỷ niệm “Bộộ môn Cơ
C khí ô tô – Chặng đường
ờ nửa
ửa thế kỷ”
ỷ thông báo kế
hoạch tổ chức lễ kỷ niệm như
ư sau:
1. Các hoạt
ạ độ
động thểể thao hướng
h
đến lễ kỷ niệm:
a. Giải
ả Tennis cựu
ựu sinh viên
vi Cơ khí ô tô
- Thời gian: buổi sáng
ng chủ
ch nhật ngày 18/10/2015 từ
ừ 7h30 đến 12h00
- Địa điểm: Tổ hợpp sân quần
qu vợt Quan Hoa, số 20 ngõ 165, đường
ng Cầu
C Giấy, Quận Cầu
Giấy, Hà Nội.

- Liên hoan tại nhàà hàng
hà Trung Dũng, 46 Trần Quốc Hoàn, Quận Cầuu Giấy,
Gi Hà Nội
b. Giải Bóng đá giao hữu
h sinh viên và cựu sinh viên Cơ khí ô tô
- Thời gian: buổi sáng
ng chủ nhật ngày 25/10/2015 từ
ừ 7h30 đến 12h00
- Địa điểm: Sân vận
ận động
độ Học
ọ viện
ệ Kỹỹ thuật
ậ Quân sự,
ự số
ố 236 Hoàng Quốc Việt,
Quận Cầu Giấy, Hàà Nội
N
- Liên hoan tại nhà hààng Trung Dũng, 46 Trần Quốc Hoàn, Quận
ận Cầu
Cầ Giấy,
ấ Hà Nội
2. Xây dựng sổ vàng đánh dấu
d chặng đường 50 năm phát triển
- Đềề nghịị cựu
ựu sinh viên
vi các khóa gửi thông tin bằng cách điền vào
ào mẫu
m theo đường
link sau http://goo.gl/forms/zao4jdzaqn,
http://goo.gl/forms/zao4jdzaqn thống kê đếnn ngày 05/10/2015 đã
đ có hơn
100 cựuu sinh viên đăng
đă ký.
- Bộộ môn sẽẽ chốt
ố dữ
ữ liệu
liệ đế
đến hết
ế ngày 18/10/2015
3. Lễ mít tinh kỷ niệm
ệm 50 năm
nă thành lập bộ môn
- Thời gian: buổi sáng
ng chủ nhật, ngày 01/11/2015
- Đểể chuẩn
ẩ bịị tốt
ố Lễễ kỷ niệm,
ệ đề nghịị cựu
ự sinh viên đăng ký tham dự
d Lễ mít tinh
chậm nhất ngày 25/110/2015,
Xin trân trọng cảm ơn!
Trưởng Ban tổ chức

PGS.TS. Đào Mạnh Hùng
(*)

Hãy quét mã QR để đi đếnn trang đang ký

CHƯƠNG TRÌNH MÍT TINH KỶ NIỆM
Bộ môn Cơ khí ô tô – Chặng đường nửa thế kỷ

8h00 – 9h00

:

Đón tiếp

8h30 – 9h00

:

Văn nghệ chào mừng, Chiếu phim truyền
thống

9h15 – 9h25

:

Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

9h25 – 9h45

:

Lịch sử 50 năm hình thành và phát triển
Bộ môn

9h45 – 9h55

:

Đại diện Nhà trường phát biểu chúc mừng

9h55 – 10h10

:

Đại diện Cựu giảng viên của bộ môn phát
biểu.

10h10 – 10h25

:

Văn nghệ

10h25 – 10h40

:

Đại diện Cựu sinh viên phát biểu

10h40 – 11h10

:

Lễ trao học bổng Cựu sinh viên

11h10 – 11h20

:

Phát biểu của đại diện Ban liên lạc Cựu
sinh viên, phát động động ủng hộ quỹ học
bổng cựu sinh viên Cơ khí ô tô

11h20 – 11h30

:

Lãnh đạo Bộ môn phát biểu cảm ơn

11h30 -

:

Tiệc Buffet

Trưởng Ban tổ chức

PGS.TS. Đào Mạnh Hùng

