
LIÊN CHI ĐOÀN KHOA TỰ NHIÊN TỔ CHỨC CUỘC THI "RUNG 

CHUÔNG VÀNG" LẦN THỨ HAI VỚI CHỦ ĐỀ BÁC HỒ KÍNH YÊU  

VÀ ĐIỆN BIÊN QUÊ HƯƠNG TÔI 

Cứ mỗi dịp tháng 5 về, toàn dân ta lại cùng sống với những giờ phút đặc 

biệt, niềm vui dâng trào, nhớ về kỷ niệm ngày sinh nhật Bác Hồ.  

Bác Hồ - Vị Lãnh tụ kính yêu, Người đã cống hiến cả đời mình cho sự 

nghiệp giải phóng đất nước và dân tộc Việt Nam. 

Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 

19/05/2017). Chiều ngày ngày 09 tháng 05 năm 2017, Liên Chi đoàn Khoa Tự 

Nhiên đã tổ chức cuộc thi “Rung chuông vàng” lần 2 với chủ đề Bác Hồ kính 

yêu - Điện Biên quê hương tôi. Cuộc thi là sân chơi trí tuệ bổ ích cho các đoàn 

viên thanh niên Khoa Tự Nhiên, nhằm nâng cao hiểu biết, tư duy về thân thế, sự 

nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và văn hóa, lịch sử của Điện Biên.  

 Đến dự với cuộc thi có các thầy cô giáo trong Chi bộ 5 - Khoa Tự Nhiên, 

đoàn viên thanh niên Liên chi đoàn khoa và khách mời đến từ Ban chấp hành 

đoàn trường, các Liên chi đoàn khoa Xã Hội và Khoa Tiểu học Mầm Non. 

Để chuẩn bị cho cuộc thi, các thí sinh đã tiến hành ôn tập, trau dồi kiến 

thức cho mình nhằm vượt qua các câu hỏi. Cuộc thi diễn ra trong không khí sôi 

nổi, hào hứng của toàn thể thí sinh và khán giả. Thêm phần hồi hộp thú vị hơn là 

sự trợ giúp của các thầy cô để cứu thí sinh quay trở lại sàn thi đấu. 

Kết thúc cuộc thi, sinh viên Lò Văn Phòng đến từ Chi đoàn K19 ngành Công 

tác Xã hội đã xuất sắc trả lời hoàn thành các câu hỏi và trở thành người thắng cuộc. 

Cuộc thi là dịp để các thầy cô cùng sinh viên Khoa Tự Nhiên cùng nhau tìm 

hiểu lại thân thế, sự nghiệp của Chủ Tịch Hồ Chí Minh và quê hương Điện Biên Phủ 

lịch sử, xinh đẹp.  

Kết thúc cuộc thi đã để lại những ấn tượng tốt đẹp cho đại biểu, khán giả và 

thầy cô, sinh viên trong Khoa. 

Dưới đây là một số hình ảnh của cuộc thi 



 
 

 
 



 
 

Ảnh 1,2,3: Một số hình ảnh cuộc thi " Rung chuông vàng" 

 

 
 

Ảnh 4: Hình ảnh cứu trợ của các cô giáo Khoa Tự Nhiên 

 



 
 

 
  

Ảnh 5,6: Các thí sinh quay lại sàn thi sau khi được giáo viên cứu trợ 



 
 

Ảnh 7: Thầy giáo Phạm Xuân Cường Phó Bí Thư Đoàn trường và cô giáo Nguyễn Thị Phương Thúy Bí 

thư Liên Chi đoàn Khoa Tự Nhiên trao giải cho hai thí sinh  đạt giải nhất và giải  nhì trong cuộc thi. 


