
Công đoàn Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức 

khai mạc “không gian văn hóa Hồ Chí Minh chào mừng 93 năm 

ngày Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 -28/7/2022) 

CĐCS Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức 

 

Thực hiện kế hoạch “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2022 -2025; Kế hoạch số 136 - KH/TU của 

Thành Ủy Thủ Đức về xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh gắn với giữ gìn 

và phát huy đặc trưng văn hóa của Thành phố Thủ Đức” giai đoạn 2022 -2025; được 

sự chỉ đạo của Cấp ủy, Chi bộ nhà trường. CĐCS Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật 

Thủ Đức xây dựng kế hoạch số 164/KH-CĐCS về xây dựng không gian văn hóa Hồ 

Chí Minh tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức. 

Sáng ngày 27/7/2022, nhân Kỷ niệm 93 năm ngày Công đoàn Việt Nam 

(28/7/1929 - 28/7/2022). CĐCS Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức tổ 

chức lễ Khai mạc “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại trường Cao đẳng Kinh tế 

- Kỹ thuật Thủ Đức. 

 

Lễ khai mạc Không gian văn hóa Hồ Chí Minh 



 

Đến dự có Đ/c Trần Ngọc Cường - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Cao 

đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức; các Đ/c Ban Giám hiệu, lãnh đạo các phòng, khoa 

cùng hơn 80 viên chức, giảng viên của nhà trường. 

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ 

Đức gồm 02 không gian chính là không gian vật thể và không gian mạng. 

- Không gian vật thể bao gồm 

+  Khu trưng bày với 14 bảng in, giới thiệu tóm tắt thân thế, sự nghiệp cách 

mạng của Bác 

 

Viên chức, giảng viên tham quan khu trưng bày 



 

Viên chức, giảng viên tham quan khu trưng bày 

+ 04 mô hình (gồm nhà Ngoại Bác Hồ, Bến nhà Rồng, Nhà sàn Bác Hồ và 

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh). 

 

Mô hình nhà Ngoại Bác tại Làng Trù, Kim Liên, Nam Dàn, Nghệ An 



 

Mô hình Bến nhà Rồng 

 

Mô hình nhà Sàn Bác Hồ 

 



 

Mô hình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh 

+ Phòng đọc với hơn 400 tác phẩm, tư liệu, hình ảnh về Bác. 

 

 

Phòng đọc sách 

 



- Không gian mạng với kênh You Tube và Fanpage đăng tải các video Clip về 

Bác và lịch sử, định hướng phát triển của Thành phố Thủ Đức. 

Phát biểu khai mạc Không gian văn hóa Hồ Chí Minh; Đ/c Trần Ngọc Cường 

cho biết “việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Trường Cao đẳng Kinh 

tế - Kỹ thuật Thủ Đức để lưu trữ, giới thiệu và lan tỏa những tác phẩm, giá trị tốt đẹp 

trong tư tưởng, đạo đức và phong cách của người. Nhằm tăng cường tuyên truyền sâu 

rộng đến đảng viên, viên chức và học sinh, sinh viên của nhà trường về đẩy mạnh học 

tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thấm nhuần tư tưởng của 

Người vào trong đời sống xã hội, trở thành lối sống, nếp nghĩ, nhận thức ngày càng 

sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh”. và yêu cầu “Để khai thác tốt không gian văn hóa Hồ Chí Minh này, tôi 

đề nghị Đoàn thanh niên trường chủ động phối hợp với phòng đào tạo, khoa khoa học 

cơ bản xây dựng kế hoạch khai thác thông qua các hình thức như các buổi sinh hoạt 

đoàn, sinh hoạt chính trị đầu khóa, đầu năm học; lồng ghép vào chương trình bài 

giảng chính trị, pháp luật để giáo dục cho học sinh, sinh viên của nhà trường”. 

 

 

 

 


