
HỘI THAO BỆNH VIỆN NĂM 2022 

 Trong chuỗi các hoạt động sôi nổi chào mừng Kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam 

(30/4/1975-30/4/2022), lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Bệnh 

viện lần thứ III nhiệm kỳ 2022-2027, Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bệnh viện và 

nhân dịp kỉ niệm 10 năm ngày thành lập Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng (10/5/2021-

10/5/2022), được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện, Đoàn Thanh niên phối 

hợp cùng Công đoàn Bệnh viện đã tổ chức Hội thao năm 2022. 

 

Hình ảnh: Khai mạc hội thao 



 Sau hơn 3 năm bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các hoạt động giao lưu của 

Bệnh viện dường như gác lại để dành tất cả thời gian cho công tác phòng, chống dịch bệnh 

và chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Đến hôm nay, giữa cái nắng tháng 4 vàng rực rỡ, Hội 

trường Bệnh viện đã trở thành sân khấu sôi nổi của sức trẻ thanh niên với sự tham gia của 

các cán bộ, đoàn viên tham dự ở 4 nội dung: nhảy bao bố, cầu lông, bóng bàn, chạy 3 chân. 

 

Hình ảnh: Các Đội tham dự hôi thao 

 Hội thao diễn ra rộn ràng và hấp dẫn xuyên suốt từ 7h30 sáng đến 12h, BTC đã thực 

hiện đúng tôn chỉ của mình là tạo sân chơi bổ ích, góp phần thúc đẩy phong trào tập 

luyện thể dục thể thao, tăng cường mối giao lưu giữa các cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động trong đơn vị. 

 Ở nội dung nhảy bao bố và nhảy 3 chân có sự tham gia của 8 đội thi, mỗi đội gồm có 4 

vận động viên. Các đội thi đấu theo 2 bảng, hình thức loại trực tiếp.  

https://thanhnien.vn/the-thao/the-thao-cong-dong/


 

Hình ảnh các đội thi nhảy bao bố 

 

 

Hình ảnh các đội thi đấu môn Nhảy 3 chân 

 



Ở nội dung cầu lông đôi nam có 5 đội, đôi nữ có 6 đội, 6 đội đôi nam nữ. Các đội thi 

đấu theo bảng.  

 

Hình ảnh thi đấu cầu lông đôi nam nữ 



 Nội dung môn bóng bàn bóng bàn cũng diễn ra hết sức hấp dẫn với sự tranh tài của 4 

Đôi nam và 5 Đôi nam nữ. 

 

Hình ảnh thi đấu bóng bàn đôi nam 

 Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao mỗi giải cá nhân bao gồm: 1 giải nhất, 1 giải nhì và 

1 giải 3. Giải toàn đoàn sẽ được xếp theo thứ tự: Nhất – Nhì – Ba - Khuyến khích dựa trên 

cách tính điểm các nội dung cá nhân và sẽ được trao trong ngày kỉ niệm thành lập Bệnh viện 

10/5. 

 Hoạt động hội thao đã tạo không khí sôi nổi, đoàn kết cho cán bộ, đoàn viên, thanh 

niên trong Bệnh viện; giúp nâng cao giáo dục thể chất và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu 

nước, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong đơn vị. Đây là sân chơi lành 

mạnh, là dịp để đoàn viên thanh niên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác đoàn, 

đồng thời tuyển chọn đội hình tham gia Hội thao CNVCLĐ ngành Y tế thành phố Đà Nẵng 

lần thứ V năm 2022 dự kiến khai mạc ngày 23/4/2022. 

 

 



 

Một số hình ảnh hoạt động hội thao 

 

 

 



 



 

 



 

Chi đoàn Nhi III 



 



 

CNguồn: CTXH 


