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"HÒA LẠC NGÀY MỚI" 
NƠI GẮN KẾT CÁC CÔNG ĐOÀN VIÊN ĐHQGHN 

QUA HOẠT ĐỘNG THỂ THAO

NGÀY 11/6/2022, Ở ĐÔ THỊ 
ĐHQGHN TẠI HÒA LẠC ĐÃ DIỄN 

RA SỰ KIỆN THỂ THAO SÔI ĐỘNG 
"HOÀ LẠC NGÀY MỚI" THU HÚT 

SỰ THAM GIA CỦA GẦN 500 
CÔNG ĐOÀN VIÊN ĐHQGHN.

Ngày hội "Hoà Lạc ngày mới" do 

Công đoàn Cơ quan ĐHQGHN 

chủ trì, cùng 03 Công đoàn cơ sở 

thuộc Công đoàn ĐHQGHN gồm 

Công đoàn Trường Quốc tế, Công 

đoàn Khoa Luật và Công đoàn Trung 

tâm Phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc 

phối hợp tổ chức. Sự kiện nhận được 

sự đồng hành của Trung tâm Giáo 

dục Thể chất và Thể thao,  Trung tâm 

Giáo dục Quốc phòng và An ninh.

Thông qua các hoạt động trò chơi 

thể thao và bóng đá, Ban tổ chức 

ngày hội mong muốn tăng thêm sự 

đoàn kết, gắn bó của các công đoàn 

viên cũng như phát huy tinh thần 

giao lưu, học hỏi và rèn luyện sức 

khỏe của các công đoàn viên. Ngày 

hội "Hoà Lạc ngày mới " là cơ hội để 

tinh thần đồng đội được thể hiện, 

gắn kết giữa các công đoàn viên nói 

riêng và kết nối 4 đơn vị nói chung.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch 

thường trực Công đoàn ĐHQGHN 

Nguyễn Thị Thảo cho biết, những 

hoạt động được diễn ra ở đô thị 

ĐHQGHN tại Hòa Lạc như tiếp thêm 

nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ 

cho công đoàn viên ĐHQGHN. Dù 

trước mắt còn nhiều khó khăn nhưng 

với tinh thần đoàn kết, quyết tâm 

của toàn ĐHQGHN thì mọi thử thách 

sẽ được phá tan. Đồng chí Nguyễn 

Thị Thảo biểu dương các đơn vị tham 

gia và phối hợp tổ chức chương trình 

ý nghĩa này và mong rằng trong thời 
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gian tới, Khu đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc 

sẽ ngày càng sôi động với các hoạt động 

thể thao của Công đoàn các đơn vị trong 

toàn ĐHQGHN.

Tại ngày hội, các đội thi đã cùng trải qua 

các nội dung hấp dẫn, vui vẻ, với sự thử 

thách tinh thần đoàn kết và sự sáng tạo 

của các thành viên. Giải bóng đá tranh 

Cúp Tứ hùng được diễn ra tại sân bóng đá 

của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An 

ninh, với sự cống hiến hết mình của các 

công đoàn viên của các đơn vị.

Ngày hội thể thao "Hòa Lạc ngày mới" đã 

khép lại, các công đoàn viên ĐHQGHN đã 

được sống trong không khí thực sự sôi 

động, nhiệt huyết, những thử thách cam 

go, những trận đấu túc cầu đỉnh cao, bàn 

thắng đẹp mắt, đầy thú vị, tinh thần thi 

đầu fair-play và trái tim đầy nhiệt huyết vì 

màu cờ sắc áo của đơn vị mình.

Kết quả chung cuộc các nội dung thi đấu 

cụ thể:

+ Ở nội dung Bóng đá: Cơ quan ĐHQGHN 

dành ngôi Vô địch Cúp bóng đá Tứ hùng; 

giải Nhì thuộc về Trường Quốc tế; giải Ba 

dành cho Trung tâm Phát triển ĐHQGHN 

tại Hòa Lạc và giải Tư thuộc về Khoa Luật.

+ Ở nội dung Team Building: Giải Nhất 

thuộc về Trung tâm Phát triển ĐHQGHN 

tại Hòa Lạc; giải Nhì đã thuộc về Cơ quan 

ĐHQGHN; đồng giải Ba dành cho Khoa 

Luật và Trường Quốc tế.


