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Từ ngày 27 đến 29/7/2016 tại nhà Thi đấu Liên đoàn lao động Thành phố Huế đã diễn ra Hội
thao Khối Xổ số miền Trung lần thứ VIII. Tham dự Hội thao lần này có sự góp mặt tranh tài đầy
đủ của 14 đoàn vận động viên của 14 Công ty Xổ số kiến thiết của 14 tỉnh thuộc khu vực miền
Trung.

  

  

Đây là một trong những sự kiện thể thao nổi bậc của Khối Xổ số miền Trung hằng năm nhằm cổ
vũ tinh thần rèn luyện thể dục thể thao của CNVCLĐ toàn khối và là dịp để tăng cường sự đoàn
kết giao lưu văn hóa văn nghệ của những người làm việc trong lĩnh vực kinh doanh xổ số - hoạt
động đem lại sự may mắn cho mọi người thông qua trò chơi có thưởng nhằm huy động tiền nhàn
rỗi để phục vụ các công trình phúc lợi an sinh của xã hội.
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  * Ông Đinh Văn Sơn (áo xanh) Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty XSKT Quảng Nam - Phó Chủtịch Khối XSMT tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đoàn VĐV tham dự  Đoàn VĐV Công ty TNHH MTV XSKT Quảng Nam (5 VĐV cầu lông và 4 VĐV bóng bàn) thamgia Hội thao và thi đấu ở các nội dung: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nam nữ, đôi nữ (lứa tuổidưới 41 đv nam và dưới 36 đv nữ) đã đạt được những thành tích rất đáng biểu dương và khíchlệ: Huy chương vàng Cầu lông đôi nam nữ; Huy chương bạc cầu lông đơn nam; Huy chươngđồng cầu lông đôi nam; Huy chương đồng đôi nam và Huy chương đồng đơn nam môn Bóngbàn;  

  So với các năm trước, thành tích năm nay của Đoàn VĐV Công ty đã có nhiều tiến bộ, xứngđáng sự tin cậy của lãnh đạo và CNVLĐ Công ty góp phần cổ vũ cho phong trào rèn luyện thểthao theo gương Bác Hồ vĩ đại tại đơn vị.  
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