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                   Từ ngày 13 đến 15/7/2017 tại nhà thi đấu Phan Châu Trinh, thành phố Nha Trang
tỉnh Khánh Hòa đã diễn ra Hội thao Khối Xổ số miền Trung lần thứ IX. Đây là một
trong những sự kiện thể thao nổi bật của Khối Xổ số miền Trung hằng năm nhằm cổ vũ tinh
thần rèn luyện thể dục thể thao của CNVCLĐ trong toàn khối; 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 các tỉnh
khu vực miền Trung
.
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Đoàn VĐV Công ty TNHH MTV XSKT Quảng Nam với sự góp mặt của 12 VĐV tham gia Hội
thao và thi đấu ở các nội dung: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nam nữ, đôi nữ.

  

                Hội thao lần thứ IX này đoàn VĐV Công ty TNHH MTV XSKT Quảng Nam đã gặt hái
được những thành tích rất đáng biểu dương và khích lệ: Huy chương vàng Cầu lông đôi nam nữ;
Huy chương bạc cầu lông đơn nam; Huy chương bạc bóng bàn đơn nam; Huy chương bạc cầu
lông đôi nữ; Huy chương đồng đôi nam và Huy chương đồng đôi nam nữ môn Bóng bàn;
             So với các năm trước, thành tích năm nay của Đoàn VĐV Công ty đã có nhiều tiến bộ;
Đề nghị các VĐV cố gắng sắp xếp công việc tiếp tục rèn luyện để duy trì thành tích đã được
góp phần cho Hội thao năm tới được thành công tốt đẹp;
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                                             Bà
Nguyễn Thị Thu Sương – Giám đốc Công ty XSKT Quảng
Nam (ngoài cùng bên phải) trao huy chương và phần
thưởng cho các VĐV
                    Hội thao Khối Xổ số miền Trung là
hoạt động thường niên hằng năm của toàn thể 14 Công ty
XSKT trong khu vực miền Trung; được luân phiên tổ chức ở
các địa phương khác nhau nhằm 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;
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  Bà Nguyễn Thị Thu Sương - Giám đốc Công ty XSKT Quảng Nam – nhận cờ luân lưuđăng cai tổ chức Hội thao Khối Xổ số miền Trung lần thứ X tại Quảng Nam năm 2018.  
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