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CN Dương Thanh Kỳ -

Nhân dịp Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2022), chào
mừng “Tháng Công nhân” năm 2022 Công đoàn Ngành Y tế Quảng Nam tổ chức Giải cầu lông
công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế năm 2022. Giải được tổ chức từ ngày
13/5/2022 – 15/5/2022, tại Nhà thi đấu Trường Cao đẳng Y tế. Đây là đợt sinh hoạt, giao lưu ý
nghĩa, tạo được không khí phấn khởi trong đội ngũ công chức, viên chức ngành y tế tỉnh nhà.
Cùng với tinh thần đó, công đoàn Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã triển khai và tham gia Giải với tinh
thần nhiệt huyết, kết quả đạt được rất cao.

Đồng chí Nguyễn Á - Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế Quảng Nam giao cờ lưu niệm cho
cho các đơn vị thi đấu

Theo Ban tổ chức cuộc thi, Giải đấu lần này có đến hơn 200 vận động viên đến từ 30 đơn vị
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tham gia. Các vận động viên tham gia thi đấu trên 5 sân ở 4 nhóm tuổi (nhóm 1 thi đấu 5 nội
dung, nhóm 2,3,4 thi đấu 3 nội dung). Sân chơi cầu lông đã tạo điều kiện để các vận động viên
tham gia với tinh thần đoàn kết cao, trung thực và an toàn. Đây là hoạt động ý nghĩa để các cán
bộ, công chức, viên chức toàn Ngành Y tế được giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết để
cùng nhau thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, góp phần tích cực
hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Qua đó, tạo
sân chơi bổ ích, cổ vũ và động viên phong trào luyện tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe
và tinh thần, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn Ngành Y tế.

Sau 03 ngày nỗ lực thi đấu, Giải cầu lông giành cho công chức, viên chức, người lao động
Ngành y tế năm 2022 đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, kết quả đạt được là rất tích cực. Trong
đó, công đoàn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam đạt được thành tích rất cao: Huy chương
Vàng đôi nam nữ (nhóm 3), Huy chương Vàng đôi nữ (nhóm 2), Huy chương Bạc đôi nam nữ
(nhóm 2) và 5 Huy chương Đồng các loại đơn nam (nhóm 1), đôi nam nữ (nhóm 1), đôi nữ
(nhóm 1), đôi nam (nhóm 3), đôi nữ (nhóm 4).
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Giải nhất toàn đoàn

3/3

