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Khai mạc “Hội thao Quản Trị Kinh Doanh 2012” 

 

Nhằm kỉ niệm 18 năm ngày thành lập trường Đại học Duy Tân (11/11/1994 - 11/11/2012) và chào mừng ngày Nhà 

giáo Việt Nam 20/11, sáng ngày 11/11 tại Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc phòng 3 số 98 Tiểu La, Ban Chấp 

Hành Liên chi đoàn khoa Quản trị Kinh doanh đã long trọng khai mạc “Hội thao Quản trị Kinh doanh 2012”. Tham 

dự Lễ Khai mạc có đồng chí Dương Đình Hùng - Bí thư Đoàn Thanh Niên trường Đại học Duy Tân, thầy Phạm 

Đăng Quang - Phó phòng Công tác Học sinh Sinh viên, các thầy cô giáo cùng đông đảo sinh viên khoa Quản trị 

Kinh doanh. 

  

Hội thao Quản trị Kinh doanh 2012 sẽ diễn ra từ ngày 11/11 và sẽ kết thúc vào ngày 29/11. Hội thao bao gồm 3 nội 

dung là Bóng đá Nam, Cờ tướng và Cờ Ca-rô. Nội dung bóng đá chia làm 9 bảng mỗi bảng 4 đội. Các đội sẽ thi đấu 

vòng loại và chọn ra 9 đội đầu bảng và 7 đội nhì bảng (có điểm số cao nhất) vào vòng 1/16. Sau đó các đội tiếp tục 

thi đấu tứ kết và bán kết. Dự kiến trận chung kết sẽ diễn ra vào tối ngày 29/11. 

  

 

 Lễ Khai mạc "Hội thao Quản trị Kinh doanh 2012" 

  

Tại Lễ Khai mạc, thầy Phạm Đăng Quang cho biết: “Cứ vào tháng 11 hằng năm, sinh viên Duy Tân thường tổ chức 

rất nhiều hoạt động nhằm chào mừng ngày thành lập trường cũng như ngày nhà giáo Việt Nam. Hôm nay đúng 

ngày thành lập trường và chính sinh viên khoa QTKD là những sinh viên đầu tiên mở màn cho các hoạt động chào 

mừng của năm nay. Tôi đánh giá cao tinh thần của các bạn.” 

  

Sau lễ Khai mạc, 4 trận bóng đá đầu tiên giữa K18QTH1 - K17QNH4, K18QCD1+2 - K16QTC1,K16QTC2 - 

K18QTC và K16QNH3 - K16 QTH1 đã diễn ra sôi nổi trong sự cổ vũ nhiệt tình của các khán giả. Nhìn chung ở 4 
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trận đầu các cầu thủ thi đấu quyết tâm trên tinh thần giao lưu và đã cống hiến nhiều pha bóng đẹp mắt. Các trận đấu 

khác sẽ tiếp tục diễn ra vào buổi tối các ngày trong tuần. 

  

Trong buổi chiều cùng ngày tại Hội trường 208 Phan Thanh, gần 100 kì thủ cũng bước vào thi đấu vòng loại nội 

dung cờ Tướng và cờ Ca-rô. Nội dung thi đấu cờ đặc biệt vui nhộn bởi số lượng kì thủ đăng kí dự thi khá đông và có 

cả sự tham gia của các nữ kì thủ. Dự kiến vòng 2 và các trận chung kết nội dung đấu cờ sẽ diễn ra vào Chủ Nhật 

ngày 18/11 tới đây. 

  

(Truyền Thông)  

 


