
GIAO LƯU GIẢI BÓNG ĐÁ CHÀOMỪNG NGÀY KHOA HỌC
VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 18/05/2017

Ngày 12/05/2017, tại sân cỏ nhân tạo Hưng Thịnh –Thành Phố Bạc Liêu, Sở Khoa
học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức giải bóng đá chào mừng ngày Khoa học và Công
nghệ Việt Nam (18/05/2017). Tham gia giao lưu giải bóng đá gồm 4 đơn vị nghiên cứu khoa
học trong tỉnh: (1) Sở khoa học và công nghệ tỉnh Bạc Liêu; (2) Công ty cổ phần muối Bạc
Liêu; (3) Trung tâm khuyến nông - khuyến ngư Bạc Liêu; và (4) Trại Thực nghiệm Thủy sản
Nước lợ Nam Sông Hậu.

Buổi giao lưu giải bóng đá nhằm mục đích nâng cao sự hiểu biết và tinh thần đoàn
kết giữa 4 đơn vị tham gia, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các đơn vị giao lưu, học tập
kinh nghiệm. Ngoài ra, buổi giao lưu bóng đá cũng góp phần đẩy mạnh và phát triển phong
trào thể thao để nâng cao sức khỏe, phục vụ công tác chuyên môn và nâng cao đời sống tinh
thần cho các cán bộ nghiên cứu khoa học.

Với sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên đến từ các đơn vị, mặc dù thời tiết khắc
nghiệt (nắng nóng dữ dội ở các trận đấu vòng loại, kèm theo mưa to ở trận chung kết), các
cầu thủ đã thi đấu đoàn kết, sôi nổi với tinh thần thi đấu hữu nghị, đem đến cho cổ động viên
những đường bóng hay, những pha phối hợp và ghi bàn đẹp mắt, những giây phút thoải mái
và hồi hộp. Sau 4 trận thi đấu sôi nổi với tinh thần đoàn kết và hữu nghị, kết quả chung cuộc
giải nhất đã thuộc về đội bóng của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu.

TP Bạc Liêu, ngày 15/5/2017
Bài và ảnh: Trần Ngọc Hiểu, Trại Thực nghiệm Thủy sản Nam Sông Hậu.


