
3. HỘI THAO VÀ H ỘI DI ỄN TRUYỀN THỐNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 2018 

 

Hội Thao, Hội Diễn Văn Nghệ truyền thống là hai hoạt động thường niên được trường 
Đại Học Cần Thơ tổ chức nằm trong chuỗi những hoạt động chào mừng các ngày lễ 
trọng đại của đất nước và kỷ niệm ngày thành lập trường. Các bạn Đoàn viên, Thanh 
niên đã không ngừng hăng hái tập luyện nghiêm túc, cháy hết mình và gặt hái nhiều 
thành tích đáng khích lệ. 

Giải B tiết mục ca múa “Trường ca Người Vi ệt Nam”. 

Giải C đơn ca “Quê hương tuổi thơ tôi” do Yến Thảo trình bày. 

Giải C múa chính “Nét ngọc liên hoa”. 

Giải phong trào Toàn đoàn. 

Bên cạnh đó Đội tuyển Khoa Khoa học Tự nhiên tham gia Hội thao Truyền thống 
Trường Đại học Cần Thơ lần thứ 38 năm 2018 với tổng cộng 33 nội dung của 14 môn 
thi đấu với hơn 260 lượt VĐV của Khoa đăng ký tham dự, thu hút đông đảo cán bộ và 
sinh viên của Khoa tham gia cổ vũ cho đơn vị mình và giành được một số thành tích 
đáng kích lệ như: giải phong cách Bóng chuyền Nam, giải Ba đẩy tạ Nữ, giải nhì Cờ 
tướng Nữ, đạt giải ba cầu mây đồng đội Nam, giải nhì đá cầu đồng đội Nam. 

Qua Hội diễn và Hội thao truyền thống năm 2018 của Trường Đại học Cần Thơ là sự 
khổ công tập luyện của từng vận động viên, từng diễn viên và hơn hẳn đó là tinh thần 
đoàn kết, gắn kết cái tình đồng đội, tình anh em giữa các bạn Đoàn viên, Thanh niên 
trong Khoa cũng như giữa Khoa và các đơn vị bạn trong Trường.  


