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Thiết thực chào mừng thành công của Đại hội Công đoàn cơ quan Tập đoàn Xăng dầu Việt 

Nam lần thứ 35; hướng tới Đại hội Công đoàn Xăng dầu Việt Nam lần thứ IV và kỷ niệm Ngày 

truyền thống của Ngành Xăng dầu Việt Nam 13/3 theo Quyết định số 212/QĐ-TTG ngày 15/2/2011 

của Thủ tướng Chính phủ; được sự đồng ý của Ban chấp hành Công đoàn cơ quan Tập đoàn Xăng 

dầu Việt Nam và Công đoàn cấp trên, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ quần vợt Petrolimex (PTC) đã tổ 

chức Giao lưu thể thao quần vợt tại Trung tâm TDTT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội. 

 

 
Các vận động viên cùng khách mời chụp ảnh lưu niệm trước khi khai mạc 

 

Tham dự và cùng thi đấu có Ông Đinh Thái Hương - Chủ tịch Công đoàn Xăng dầu Việt 

Nam; các Ông Phan Thanh Sơn và Nguyễn Xuân Tương - Phó Chủ tịch Công đoàn Xăng dầu Việt 

Nam; một số Trưởng, phó Phòng, Ban của Hội đồng quản trị, Văn phòng Đảng ủy, cơ quan Tập 

đoàn và gần 30 thành viên câu lạc bộ. Đặc biệt, tham dự còn có các vận động viên đến từ các đối tác 

của Tập đoàn như Văn phòng Công ty Nomura Trading tại Hà Nội, Công ty BP Singapore và Văn 

phòng Công ty Sabic Asia Pacific (Saudi Arabia) cùng nhiều cổ động viên. Mặc dù thời tiết không 

thuận lợi, độ ẩm cao (98%), nhưng với thể lệ thi đấu chuyên nghiệp, sắp xếp chương trình khoa học; 

tổ trọng tài công tâm và chính xác; sau một ngày thi đấu nhiệt tình, đoàn kết với chất lượng chuyên 

môn cao, kết qủa buổi giao lưu thể thao như sau : 

 

1.Giải Nhất : Đôi Nguyễn Hùng Sơn - Đặng Hồng Sơn (Phòng Đầu tư Xây dựng); 

2.Giải Nhì : Đôi Trần Quang Vinh (Phòng TCNS) - Nguyễn Văn Khánh (Ban LHD); 

3.Đồng Giải Ba : 

- Đôi Vũ Bích Ngọc - Nguyễn Trung Kiên (Phòng ATMT); 

- Đôi Phạm Thế Long (Phòng XNK) - Phạm Đình Giảng (Công ty BP Singapore). 



 
Chủ tịch Công đoàn Xăng dầu Việt Nam Đinh Thái Hương trao giải cho các vận động viên 

 

Sau đây là một số hình ảnh sôi động của buổi giao lưu thể thao 

 

 

 
Vận động viên Vũ Bích Ngọc 

 
Vận động viên Đặng Hồng Liên 



 
Động tác khó 

 

 
Khách mời từ Công ty Nomura Trading 

 
Tình đoàn kết hữu nghị 

 
Chăm chú theo dõi 



 
“Cặp đôi hoàn hảo” 

 

 
Cú “Smash” chiến thắng ? 

 
Không thể không cổ vũ, động viên ! 

 
Đây là giải Paralimpic chăng ? 



 
Thăm hỏi vận động viên đỉnh cao 

 

 
“Gọi điện cho người thân” 

 
Nét đẹp thể thao 

 
Cổ động viên nhiệt tình 



 

 

 
Nỗi buồn … và 

 
… niềm vui 

  


