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THÔNG BÁO 
V/v Tổ chức Giải Bóng đá Sinh viên Huda Cup lần thứ VIII năm 2014 

                                Khu vực Đà Nẵng 

 

Kính gửi: 

 

 Căn cứ Công văn số 40 CT-PR ngày 26/02/2014 của Công ty TNHH Bia 

Huế về việc tổ chức Giải Bóng đá Sinh viên Huda Cup lần thứ VIII năm 2014; Nay 

Đại học Đà Nẵng thông báo đến các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên 

nghiệp trong thành phố Đà Nẵng Kế hoạch tổ chức Giải Bóng đá Sinh viên Huda 

Cup lần thứ VIII năm 2014 – khu vực Đà Nẵng như sau: 

Thời gian tổ chức:  Từ ngày 13/4/2014 đến 25/4/2014 

Địa điểm tổ chức:  Trung tâm TDTT Quốc phòng III – Quân Khu V 

Thời hạn đăng ký:  Hạn chót ngày 06/4/2014 

 Họp bốc thăm xếp lịch: 9h00 ngày 08/4/2014 tại Đại học Đà Nẵng  

                                          (41 Lê Duẩn, Đà Nẵng) 

 Công ty Bia Huế sẽ hỗ trợ cho các đội tham dự các khoản sau: 

- Trang phục thi đấu 

- Mỗi trận đấu, mỗi đội được hỗ trợ 500.000đ 

- Hai đội nhất nhì của khu vực Đà Nẵng sẽ được tài trợ tham dự Vòng 

chung kết Giải Bóng đá Sinh viên Huda Cup lần thứ VIII năm 2014 được 

tổ chức tại thành phố Huế vào tháng 5/2014. 

Nhằm tăng cường và đẩy mạnh công tác xã hội hóa cho các hoạt động của 

sinh viên, tạo điều kiện cho sinh viên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được giao 

lưu học hỏi lẫn nhau; Đề nghị các trường quan tâm tạo điều kiện cho sinh viên 

được tham gia sân chơi bổ ích và đầy ý nghĩa này. 

 Trân trọng./.  
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