
2018 Asia Justice Marathon 

 

Vào ngày 20 tháng 1 năm 2018 (8 giờ sáng - 12 giờ trưa) tại công viên Huey 

Tueng Tao ở Chiang Mai Thái Lan đã diễn ra Hội chợ Công lý, Sức khoẻ và Thể hình với 

sự kiện nổi bật là chạy Marathon cho tuần lễ tiếp cận công lý năm 2018. Với mục đích 

nâng cao nhận thức, hỗ trợ các nhóm cộng động như: trẻ em, người khuyết tật, nạn nhân 

của buôn bán người, LGBT,… hướng đến công bằng xã hội, cải thiện sức khoẻ và thể lực 

của cho mọi người. Sự kiện này đã thu hút được đông đảo mọi người tham gia. 

 



 



Có các quãng đường: 42K, 21K, 10K, 5K, 3K cho các vận động viên đăng ký 

chạy. Ngoài ra Hội chợ còn có các hoạt động vô cùng bổ ích như: 

 Nhập học miễn phí 

 Tìm hiểu về các dự án cộng đồng và công lý 

 Gặp gỡ những người làm việc vì công bằng xã hội, sức khoẻ và thể dục thể thao 

 Chuyên gia địa phương trả lời câu hỏi của bạn 

 Hội thảo giáo dục miễn phí 

 Nhạc sống nhìn ra hồ 

 Thử nghiệm y tế miễn phí 

Cả đội sinh viên Khoa Luật cùng ThS. Lê Huỳnh Phương Chinh - Giảng viên 

Khoa Luật trường Đại học Cần Thơ cũng không kém phần hào hứng khi hòa chung bầu 

không khí chương trình chạy Marhathon. Đội được chia thành hai nhóm nhỏ: một nhóm 

tham gia chạy quãng đường 3km và một nhóm tham gia hỗ trợ cho chương trình, cả đội 

đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

 



 



 



 



Qua chương chình các bạn đã học hỏi được nhiều kỹ năng, nhiều kiến thức hữu 

ích, được gặp gỡ giao lưu và có thêm nhiều người bạn. Bên cạnh đó còn nhận được 

những món quà lưu niệm ý nghĩa. 

 

“2018 Asia Justice Marathon”, một hoạt động ý nghĩa, một kỹ niệm đẹp cho mọi người. 

 


