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Trong gần 3 năm qua, Đảng ủy Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Nam đã
tổ chức triển khai có hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn thể đảng viên và quần chúng của công ty.
Qua đó, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương
đạo đức của Bác trong mọi mặt công tác, học tập, sinh hoạt của cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ
toàn công ty thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh doanh của công ty hàng
năm.
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Chi bộ Công ty XSKT Quảng Nam tổ chức khen thưởng Cuộc thi tìm hiểu về học tập và làm
theo tấm gương đạo đức HCM (ảnh: Trọng Nghĩa)

      

Để đạt kết quả thiết thực, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam đã gắn việc học tập
và làm theo Bác Hồ với nhiều phong trào thi đua cụ thể của đơn vị. Qua đó, đã tác động tích
cực đến việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, năng
động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của mỗi cán bộ, công nhân viên Công ty.
Đảng ủy Công ty đã xây dựng kế hoạch tổ chức các chuyên đề hàng năm gắn với thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí, thực hiện tốt phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Như, năm
2011, 2012, 2013 tổ chức học tập và thi giữa các đơn vị thông qua hình thức tham luận hoặc
thuyết trình về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và thi năng khiếu
tự chọn; tổ chức sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ, công đoàn, đoàn thanh niên dưới hình thức cá
nhân trình bày bài viết của mình, tập thể góp ý cả về nội dung lẫn đạo đức phẩm chất người viết
trong phần liên hệ bản thân... Qua đó, Đảng ủy đã tổ chức quán triệt các nội dung trong Chỉ thị
03 đến 100% cán bộ, đảng viên của công ty, qua học tập hầu hết cán bộ, đảng viên đều nhận
thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo gương Bác, có 100% cán bộ,
đảng viên và quần chúng viết bản đăng ký phấn đấu thực hiện các chuẩn mực đạo đức theo tư
tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Bản thân mỗi cán bộ, đảng viên đều tự
đề ra mục tiêu phấn đấu cho bản thân, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, biết
tiết kiệm trong chi tiêu, năng động sáng tạo trong công tác, không ngừng học tập nâng cao trình
độ, cùng hoàn thành tốt chỉ tiêu kinh doanh, xứng đáng là doanh nghiệp nhà nước chủ lực của
tỉnh. Có thể nói, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Quảng Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn
thách thức nhưng công ty luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh, trích nộp ngân sách
hàng năm đều đạt và vượt so với kế hoạch, năm sau cao hơn năm trước. Để đạt được những kết
quả đáng ghi nhận đó, công ty không ngừng nỗ lực cải tiến hình thức mẫu mã, màu sắc tờ vé
số, mở rộng thị trường, quan hệ hợp tác với các đại lý, chi nhánh tại 14 tỉnh miền trung – tây
nguyên nhờ đó số lượng đại lý không ngừng tăng nên qua các năm đơn vị đều hoàn thành các
chỉ tiêu kế hoạch cấp trên giao, tăng trưởng doanh thu từ 5-10%, nộp ngân sách vượt chỉ tiêu,
thu nhập người lao động ổn định. Đời sống vật chất, tinh thần người lao động tăng lên, tạo được
sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong Công ty. Đảng ủy đã xây dựng quy chuẩn về
đạo đức người cán bộ xổ số theo tấm gương, phong cách Hồ Chí Minh.
Bên cạnh tổ chức tốt hoạt động kinh doanh, công ty còn tham gia tích cực công tác xã hội, từ
thiện và cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trong tỉnh
như trao quà cho các cháu thiếu nhi vượt khó học giỏi, tặng quà cho các cháu trại trẻ mồ côi sơ
sinh tỉnh, thăm tặng quà xã kết nghĩa Phước trà, thăm hỏi động viên Mẹ Việt Nam Anh Hùng, tổ
chức tài trợ xây dựng nhà tình nghĩa, đóng góp Quỹ đền ơn đáp nghĩa với số tiền 50 triệu đồng,
hỗ trợ từ thiện xã hội 70 triệu đồng, riêng về tài trợ y tế, giáo dục 140 triệu đồng... Đặc biệt,
thông qua việc học tập tấm gương đạo đức của Bác; Đảng ủy, Ban Giám đốc đã đưa ra chủ
trương thực hành tiết kiệm trong sản xuất kinh doanh. Xem việc học tập và làm theo Bác là việc
làm thường xuyên của từng cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải đi đầu
gương mẫu trong công tác, cuộc sống hàng ngày.
Với kết quả trên, Đảng ủy Công ty ba năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu
của Khối doanh nghiệp tỉnh, trong đó 03 chi bộ đều đạt chuẩn trong sạch vững mạnh, được
UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm
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theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu
quả cao, Đảng ủy Công ty đã đưa ra nhiều giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, tiếp
tục nêu cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ
chốt; xây dựng những nội dung chủ đề thiết thực, song song với động viên, khuyến khích cán
bộ, đảng viên, công nhân viên tự giác đề ra chỉ tiêu thực hiện; lựa chọn chủ đề, nội dung, hình
thức sinh hoạt phù hợp và hiệu quả trong Đảng bộ. Bên cạnh đó, kịp thời phát hiện, biểu dương
và nhân rộng những điển hình tiên tiến trong thực hiện các phong trào thi đua. Những kết quả
đạt được sẽ là yếu tố quan trọng góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

  

Tác giả: Kim Huệ
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