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Kỷ niệm 86 năm ngày Thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2016) và 6
năm ngày Phụ nữ Việt Nam, Công đoàn Công ty TNHH MTV XSKT Quảng Nam tổ chức gặp
mặt toàn thể nữ CNVLĐ toàn Công ty để sinh hoạt nhằm ôn lại truyền thống anh hùng bất
khuất, trung hậu, đảm đang của Phụ nữ Việt Nam theo suốt chiều dài lịch sử của dân tộc.
Đảng ủy, Ban Giám đốc, BCH Công đoàn đã tặng hoa chúc mừng chị em phụ nữ Công ty
XSKT Quảng Nam;

  

  

Đợt sinh hoạt này là dịp để chị em toàn Công ty họp mặt cùng chia sẽ tâm tình những khó
khăn, vui buồn trong cuộc sống, trao đổi kinh nghiệm trong công việc hằng ngày; thực hiện
nhiệm vụ chuyên môn trong lĩnh vực kinh doanh xổ số; kinh nghiệm nuôi dạy con ...nhất là đối
với chị em làm việc ở các thị trường, địa bàn, đơn vị bên ngoài trụ sở chính Công ty; Lồng
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ghép vào chương trình sinh hoạt là các nội dung tuyên truyền về chính sách pháp luật và luật
bình đẳng giới; Nhân dịp này Ban nữ công Công đoàn Công ty đã tổ chức bình bầu phụ nữ 02
giỏi đề nghị cấp trên khen thưởng.
Người Phụ nữ Việt Nam cho dù ở bất kỳ trong hoàn cảnh nào của lịch sử dân tộc đều luôn thể
hiện được cái Chân - Thiện - Mỹ trong đời sống và trong xây dựng phát triển, gìn giữ và bảo tồn
truyền thống dân tộc Việt Nam qua đó đóng góp lớn vào thành quả chung trong sự phát triển
của toàn dân tộc.
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