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Chi đoàn Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Quảng Nam thăm và tặng quà cho đồng bào
nghèo và các đối tượng chính sách nhân dịp Tết Đinh Dậu 2017
Ngày 12/01/2017, Chi đoàn Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Quảng Nam phối hợp với BCH
Công đoàn tổ chức thăm hỏi và tặng trên 50 xuất quà Tết trị giá hơn 50 triệu đồng cho các mẹ
VNAH Công ty nhận phụng dưỡng tại phường An Xuân, TP Tam Kỳ; trẻ em tại làng Hòa bình
SOS, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh và bà con tại xã kết nghĩa Trà Đốc, huyện Bắc Trà My.

  

  

Đại diện Công đoàn và ĐTN chuẩn bị quà tặng cho bà con xã kết nghĩa Trà Đốc

  

Đây là một hoạt động thường niên của Chi Đoàn và Công đoàn Công ty trong chuỗi các hoạt
động nhân đạo từ thiện thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của tập thể
lãnh đạo và công nhân viên của công ty, góp phần cùng với toàn xã hội chăm lo đời sống của
người nghèo, đồng bào ở các vùng khó khăn và các đối tượng chính sách, xã hội theo chủ
trương của Đảng và Nhà Nước.
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