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            Ngày 05/5/2017, Chi đoàn Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam đã tổ chức
Đại hội Chi đoàn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2019.
           Đại biểu dự Đại hội có các đ/c Đinh Văn Sơn – Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Công ty; đ/c
Nguyễn Thị Thu Sương – Đảng ủy viên, Giám đốc Công ty; đ/c Nguyễn Hợi – UVBCH Tỉnh
đoàn, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp và các đồng chí lãnh đạo các phòng ban chuyên môn tại
đơn vị;CVới đặc thù kinh doanh trải rộng trên địa bàn 14 tỉnh miền Trung của Công ty XSKT
Quảng Nam, lực lượng lao động trẻ phân tán hầu hết xung phong công tác ở các thị trường do
đó công tác đoàn và thanh niên cùng gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên bằng sự nỗ lực phấn
đấu và tranh thủ sự quan tâm tạo điều kiện của Đảng ủy, Ban giám đốc Công ty nên hoạt động
của đoàn trong thời gian qua có nhiều khởi sắc, ngày càng đi vào chiều sâu bằng những hành
động thiết thực như: Thường xuyên có các đợt về với xã kết nghĩa Trà Đốc giao lưu, tặng quà
cho trẻ em nghèo..., tặng quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi, tặng quà các em
nhỏ tại trung tấm trẻ mồ côi sơ sinh của Tỉnh; Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, phụng
dưỡng mẹ VNAH, nhất vào vào các dịp lễ tết, ngày thương binh liệt sỹ...; chi đoàn cũng tổ chức
rất nhiều những đợt thăm địa chỉ đỏ, di tích lịch sử đất nước, giúp ĐVTN hiểu rõ về truyền
thống yêu nước, kiên trung của dân tộc; Với những hoạt động đầy ý nghĩa trên Chi đoàn nhiều
năm liền đạt danh hiệu thi đua xuất sắc được Ban thường vụ đoàn khôi doanh nghiệp và tỉnh
đoàn Quảng Nam tặng nhiều bằng khen;cùng với sự hiện diện của 24 đồng chí là đại biểu chính
thức của đại hội.
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Đ/c Nguyễn Thị Thu Sương (trái) – Giám đốc Công ty và Đ/c Nguyễn Hợi (phải) - UVBCH Tỉnh
đoàn,
Bí thư đoàn khối Doanh nghiệp tặng hoa và cờ Chi đoàn thi đua xuất sắc tiêu biểu cho Chi đoàn
giai đoạn 2012-2017.

  

           Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đ/c Nguyễn Hợi – UVBCH Tỉnh Đoàn, Bí thư Đoàn Khối
Doanh nghiệp đã biểu dương hoạt động Đoàn và phong trào Thanh niên tại Công ty thời
gian qua; Chi đoàn Công ty XSKT là một trong những đơn vị thi đua xuất sắc tiêu biểu của
Đoàn khối Doanh nghiệp giai đoạn 2012-2017; mong rằng trong thời gian tới chi đoàn tiếp tục
giữ vững truyền thống đơn vị
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  Đ/c Đinh Văn Sơn – Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch Công ty (áo trắng) tặng hoa chúc mừng BCHnhiệm kỳ 2017-2019             Đ/c Đinh Văn Sơn – Bí thư Đảng bộ Chủ tịch Công ty nhắn gửi các đ/c trúng cử BCHnhiệm kỳ mới cố gắng để xứng đáng với niềm tin của tập thể và cùng nhau đoàn kết xây dựngtổ chức đoàn luôn xứng đáng là đội ngũ tiên phong, cánh tay đắc lực của Đảng, đi đầu, xungkích, trong các hoạt động tại đơn vị để cùng xây dựng đơn vị ngày càng phát triển lớn mạnh.           Đại hội thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2014 – 2017 và phương hướng, mục tiêu,nhiệm vụ công tác Đoàn và PTTN nhiệm kỳ 2017 – 2019, kiểm điểm của Ban Chấp hành; Đạihội cũng đã bầu ra BCH nhiệm kỳ 2017-2019 gồm có 5 đồng chí;đ/c Võ Như Đào, tiếp tục được bầu lại làm Bí thư; Đ/c Đinh Thị Thu Sương được Đại hội tínnhiệm bầu vào BCH và là Phó bí thư Chi chi đoàn Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2019;    
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