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Chi đoàn Công ty XSKT Quảng Nam kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh (26/3/1931-26/3/2021)

  

Nằm trong chuỗi các hoạt động nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
(26/3/1931-26/3/2021), ngày 19/3/2021,Chi Đoàn Công ty XSKT Quảng Nam đã tổ chức dâng
hương tại tượng đài Mẹ VNAH, tổ chức giao lưu sinh hoạt cộng đồng tại Bãi biển Tam Thanh..
cùng với các hoạt động nhằm tri ân sự quan tâm dìu dắt của các cấp lãnh đạo, các thế hệ thanh
niên đi trước để góp phần rèn luyện ý chí của ĐVTN tạo sự gắn kết giữa các thế hệ Đoàn.
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ĐNTN Tổ chức viếng hương tại Tượng đài mẹ VN anh hùng

  

  

Sinh hoạt dã ngoại tại bãi biển Tam Thanh
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  Trong không khí vui tươi, trang nghiêm và đầy ý nghĩa, tập thể đoàn viên thanh niên Công tyXSKT Quảng Nam nguyện tiếp nối truyền thống những thế hệ thanh niên đi trước, xung kíchsáng tạo, đoàn kết để cùng lập nên những chiến công xuất sắc, góp phần làm cho Phong tràoĐoàn ngày càng thêm lớn mạnh và trưởng thành.  
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