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Ngày 13/6/2013, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam tổ chức Hội nghị
kiểm điểm giữa nhiệm kỳ (2010-2015) và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2013

  

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Thị Nga, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, các đồng
chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

  

      

Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của Đảng bộ Công ty nhằm đánh giá đúng kết quả,
chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị
quyết của Đại hội Đảng bộ từ đầu nhiệm kỳ đến nay; từ đó, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp
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nhằm phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế để thực hiện
thắng lợi nghị quyết đại hội đã đề ra, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ II.  

  

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Nga đánh giá cao thành tích đạt được của
Đảng bộ Công ty trong nửa nhiệm kỳ qua; đồng thời chỉ đạo Đảng bộ Công ty tiếp tục lãnh đạo,
thực hiện hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn nữa trong thời gian tới.
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