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Trong những ngày tháng 7 đầy xúc động và tự hào cùng với cả nước tổ chức các hoạt động
nghĩa tình hướng về người có công, các gia đình chính sách với tất cả tình cảm và lòng tri ân
sâu sắc. Công ty TNHH MTV XSKT Quảng Nam đã tổ chức hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhằm
thể hiện sự tri ân với những người có công với nước; quan tâm đời sống các gia đình liệt sĩ,
thương binh, Bà Mẹ Việt Nam anh hùng Công ty nhận phụng dưỡng
Bằng những hành động thiết thực, ngày 22/7/2017, Công ty TNHH MTV XSKT Quảng Nam đã
tổ chức đoàn viếng hương nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Tam Kỳ; Tượng đài Mẹ Việt Nam anh
hùng và nghĩa trang liệt sĩ Thị xã Điện Bàn; tuổi trẻ đơn vị tham gia hoạt động thắp nến tri ân
tại nghĩa trang thành phố; tổ chức những hoạt động về nguồn đầy xúc động
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Đoàn TN Công ty dâng hoa và viếng hương tại tượng đài mẹ VNAH

  

Nhân dịp này Công đoàn phối hợp với Chi đoàn Thanh niên Công ty TNHH MTV XSKT Quảng
Nam đã trao tặng 18 suất quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ trong Công ty và mẹ VNAH
Công ty nhận phụng dưỡng ở TP Tam Kỳ và thị xã Điện Bàn;

  

  

Đoàn thanh niên Công ty thăm hỏi tặng quà mẹ VNAH Hồ Thị Ngô  tại TP Tam kỳ
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Đây là một trong những hoạt động thường niên nằm trong chuỗi các hoạt động nhân đạo từ
thiện phát huy truyền thống đạo lý " Uống nước nhớ nguồn" của tập thể CBCNVLĐ Công ty; góp
phần cùng với toàn xã hội chăm lo đời sống của các đối tượng chính sách, xã hội; đồng thời
giáo dục nhắc nhỡ cho lớp trẻ hôm nay về một thời oanh liệt của đất nước, về đạo lý uống nước
nhớ nguồn của dân tộc
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