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Hội nghị Sơ kết hoạt động xổ số 6 tháng năm 2018 và Hội thao Khối Xổ số miền Trung lần
thứ X năm 2018

  

Trong hai ngày 25 & 26/7/2018 tại Thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam, Khối Xổ số miền
Trung tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động xổ số 6 tháng đầu năm 2018 và Hội thao Khối Xổ số
miền Trung lần thứ X.
Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo của 15 công ty xổ số thuộc khu vực miền Trung (14
công ty Xổ số kiến thiết và Công ty xổ số điện toán Việt Nam); Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng
chí Phạm Thanh Sơn đại diện Bộ Tài Chính dự họp;

  

  

đồng chí Phạm Thanh Sơn đại diện Bộ Tài Chính phát biểu chỉ đạo Hội nghị

  

Hội nghị sơ kết hoạt động xổ số 6 tháng đầu năm là hoạt động thường niên của Khối nhằm
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đánh giá tình hình hoạt động xổ số của toàn khu vực và đề ra phương hướng,giải pháp nhằm ổn
định và phát triển của hoạt động xổ số 6 tháng cuối năm, và chuẩn bị cho công tác phát hành
của năm tới;

  

  

  

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết 6 tháng khối xổ số KV miền Trung

  

Cũng trong dịp này tại nhà thị đấu tỉnh Quảng Nam đã diễn ra Hội thao Khối Xổ số miền
Trung lần thứ X. Đây là một trong những sự kiện thể thao nổi bật của Khối Xổ số miền Trung
hằng năm nhằm cổ vũ tinh thần rèn luyện thể dục thể thao của CNVCLĐ trong toàn khối; Tham
dự Hội thao lần này có sự góp mặt tranh tài đầy đủ của 14 đoàn vận động viên của 14 Công ty
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Xổ số kiến thiết các tỉnh khu vực miền Trung.

  

  

Toàn cảnh lễ khai mạc Hội thao Khối XS miền Trung lần thứ X năm 2018

  

Hội thao lần thứ X này đoàn VĐV Công ty TNHH MTV XSKT Quảng Nam đã gặt hái được
những thành tích rất đáng biểu dương và khích lệ: Huy chương vàng Cầu lông đơn nam; Huy
chương bạc bóng bàn đơn nữ; Huy chương bạc bóng bàn đôi nam nữ; Huy chương đồng các nội
dung, đơn nam, đôi , đôi nam nữ môn bóng bàn.
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  Lãnh đạo công ty và cổ động viên chia vui cùng thành tích toàn đội  So với các năm trước, thành tích năm nay của đoàn vận động viên Công ty đã có nhiều tiến bộ;Chủ tịch Công ty Đinh Văn Sơn và Giám đốc công ty Nguyễn Thị Thu Sương động viên và cổvũ tinh thần chia vui cùng các vận động viên thi đấu đạt thành tích cao tại Hội Thao  Hội thao Khối Xổ số miền Trung là hoạt động thường niên hằng năm của toàn thể 14 Công tyXSKT trong khu vực miền Trung; được luân phiên tổ chức ở các địa phương khác nhau nhằmtăng cường sự đoàn kết giao lưu văn hóa văn nghệ của những người làm việc trong lĩnh vực kinhdoanh xổ số - hoạt động đem lại sự may mắn cho mọi người thông qua trò chơi có thưởng;      
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