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Kỷ niệm 22 năm ngày thành lập Công ty 25/9/1997-25/9/2019
Nhân kỷ niệm 22 năm ngày thành lập Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Nam
(25/9/1997-25/9/2019), Ngày 21/9/2019 Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Nam đã tổ chức giao
hữu Cầu lông – Bóng bàn với Sở Tài chính Quảng Nam; Tham dự buổi giao lưu có các đồng chí
trong Ban giám đốc Sở Tài chính, Ban lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Nam.

  

  

Đại diện lãnh đạo Công ty XSKT phát biểu khai mạc
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Đây là một hoạt động thiết thực nhằm khuyến khích tinh thần rèn luyện thể dục thể thao, giao
lưu để thắt chặt thêm tình cảm, cùng phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại đơn vị;

  

  

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính trao thưởng cho VĐV đạt giải

  

Cũng trong dịp này, chiều ngày 23/9/2019, Công đoàn phối hợp với chính quyền công ty đã tổ
chức bàn giao nhà nhân đạo cho hộ gia đình ông bà Ngô Đính tại xã Điện Phước, huyện Điện
Bàn tỉnh Quảng Nam;
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