
Đại hội Đoàn TNCS Hồ chí Minh Công ty lần thứ X nhiệm kỳ (2019-2022)

Viết bởi Biên tập viên
Thứ ba, 24 Tháng 9 2019 17:34 - 

Đại hội ĐTN CS Hồ chí Minh Công ty TNHH MTV XSKT Quảng Nam lần thứ X
Ngày 20/9/2019, Chi đoàn Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam đã tổ chức Đại hội
Chi đoàn lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2022.
Đại biểu dự Đại hội có các đ/c Đinh Văn Sơn – Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Công ty; đ/c Nguyễn
Thị Thu Sương – Phó bí thư Đảng bộ, Giám đốc Công ty; đ/c Võ Thanh Cung – Bí thư thành
đoàn Tp Tam Kỳ; đ/c Nguyễn Hợi – UVBCH Tỉnh đoàn, nguyên Bí thư Đoàn Khối Doanh
nghiệp và các đồng chí lãnh đạo các phòng ban chuyên môn tại đơn vị;

  

  

Đ/c Võ Thanh Cung -Bí thư Thành đoàn Tp Tam Kỳ phát biểu chỉ đạo Đại hội
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Phát biểu tại Đai hội Đ/c Đinh Văn Sơn – Bí thư Đảng bộ Chủ tịch Công ty nhắn gửi các đ/c
trúng cử BCH nhiệm kỳ mới cố gắng để xứng đáng với niềm tin của tập thể và cùng nhau đoàn
kết xây dựng tổ chức đoàn luôn xứng đáng là đội ngũ tiên phong, cánh tay đắc lực của Đảng, đi
đầu, xung kích, trong các hoạt động tại đơn vị để cùng xây dựng đơn vị ngày càng phát triển
lớn mạnh.

  

  

Đại hội thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 – 2019 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm
vụ công tác Đoàn và PTTN nhiệm kỳ 2019 – 2022, kiểm điểm của Ban Chấp hành; Đại hội
cũng đã bầu ra BCH nhiệm kỳ 2019-2022 gồm có 5 đồng chí;
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Đ/c Nguyễn Thị Thu Sương – Phó bí thư Đảng bộ,Giám đốc Công ty (ở giữa) và Đ/c Võ Thanh
Cung – Bí thư Thành đoàn TP Tam kỳ

  

tặng hoa chúc mừng các đ/c được bầu vào BCH Chi đoàn nhiệm kỳ 2019-2022
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