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HỘI NGHỊ ĐẢNG BỘ CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT QUẢNG NAM NĂM 2022
Sáng ngày 14/01/2022, Đảng ủy Công ty TNHH MTV XSKT Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng
kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022;
Xác định phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, Hội
nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến để đảm bảo công tác phòng chống dịch theo quy
định của địa phương;
Tham dự Hội nghị có đầy đủ 38/38 đồng chí đảng viên tại Đảng bộ; Chủ trì Hội nghị đ/c
Nguyễn Thị Thu Sương - Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH MTV XSKT Quảng Nam; Tại Hội nghị,
Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo của UBKT
đảng ủy Công ty năm 2021;

  

  

  

Đ/c Nguyễn Thị Thu Sương- Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Công ty và Đ/c Nguyễn Phúc- Phó Bí
thư Đảng bộ, Giám đốc Công ty điều hành hội nghị
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Đánh giá chung tình hình năm 2021 các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ công ty đã thực hiện tốt các
nhiệm vụ chính trị, triển khai tốt việc đăng ký làm theo Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; BCH
Đảng bộ đã ghi nhận và đã biểu dương các Chi bộ, công nhận 03 Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm
vụ, trong đó Chi bộ 1 là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2021.BCH Đảng bộ
Công ty cũng đã biểu dương 8 đồng chí đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021;
Qua một năm hoat động đầy khó khăn và thách thức vừa chống dịch vừa thực hiện nhiệm vụ
chính trị, tập thể Đảng bộ Công ty TNHH MTV XSKT Quảng Nam đã đoàn kết, phấn đấu thực
hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết đảng bộ đã đề ra.
Kết quả năm 2021 Đảng bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam đạt tiêu chuẩn:
"Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" tiêu biểu năm 2021 theo Quyết định số 271-QĐ/TU ngày
28/12/2021 của BTV Thành ủy Tam Kỳ.

  

Với những kết quả đạt được về công tác xây dựng Đảng năm 2021, tập thể Đảng bộ Công ty
thống nhất biểu quyết phấn đấu hoàn thành tốt cácchỉ tiêu nhiêm vụ đã đề ra của năm 2022.
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