HOẠT ĐỘNG KẾT NGHĨA VỚI BUÔN HANG JA, LẮK
NHÂN DỊP TẾT MẬU TUẤT 2018
Ngày 07/02/2018, Công ty cùng với Ngân hàng HTX tỉnh Đắk Lắk,
phối hợp thăm, tặng 176 phần quà cho các hộ dân kết nghĩa của buôn Hang
Ja, huyện Lắk nhân dịp tết Mậu Tuất năm 2018. Tổng giá trị các phần quà
gần 40 triệu đồng.
Tham dự có:
- Ông Nguyễn Thanh Phong, Bí thư, Chủ tịch HĐTV công ty
- Ông Nguyễn Xuân Lợi, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Ngân
hàng HTX
- Ông Y Riêng Hlong, Phó Chủ tịch UBND xã.
- Cán bộ 2 đơn vị
- Bí thư chi bộ, trưởng buôn, Ban dân vận buôn Hang Ja.
Thay mặt hai đơn vị, ông Nguyễn Thanh Phong, Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch HĐTV Công ty phát biểu, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy tỉnh Đắk
Lắk, hàng năm 2 đơn vị luôn tổ chức các đợt kết nghĩa nhân các ngày lễ,
Tết, các ngày truyền thống của Buôn. Qua gần 20 năm, đến nay đời sống
bà con ngày một phát triển, số hộ nghèo ngày càng giảm, thu nhập ngày
càng tăng, đó là tín hiệu rất vui mừng đối với 2 đơn vị chúng tôi. Trong
thời gian tới, 2 đơn vị sẽ xem xét, bàn bạc tạo điều kiện cho bà con của
Buôn có phương tiện phục vụ họp hành như âm thanh, bụt phát biểu, đặc
biệt sớm hỗ trợ cho Buôn mua mới ảnh Bác.

Từ phải qua, ông Y Riêng Hlong – Phó chủ tịch UBND xã,
ông Nguyễn Xuân Lợi – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công
đoàn Ngân hàng, ông Y Krang Êban – Bí thư chi bộ Buôn,
ông Nguyễn Thanh Phong – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch
HĐTV, ông Y Thuật Buôn – Trưởng thôn.

Thay mặt lãnh đạo xã, ông Y Riêng Hlong - Phó Chủ tịch UBND xã,
phát biểu cảm ơn 2 đơn vị đã quan tâm tạo điều kiện rất tốt để bà con có
cái Tết vui vẻ, thay mặt địa phương xin gửi lời chúc sức khỏe đến lãnh đạo
và cán bộ, người lao động của 2 đơn vị năm mới, năm Mậu Tuất an khang,
thịnh vượng, hoạt động sản xuất kinh doanh đạt nhiều thắng lợi.

Một số hình ảnh hoạt động trong buổi tặng quà

Giao lưu uống rượu cần

Giao lưu uống rượu cần

Cán bộ 2 đơn vị tặng quà cho bà con

Những phần quà

Hoạt động tặng quà của 2 đơn vị với buôn Hang Ja kết thúc lúc 11
giờ cùng ngày.
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