
Phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận 

học tập và làm theo Bác đi đôi với hoàn thành nhiệm vụ được giao  

-*- 

Phòng Kinh doanh thuộc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận 

hiện có 12 nhân viên, người lao động; trong đó có 10 đảng viên. Trong những năm 

qua, đảng viên và quần chúng trong Phòng Kinh doanh đã tham gia học tập và thực 

hiện đầy đủ các nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh do Đảng ủy, Chi bộ tổ chức; sau học tập đều viết bản đăng ký làm theo 

với các nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ của từng người. Tham 

gia thảo luận tích cực các chủ đề do Chi bộ tổ chức hàng quý. Qua đó, từng cán bộ, 

đảng viên và rõ nét về mọi mặt, trong nhận thức cũng như hàng động về cuộc sống 

và thực thi nhiệm vụ, luôn tự hoàn thiện bản thân mình; góp phần xây dựng tập thể 

Phòng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.  

Phòng đã tham mưu nhanh chóng, kịp thời cho Ban lãnh đạo Công ty về kế 

hoạch kinh doanh đối với 02 loại hình Xổ số kiến thiết truyền thống và Xổ số lô tô, 

xây dựng phát triển thêm đại lý mới để phân phối vé số tại các thị trường tiềm 

năng mà mặt vé Bình Thuận chưa phát triển; củng cố hệ thống mạng lưới đại lý 

hiện có tại các tỉnh miền Đông Nam bộ, thanh lý hợp đồng các đại lý bán vé số 

chưa hiệu quả, đến nay mạng lưới đại lý của Công ty đã ổn định. 

Hàng năm, các cá nhân trong Phòng đều đề ra các giải pháp, sáng kiến và 

được Hội đồng xét sáng kiến Công ty công nhận như: “Hoàn thiện pháp lý về hợp 

đồng đại lý xổ số và tài sản thế chấp”; “Tạo file Excel để nhập số sê ri cuống vé 

trúng thưởng, dựa trên ứng dụng làm việc nhóm online đám mây điện toán của 

Microsoft (Onedrive)”... Các sáng kiến đã mang lại hiệu quả thiết thực giúp thực 

hiện công tác chuyên môn nhanh chóng, tăng năng suất lao động đạt hiệu quả cao.  

 Với những hoạt động nêu trên, năm 2018 và 2019 tập thể Phòng được công 

nhận Tập thể lao động xuất sắc; tập thể Phòng và 03 cá nhân được Đảng ủy Công 

ty tặng Giấy khen trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020; Phòng được Giám đốc Công ty tặng 

Giấy khen tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020 và được Chủ tịch 

UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu 

nước năm 2018 - 2019. Đồng thời, là một trong những tập thể được Ban Thường 

vụ Đảng ủy Khối tuyên dương, khen thưởng là gương điển hình tiên tiến trong học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 

2020./. 

 


