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CÔNG TY CP NƯỚC KHOÁNG QUY NHƠN (CHÁNH THẮNG)ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “DOA
NH NGHIỆP TIÊU BIỂU LẦN THỨ III – NĂM 2019
” CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH VÀ BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
VỀ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG HOẠT ĐỘNG SXKD
GIAI ĐOẠN 2017-2019.

Vào chiều ngày 11/10/2019 tại thành phố Quy Nhơn, UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội
nghị sơ kết Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ
chức phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội
Đảng toàn quốc lần thứ XIII, và biểu dương, tôn vinh Doanh nghiệp, Doanh nhân tiêu biểu tỉnh
Bình Định lần thứ III – năm 2019,
nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Đến dự có các đồng chí: Phan Cao Thắng - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh - Phó Chủ
tịch thứ nhất Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Nguyễn Thị Phong Vũ - Chủ tịch UBMTTQ Việt
Nam tỉnh - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Giờ - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần
Văn Thọ - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và đại
diện lãnh đạo của gần 200 các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
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Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Cao Thắng - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đánh
giá cao những đóng góp của các doanh nghiệp trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội của
Tỉnh nhà. Các Doanh nghiệp trong Tỉnh ngày càng mở rộng quy mô phát triển, nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực, đầu tư trang thiết bị hiện đại, mở rộng sản xuất, đẩy mạnh xuất khẩu,
giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, góp phần tăng thu ngân sách cho
địa phương.

Tại hội nghị, 15 Doanh nghiệp và 08 Doanh nhân được trao tặng Danh hiệu Doanh nghiệp,
Doanh nhân tiêu biểu lần thứ III – năm 2019; 24 tập thể và 22 cá nhân nhận Bằng khen của
Chủ tịch UBND Tỉnh vì đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số
01/CT-UBND và phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” trên địa
bàn Tỉnh.

Công ty cổ phần Nước khoáng Quy Nhơn là một trong 15 Doanh nghiệpđược trao tặng Danh
hiệu Doanh nghiệp tiêu biểu lần thứ III – năm 2019
của UBND tỉnh Bình Định, và là một trong 24 tập thể được nhận Bằng khen của Chủ tịch
UBND Tỉnh về thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong việc thực hiện phong trào thi đua
“Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”
giai đoạn 2017 -2019.

Sự ghi nhận này là động lực để Công ty tiếp tục phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, đóng
góp vào sự tăng trưởng kinh tế - xã hội của Tỉnh nhà.
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