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Ngày 18 tháng 8 năm 2017, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV XSKT Quảng Nam tiến hành
Đại hội lần thứ 8 nhiệm kỳ 2017-2022. Đây là đại hội Công đoàn cơ sở đầu tiên của tỉnh Quảng
Nam (đại hội điểm) do đó nhận được nhiều sự quan tâm của các cấp công đoàn; Là đơn vị kinh
tế nhà nước hoạt động trải dài trên địa bàn của14 tỉnh miền trrung nhưng trong các năm qua
hoạt động kinh doanh của Công ty luôn đạt hiệu quả cao, đóng góp một phần không nhỏ cho
ngân sách tỉnh nhà, giải quyết công ăn việc làm, đảm bảo đời sống ổn định thu nhập cho
người lao động; Hoạt động của công đoàn ngày càng thiết thực góp phần  vào thành công
chung của toàn đơn vị

  

  

Đ/c Đinh Văn Sơn –Bí thư đảng bộ, Chủ tịch Cty phát biểu chỉ đạo Đại hội

  

Phát biểu tại đại hội đ/c Đinh Văn Sơn – Bí thư Đảng bộ Chủ tịch Công ty đã đánh giá hoạt
động công đoàn trong thời gian qua có nhiều đổi mới nhất là công tác đối thoại định kỳ luôn
được quan tâm đã tạo ra quan hệ lao động hài hòa, đoàn kết và dân chủ trong toàn đơn vị;
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  Đ/c Phan Minh Á- Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội  Về tham dự đại hội có các đồng chí trong thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh, đại diện các Bancủa Liên đoàn và đại diện các công đoàn bạn trong khối công đoàn cơ sở địa phương. Phátbiểu chỉ đạo Đại hội đ/c Phan Minh Á – Phó chủ tịch thường trực liên đoàn lao động tỉnh đãbiểu dương những thành quả Công đoàn công ty TNHH MTV XSKT Quảng Nam đã đạt đượctrong những năm qua và tin tưởng rằng trong thời gian đến Công đoàn công ty XSKT tiếp tụcphát huy để hoạt động công đoàn đi vào chiều sâu và là chổ dựa vững chắc cho người lao độngtrong việc bảo vệ quyền là lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động;  

  BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt Đại hội  
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