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Hòa chung không khí của những ngày đầu xuân mới; trong không khí thi đua chào mừng Đại hội
Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, chiều ngày 07/3/2017, Công đoàn Công ty TNHH MTV XSKT
Quảng Nam tổ chức sinh hoạt Kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Tham dự có các
đồng chí đại diện Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám Đốc công ty, BCH Công đoàn, ĐTN
Cộng Sản Hồ Chí Minh;

  

  

Đ/c Đinh Văn Sơn - Chủ tịch Công ty tặng hoa chúc mừng chị em nhân ngày quốc tế Phụ Nữ
8/3
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Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 là ngày biểu dương cho ý chí đấu tranh của phụ nữ toàn cầu vì sự
bình đẳng và tiến bộ xã hội; trải qua nhiều giai đoạn hiện nay ngày 8-3 đã trở thành ngày hội
mang ý nghĩa bình đẳng giới sâu sắc;
Tiếp nối truyền thống quý báu của Phụ nữ Việt Nam, trong những năm qua Phụ nữ của Công ty
TNHH MTV XSKT Quảng Nam đã không ngừng phấn đấu trong phong trào thi đua "Giỏi việc
nước, đảm việc nhà" và gắn với phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây
dựng gia đình hạnh phúc", đó cũng là nền tảng quan trọng giúp chị em phụ nữ ngày càng hoàn
thiện mình để đóng góp cho nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
Nhân dịp kỷ niệm năm nay ngoài việc tổ chức sinh hoạt tại đơn vị, công ty còn tổ chức cho chị
em nữ CNVCLĐ toàn đơn vị tham quan dã ngoại Phố cổ Hội An, các khu di tích và danh lam
thắng cảnh tại Đà Nẵng nhằm khuyến khích, động viên nữ CNVCLĐ Công ty vượt qua khó khăn
hoàn thành tốt nhiệm vụ. Buổi dã ngoại diễn ra trong không khí vui tươi đầm ấm, thắm đượm
tình đoàn kết và chia sẻ.
Hoạt động nhân ngày Quốc tế Phụ nữ (08/03), thật sự để lại nhiều kỷ niệm đối với nữ CNVCLĐ
trong Công ty; từ sự quan tâm này đã tiếp thêm sức để các chị làm tốt hơn nữa vai trò của mình
trong công việc xã hội, chăm sóc gia đình, xứng đáng là người phụ nữ của thời đại công nghiệp
hoá, hiện đại hoá - "giỏi việc nước, đảm việc nhà''.
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