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Ngày 28/01/2016, Công ty TNHH MTV XSKT Quảng Nam tổ chức Hội nghị người lao động năm
2015.
Đồng chí Đinh Văn Sơn – Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch kiêm giám đốc Công ty chủ trì Hội nghị.

  

  

       Đồng chí Đinh Văn Sơn, phát biếu khai mạc Hội nghị

  

Về dự và chỉ đạo Hội nghị có Đồng chí Thân Đức Sửu- Phó Giám đốc Sở Tài chính, đồng chí
Dương Tấn Ó- Trưởng ban chính sách pháp luật Liên đoàn lao động tỉnh và Đồng chí Hồ Dậy –
Phó bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam. Hội nghị nồng nhiệt chào đón Bà
Trần Thị Thạnh – Nguyên Giám đốc Công ty giai đoạn (1997-2004) về dự và chung vui cùng
toàn thể CNVCLĐ Công ty.
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Hội nghị Người lao động hằng năm là một trong những nội dung thực hiện Quy chế dân chủ
trực tiếp tại doanh nghiệp, thông qua Hội nghị người lao động tại Công ty thực hiện vai trò,
nhiệm vụ tham gia quản lý doanh nghiệp; đây cũng là dịp để toàn thể lao động của Công ty
sau một năm công tác cùng nhìn nhận kết quả đạt được, đánh giá tình hình kinh doanh năm
2015.

  

Trong không khí đoàn kết, dân chủ và cởi mở của Hội nghị, đại diện BCH Công đoàn đã báo
cáo tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và thông qua các nội dung đề nghị sửa đổi
bổ sung Thỏa ước Lao động tập thể và Nội quy Công ty. Hội nghị đã bầu thành viên ban đối
thoại định kỳ năm 2016 gồm 03 thành viên;
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Đ/c Đinh Văn Sơn (giữa) trao Giấy khen cho cá nhân có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ
năm 2015

  

Tại Hội nghị, CNVCLĐ Công ty đã biểu quyết một số chỉ tiêu cơ bản; trong đó: doanh thu tăng
từ 5% trở lên so với năm 2015, phấn đấu nâng tỷ trọng doanh thu vé XSTT trong tổng doanh
thu từ 65.5% trở lên; kinh doanh có lợi nhuận; đảm bảo thu nhập việc làm cho người lao động,
thực hiện đầy đủ các chế độ Nhà nước quy định cho người lao động; 100% cá nhân người lao
động đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó 15% cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua
cấp cơ sở; 100% tập thể đạt danh hiệu lao động tiên tiến, phấn đấu 50% tập thể đạt danh hiệu
Tập thể lao động xuất sắc; Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên đạt danh hiệu vững mạnh
xuất sắc; Công ty đạt danh hiệu "Doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hóa";
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