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Ngày 19/01/2018, Công ty TNHH MTV XSKT Quảng Nam tổ chức Hội nghị người lao động
năm 2018.
Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị gồm các Đồng chí – Nguyễn Thị Thu Sương- Giám đốc
Công ty, Nguyễn Phúc- Phó Giám đốc Công ty; Đồng chí Lê Trung Vũ – Phó Giám đốc, Chủ
tịch Công đoàn công ty

  

  

Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị
Đ/c Đinh Văn Sơn- Chủ tịch Cty phát biểu chỉ đạo Hội nghị

  

Về dự và chỉ đạo Hội nghị có Đồng chí Vũ Nguyễn – Phó Giám đốc Sở Tài chính, đồng chí
Nguyễn Hữu Ly –UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối doanh nghiệp Quảng Nam
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  Đ/c Vũ Nguyễn- Phó Giám đốc Sở Tài chính phát biểu chỉ đạo Hội nghị  Hội nghị Người lao động hằng năm là một trong những nội dung thực hiện Quy chế dân chủtrực 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 tysau một năm công tác cùng nhìn nhận kết quả đạt được, đánh giá tình hình kinh doanh năm2017  
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  Đ/c Đinh Văn Sơn (giữa) Chủ Tịch Công ty và đ/c Nguyễn Thị Thu Sương (ngoài cùng bêntrái)- Giám đốc công ty   trao Giấy khen cho cá nhân có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017  Trong không khí đoàn kết, dân chủ và cởi mở Hội nghị đã báo cáo tình hình thực hiện Nghịquyết Hội nghị năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018;, đại diện BCH Công đoàn đãbáo cáo tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và thông qua các nội dung đề nghị sửađổi bổ sung Thỏa ước Lao động tập thể và Nội quy Công ty. Hội nghị đã bầu thành viên ban đốithoại định kỳ năm 2018 gồm 03 thành viên; Bầu bổ sung Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ2017-2019  
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