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GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị chuyên đề “Nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể” 

năm 2021 

 

Thực hiện chương trình công tác trọng tâm năm 2021, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh 

tổ chức Hội nghị chuyên đề “Nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể” nhằm 

đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 34/KH-LĐLĐ ngày 22/10/2019 về “Nâng cao 

năng lực đối thoại và thương lượng tập thể giai đoạn 2019-2023”, trao đổi những  

kinh nghiệm, giải pháp để thực hiện có hiệu quả việc thương lượng, ký kết và thực hiện 

thỏa ước lao động tập thể trong các doanh nghiệp thời gian tới trên địa bàn tỉnh   

Quảng Trị. 

I. Thành phần hội nghị: Trân trọng kính mời 

1. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội: đại diện lãnh đạo Sở và đại diện Phòng 

Lao động-Việc làm-ATLĐ. 

2. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh: đại diện Thường trực, Chánh Văn phòng. 

3. Chủ tịch (hoặc phó chủ tịch) các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. 

4. Đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp:  

- Công ty cổ phần Thương mại&XNK Việt Hồng Chinh 

- Công ty TNHH MTV gỗ Nguyên Phong (Triệu Phong) 

- Công ty TNHH Chaichareon Việt Thái  

- Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị  

5. Chủ tịch (hoặc phó chủ tịch) công đoàn cơ sở các doanh nghiệp: 

- Công ty TNHH Dệt may VTJ Toms  

- Nhà máy may xuất khẩu Phong Phú Quảng Trị 

- Công ty TNHH cao su Camel Việt Nam 

- Công ty Xăng dầu Quảng Trị  

- Công ty TNHH MTV dụng cụ du lịch Jinquan Việt Nam 

- Công ty cổ phần May &Thương mại Gio Linh 

- Công ty may xuất khẩu Tân Định (Cam Lộ)  



- Công ty cổ phần Khoáng sản Quảng Trị  

- Công ty cổ phần Môi trường&Công trình đô thị Đông Hà 

- Công ty cổ phần Minh Hưng Quảng Trị 

- Công ty cổ phần Thiên Tân 

- Trường Tiểu học-THCS-THPT Trưng Vương. 

6. Phóng viên Báo Lao động, Báo Quảng Trị, Đài PT&TH tỉnh dự đưa tin. 

II. Thời gian, địa điểm 

1. Thời gian: Bắt đầu vào lúc 7h30 ngày 25/6/2021. 

2. Địa điểm: Hội trường Cơ quan LĐLĐ tỉnh (39 Hùng Vương, Đông Hà). 

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh trân trọng kính mời các đại biểu dự và tham gia 

phát biểu ý kiến tại hội nghị./. 
 

 TM.BAN THƯỜNG VỤ                                                       

Nơi nhận: PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC      
- Như thành phần mời;                                                                                        

- Lưu: VT.                                                                           
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