Nhân Tháng hành ng vì doanh nghip và chào mng k nim 14 nm Ngày Doanh nhân Vit Nam 13/10,
các ng chí ng Thanh Hi – Tnh y viên, Bí th th y; inh Vn Thin – Phó Ch tch HND th xã; inh Vn Hng –
Phó Ch tch UBND th xã, i din các ban ngành liên quan ã n chúc mng tng quà cho Công ty TNHH
Nh Nam, Công ty c phn Linh Sn; Công ty TNHH Khánh Giang và Công ty C phn ch La Giang.

Các ng chí lãnh o th xã chúc mng Công ty TNHH Nh Nam
Ti các doanh nghip oàn n, các ng chí lãnh o th xã ã chúc mng các doanh nghip, doanh nhân nhân
Ngày doanh nhân Vit Nam 13/10, biu dng và ghi nhn nhng óng góp ca các công ty, doanh nghip ã
vn lên,vt qua khó khn, n nh sn xut kinh doanh, mnh dn chuyn i mô hình kinh doanh, m rng sn xut
nhm tng thêm thu nhp cho doanh nghip, thc hin tt công tác np thu vi Nhà nc, tham gia óng bo him
xã hi, bo him y t cho công nhân, tham gia các hot ng t thin xã hi, góp phn áng k vào vic phát trin
kinh t - xã hi ti a phng. ng chí Bí th th y khng nh, cp y, chính quyn các cp luôn ng hành, to mi iu kin
tt nht các Công ty, doanh nghip u t m rng sn xut, kinh doanh. Do ó, các Công ty, DN cn n lc nhiu
hn na to ra nhiu ca ci vt cht cho xã hi, gii quyt vic làm cho ngi lao ng, tng thu ngân sách cho th xã
và tích cc tham gia các hot ng vì an sinh xã hi trên a bàn ./.
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