
Thành lập CĐCS Công ty CP Cơ khí và Thương mại Thanh Thành Đạt 

Chiều ngày 04/11/2021, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Xây dựng đã tổ chức Lễ công bố 

quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty CP Cơ khí và Thương mại Thanh Thành Đạt, 

kết nạp 19 đoàn viên. 

 

Toàn cảnh buổi lễ 

Tham dự và chỉ đạo buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Danh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng 

LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh Uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Đại diện Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo - 

Nữ công LĐLĐ tỉnh; Ban Thường vụ Công đoàn ngành Xây dựng; Tổng Giám đốc Công ty 

TNHH Thanh Thành Đạt và toàn thể CNLĐ Công ty CP Cơ khí và Thương mại Thanh Thành 

Đạt. 



 

Đồng chí Phạm Văn Tình - Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn Ngành Xây dựng trao quyết định thành 

lập CĐCS cho BCH lâm thời 

Công ty CP Cơ khí và Thương mại Thanh Thành Đạt được thành lập vào tháng 11 năm 

2018, là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất gỗ dán, ván ép, đồ gỗ xây dựng, 

sản xuất các sản phẩm khác từ gỗ, có 19 lao động đang làm việc trong đó có 04 lao động 

nữ; 18 CNLĐ tham gia BHXH, BHYT, mức lương bình quân 5 - 7 triệu đồng/người/tháng. 



 

Ông Trần Quang Luận - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thanh Thành Đạt phát biểu tại 

Đại hội 

Để thực hiện nghiêm pháp luật lao động, đặc biệt thực hiện tốt chủ trương của Tổng Liên 

đoàn Lao động Việt Nam “ở đâu có công nhân lao động, ở đó có tổ chức Công đoàn”, được 

sự quan tâm hướng dẫn của Công đoàn ngành Xây dựng, sự đồng thuận của Ban Giám đốc 

Công ty và của người lao động. Sau một thời gian nghiên cứu Điều lệ Công đoàn Việt Nam, 

tập thể CNLĐ đã nhất trí viết đơn xin gia nhập tổ chức Công đoàn. 

 



 

Đồng chí Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cùng Lãnh đạo Sở Xây dựng, Công đoàn ngành Xây 

dựng, Tổng Giám đốc Công ty tặng hoa chúc mừng BCH CĐCS Công ty 

Tại buổi Lễ, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Xây dựng đã công bố quyết định thành lập 

Công đoàn cơ sở Công ty CP Cơ khí và Thương mại Thanh Thành Đạt, kết nạp 19 đoàn viên 

vào tổ chức Công đoàn, đồng thời chỉ định Ban Chấp hành lâm thời. 

Sau khi Công đoàn ngành Xây dựng chỉ định BCH lâm thời, CĐCS đã tiến hành Đại hội lần 

thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2027. Với sự tín nhiệm của 19 đoàn viên, Đại hội đã bầu ra Ban 

Chấp hành mới gồm 3 đồng chí. 



 

Đồng chí Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã gửi lời chúc 

mừng đến người lao động tham gia tổ chức Công đoàn Việt Nam. Đồng chí đề nghị sau khi 

CĐCS được thành lập, Ban chấp hành CĐCS phối hợp với Ban Giám đốc Công ty thực tốt 

chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của đoàn viên, 

người lao động; Ban Chấp hành Công đoàn và người lao động sẽ đồng hành cùng doanh 

nghiệp xây dựng một môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp, xây dựng thương 

hiệu của ngôi nhà chung Thanh Thành Đạt ngày càng vững mạnh và phát triển. Chủ tịch 

LĐLĐ tỉnh cũng gửi lời cảm ơn đến đồng chí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám 

đốc Công ty đã quan tâm và tới dự lễ ra mắt CĐCS tại Công ty thành viên và mong muốn 

thời gian tới sẽ có thêm nhiều CNLĐ thuộc hệ thống của Công ty TNHH Thanh Thành Đạt 

được gia nhập tổ chức Công đoàn. 

Mai Hoa - PCT Công đoàn ngành Xây dựng 

 

 


