Ngày 23-2-2018 (Tc mùng 8 tt Mu Tut), Lãnh o Huyn y, HND và UBND huyn Hòa Vang n thm,
chúc Tt u nm ti Hi doanh nghip huyn Hòa Vang, 08 doanh nghip óng trên a bàn gm Công ty TNHH
Trng c, Công ty TNHH Anh Phng, Công ty TNHH MTV Hu Hay, Công ty TNHH MTV SXTM Trng
Anh, Công ty c phn VLXD 323, Công ty TNHH MTV QC&TT Hi Trn, Hp tác xã Rau hoa c qu Hòa
Ninh, Hòa Phú.

Bí Th Huyn y, Ch tch UBND huyn thm Hi doanh nghip

Ti ây, Bí th Huyn y Trn Vn Trng ánh giá cao nhng kt qu mà các n v ã t c trong nm 2017, các ch tiêu
u tng so vi cùng k trong bi cnh tình hình cnh tranh ngành ngày càng gay gt.
Bí Th Huyn y ngh, nm 2018, thc hin ch "Nm nông nghip, k cng hành chính và y mnh thu hút u t",
các doanh nghip cn tip tc bám sát mc tiêu và gii pháp trong chin lc phát trin doanh nghip giai on
2018-2020. Bên cnh ó tng cng công tác qun tr nhân s, y mnh công tác th trng, nâng cao cht lng sn
phm và dch v, tng cng công tác u t chiu sâu, ng dng mnh m công ngh mi, tng cng công tác xây dng
thng hiu nhm vt qua mi th thách hoàn thành thng li nhim v k hoch nm 2018.

* n thm Công ty TNHH MTV SXTM Trng Anh, Công ty c phn VLXD 323, Công ty TNHH MTV
QC&TT Hi Trn, Ch tch UBND huyn ng Thng khng nh doanh nghip là ngun lc phát trin quan trng;
chính quyn huyn luôn ng hành, h tr doanh nghip, bo m to lp môi trng u t, kinh doanh cnh tranh bình
ng theo hng minh bch và thông thoáng cho các doanh nghip.
Ch tch UBND huyn ng Thng gi li chúc n tp th lãnh o và công nhân viên ca Công ty sc khe, thành
công và t mc tiêu kinh doanh do Công ty ra trong nm mi. Ch tch cng bày t vui mng nhn thy Công
ty ã m rng u t sn xut, m rng th phn, to thêm vic làm cho ngi dân a phng và óng góp áng k vào ngun
thu ngân sách ca huyn.

n thm 2 mô hình sn xut nông nghip công ngh cao ti xã Hòa Ninh, Hòa Phú, mc dù mi a vào hot ng
cha y 1 nm nhng cng ã kp thi áp ng nhu cu th trng. Tuy nhiên, HTX cn phi tp trung các gii pháp tiêu
th sn phm, tìm kim, m rng th trng khng nh và duy trì s phát trin trong thi gian n.
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