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C«ng ty tnhh mtv m«I tr−êng 
vµ CT§T Thanh hãa 

Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam 
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

  

              Sè: 58/TB-CT                               Thanh Hãa, ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2015.  
THÔNG BÁO 

Kết luận Hội nghị giao ban 
 về nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của Công ty. 

 
Ngµy 30/12/2015, Gi¸m ®èc C«ng ty chñ tr× Héi nghÞ giao ban về thực hiện 

nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong tháng 12/2015 và giao nhiÖm vô sản xuất kinh 
doanh trọng tâm trong th¸ng 01/2016 cña C«ng ty.  

Thành phần tham gia Hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc, kiểm soát 
viên, trưởng phòng ban nghiệp vụ, trưởng các đơn vị sản xuất trong công ty. 
 Căn cứ vào Báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ tháng 
12/2015 của các phòng ban, đơn vị trong Công ty, sau khi nghe c¸c thµnh phÇn dù 
Héi nghÞ tham gia ý kiến, th¶o luËn, Gi¸m ®èc Công ty kÕt luËn nh− sau: 

 
A. NhiÖm vô ChuNG:                                                                                                                                      
1. Trưởng các phòng, ban, đơn vị triển khai đến CBCNV thuộc đơn vị quản 

lý về “Nội dung công việc triển khai bán cổ phần lần đầu của công ty TNHH 
MTV Môi trường và CTĐT Thanh Hóa” và “ Quy chế bán đấu giá cổ phần 
lần đầu ra bên ngoài của công ty TNHH MTV Môi trường và CTĐT Thanh 
Hóa”(Trong quá trình triển khai có những vấn đề chưa được thông suốt thì chủ 

động liên hệ với đ/c Đỗ Anh Thơ -TP.Kinh doanh để được hướng dẫn). 
 2. Tập trung cao độ trong công việc, nhiệm vụ được giao. Đề cao tính chủ 
động, linh hoạt trong công việc và chủ động trong công tác tham mưu (yêu cầu 

phải báo GĐ, các phó giám đốc phụ trách lĩnh vực, đơn vị  theo phân công nhiệm 

vụ trong Ban giám đốc).  

 3. Các phòng ban đơn vị thực hiện tốt công tác phối hợp, đặc biệt trong thời 
gian tới (thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên Đán năm 2016) để góp phần 
cùng với Công ty hoàn thành nhiệm vụ chung; 
 4.Tất cả các đơn vị có hoạt động sản xuất vào tất cả các ngày trong tuần, bố 
trí lãnh đạo phân công trực vào thứ 7 và chủ nhật và được nghỉ bù vào ngày khác 
trong tuần. 

5. Tiếp tục hoàn thiện những công việc đang và chưa thực hiện theo Thông 
báo kết luận giao ban số 50/TB-CT ngày 26/11/2015. 
 
 Ngoµi c¸c nhiÖm vô nªu trªn, c¸c phßng, ban, đơn vị thùc hiÖn nhiÖm vô cô 

thÓ sau: 
 
B. C¸c phßng nghiÖp vô: 
I. Phßng KHKT-VT: 
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1. Tiếp tục chủ trì, phối hợp với phòng Nhân sự, phòng Tài chính kế toán 
hoàn thiện phương án giao khoán (khoán gọn) công tác vệ sinh môi trường cho 3 
XN Môi trường 1, 2, 3  trình Ban Giám đốc xem xét để có kế hoạch thực hiện 
trong năm 2016 (đảm bảo khách quan, khoán sâu và tạo điều kiện cho đơn vị hoạt 

động tốt hơn, Công ty chỉ quản lý tổng thể, chất lượng và hiệu quả công việc, đơn 

vị phải chịu trách nhiệm trước Hội đồng khoán quản và Giám đốc Công ty); 
2. Hoàn thiện hồ sơ các hạng mục công việc đã giao cho đơn vị thực hiện 

trong dịp lễ kỷ niệm 55 năm kết nghĩa TP.Thanh Hóa –TP.Hội An, thời gian hoàn 
thiện chậm nhất vào đầu tháng 02/2016; 

3. Chuẩn bị báo cáo tổng kết công tác hoạt động, sản xuất, kinh doanh của 
công ty năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 trình giám đốc công ty 
(thời gian chậm nhất là ngày 15/12/2015 âm lịch); 

4. Tập trung đấu mối, chốt khối lượng (kế hoạch phục vụ) dịch vụ công ích 
năm 2016 với phòng Tài nguyên-UBND Thành phố, tham mưu BGĐ ký Hợp đồng 
phục vụ công ích năm 2016 với UBND Thành phố  

5. Tham mưu cho công ty và UBND Thành phố về vị trí điểm tập kết đất, đá, 
bùn thải nhằm phù hợp với tình hình thực tế và ổn định trong thời gian lâu dài; 

6. Thống nhất giao phòng KHKT kiểm tra các điểm tập kết rác bị hư hỏng, 
xuống cấp (như kiến nghị, đề xuất của các XN Môi trường), tổng hợp, lên kế hoạch 
sửa chữa, tham mưu BGĐ để thực hiện; 

7. Cân đối khối lượng công việc, lên kế hoạch điều chỉnh và giao nhiệm vụ 
cho các đơn vị thực hiện (đặc biệt là kế hoạch sản xuất trong dịp Tết Nguyên Đán 

2016); 

8. Khảo sát và giao XN CVCX thực hiện thay thế đường viền nẻ trên dải 
phân cách Đại Lộ Lê Lợi bằng cây Chuỗi Ngọc (như đề xuất của XN CVCX). 

II. Phßng Tµi chÝnh-KÕ to¸n:  
1. Tham mưu nguồn đặt cọc mua cổ phần của công ty trong thời gian tới; 
2. Tham mưu nguồn chi trả các chế độ cho người lao động trong dịp Tết 

Nguyên Đán 2016 ( như lương, thưởng, tiền tết...). 
3. Đấu mối với Kho bạc Thành phố, phòng Tài chính Thành phố về nguồn 

kinh phí chi trả cho công ty ( theo Hợp đồng dịch vụ công ích, dự án và các nhiệm 

vụ được giao khác ) để đảm bảo hoạt động của công ty trong dịp Tết Nguyên Đán 
2016; 

4. Lên kế hoạch chi trả một phần kinh phí cho gói thầu tại Nghĩa trang Chợ 
Nhàng. 

III. Phßng Nh©n sù:  
1. Lập phương án lao động đối với các đơn vị trong công ty đảm bảo thực 

hiện tốt nhiệm vụ giao năm 2016; 
2. Kiểm tra và theo dõi lao động nghỉ việc không hưởng lương của các đơn 

vị báo cáo Giám đốc. 
IV. Phßng Hµnh chÝnh: 
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1. Lập kế hoạch khánh tiết tết Nguyên Đán năm 2016; 
2. Chỉ đạo, xắp xếp lại các phương tiện, thiết bị khu vực sân sau công ty; 
3. Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh công tác bảo vệ, an ninh trật tự, đặc 

biệt là khu vực Khuôn viên Thiếu Nhi. 
V. Phßng Kinh doanh dÞch vô: 
1. Tham mưu cho Chủ tịch công ty, Giám đốc công ty thực hiện thành công 

công tác cổ phần hóa; 
2. Lập kế hoạch cho công tác mở rộng thị trường, mở rộng địa bàn kinh 

doanh, dịch vụ năm 2016; 
VI. Ban qu¶n lý dù ¸n: 
1. Đấu mối quyết liệt về dự án ở Nghĩa trang Chợ Nhàng, đấu mối với nhà 

thầu Hoàng Hải để thực hiện xong đoạn đường giao thông từ QL45 vào Khu xử lý 
rác Đông Nam đảm bảo tốt cho công tác vận chuyển rác trong dịp Tết Nguyên Đán 
2016; 

2. Thanh lý Hợp đồng xử lý nước rỉ rác với công ty Công nghệ Thời Việt. 
 
B. C¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt: 
I. XN M«i tr−êng sè 1, XN M«i tr−êng sè 2, XN Môi trường số 3:  
1. Thực hiện nghiêm túc công tác giám sát, kiểm tra, có biện pháp mạnh để 

chấn chỉnh các hành vi vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị; 
2. Đối với các điểm tập kết rác bị hư hỏng, xuống cấp, thống nhất giao 

phòng KHKT kiểm tra, tổng hợp, lên kế hoạch sửa chữa, tham mưu BGĐ để thực 
hiện;  

3. Cử cán bộ quản lý trực công tác sản xuất vào các ngày nghỉ trong tuần 
(thực hiện nghỉ bù, nghỉ luân phiên, không phát sinh công). 

II. XN C«ng viªn c©y xanh, XN Công viên Hội An:  
1. Có kế hoạch tận dụng các nguồn hoa tại Thanh Hóa (nhằm tiết kiệm 

nguồn kinh phí) để thực hiện tốt công tác trồng hoa phục vụ tết Tết Nguyên Đán 
Bính Thân năm 2016; 

2. Thống nhất giao phòng KHKT-VT khảo sát và giao XN CVCX thực hiện 
thay thế đường viền nẻ trên dải phân cách Đại Lộ Lê Lợi bằng cây Chuỗi Ngọc; 

3. Thực hiện công tác vệ sinh thảm cỏ và không tăng công phát sinh đối với 
nhiệm vụ này. 

III. XN Duy tu, thoát nước: 
1. Hoàn thành tốt kế hoạch nhiệm vụ công ty giao; 
2. Chủ động công tác thoát nước và bốc, dọn bùn, đất đá thải theo mức 

khoán Công ty giao, đặc biệt công tác nạo lề nhổ cỏ. 
IV. XN Xử lý môi trường:  
1. Tập trung hoàn thiện công tác sửa chữa đường nội bộ để kịp phục vụ Tết 

Nguyên Đán năm 2016; 
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2. Phối hợp với phòng KHKT-VT, BQL Dự Án lên phương án lắp đặt ống 
dẫn nước rỉ rác, làm bờ quây khu xử lý rác; 

V. XN Xe m¸y vËn chuyÓn: 
1. Phối hợp với phòng KHKT-VT, XN Cơ khí môi trường để thực hiện tốt 

công tác sửa chữa phương tiện, thiết bị phục vụ sản xuất; 
2. Thống nhất bổ sung 01 công chủ nhật cho công nhân lái xe cẩu trực phục 

vụ sản xuất (thời gian tính từ 01/01/2016 đến Tết Nguyên Đán 2016) ; 
3. Cử cán bộ quản lý trực công tác sản xuất vào các ngày nghỉ trong tuần 

(thực hiện nghỉ bù, nghỉ luân phiên, không phát sinh công). 
VI. XNQL x©y l¾p ®iÖn: 
1. Thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị; 
2. Chủ động đấu mối với phòng KHKT-VT thực hiện tốt công tác thay thế, 

sửa chữa chuẩn bị phục vụ tết Dương lịch và tết Nguyên Đán Bính Thân 2016; 
3. Cử cán bộ quản lý trực công tác sản xuất vào các ngày nghỉ trong tuần 

(thực hiện nghỉ bù, nghỉ luân phiên, không phát sinh công). 
VII. Trung t©m DÞch vô m«i tr−êng: 
1.Tiếp tục nghiên cứu mở rộng thị trường đảm bảo đủ việc làm, tăng thu 

nhập việc làm cho người lao động Trung tâm. 
VIII. XN Xây dựng: 
1. Tìm kiếm việc làm, tăng doanh thu; 
2. Tập trung hoàn tất hồ sơ các gói thầu đã thi công xong. 
IX. XN X©y l¾p c«ng tr×nh: 
1. Nghiên cứu phương án tăng doanh thu; 
2. Tập trung hoàn tất hồ sơ các gói thầu đã thi công xong. 
X. Đéi Thu phÝ vÖ sinh: 
1. Phối hợp cùng với phòng Kinh doanh, phòng KHKT-VT rà soát lại các 

đơn vị, hộ gia đình nhiều rác đã được Công ty phục vụ nhưng chưa thực hiện thu 
được phí vệ sinh theo khối lượng rác thực tế để phòng Kinh doanh tham mưu lập 
phương án chống thất thu, tận thu (tránh tình trạng chồng chéo, sai lệch gây thất 

thu trong công tác thu phí vệ sinh) ; 
2. Tập trung bám vào kế hoạch giao năm 2015 để công tác thu phí vệ sinh 

đạt kết quả tốt;  
3. Duy trì công tác lấy ý kiến phản hồi của nhân dân. 
XI. XN Dịch vụ tang lễ: 
1. Đối với công tác thu phí trông coi, bảo vệ tại Nghĩa trang ND Chợ Nhàng 

trước mắt yêu cầu đơn vị thu đúng, đủ theo đơn giá đã được UBND tỉnh phê duyệt. 
Giao phòng KHKT-VT tham mưu văn bản để lãnh đạo công ty thương thảo với 
UBND Thành phố; 

2. Tăng cường công tác vệ sinh, an ninh trật tự; 
3. Nghiên cứu xây dựng mô hình mộ đơn, mộ đôi hạ tầng hiện đại đáp ứng 

nhu cầu nhân dân; 
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4. Thực hiện tốt Chỉ thị 04 ngày 20/7/2011 của UBND thành phố. Phát triển 
mạnh thị phần, mở rộng thị trường. Các đề xuất của đơn vị thống nhất giao phòng 
KHKT-VT và Hội đồng tham mưu. 

5.Chịu trách nhiệm giám sát việc các hộ dân xây khu mộ cảnh quan đúng 
quy định và quy hoạch được phê duyệt. 

XII. §éi KiÓm tra m«i tr−êng: 
1. Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị, đặc biệt trong thời gian cuối 

năm và trong dịp tết Nguyên Đán năm 2016;   
2. Bám sát và thực hiện tốt chỉ thị 08, thường xuyên cập nhật số liệu báo cáo 

phòng KHKT-VT kịp thời; 
3. Tăng cường kiểm tra vào các sáng thứ 7 hàng tuần, thời gian giao ca, kíp, 

địa giới giữa các XNMT 1, 2, 3 và kiên quyết lập biên bản xử lý các trường hợp vi 
phạm theo quy định của Công ty.  

XIII. XN C¬ khÝ m«i tr−êng: 
1. Tập trung hoàn thành nhiệm vụ công ty giao, ưu tiên cho công tác sửa 

chữa xe ép rác, xe gom rác của công ty để đảm bảo tốt công tác vận chuyển rác; 
đặc biệt là trong dịp tết nguyên đán năm 2016. 

2. Hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán dự án đóng 300 xe gom năm 2015; 
3. Hoàn chỉnh các công việc và thủ tục nghiệm thu thanh quyết toán công 

trình, dự án đã thực hiện. 
 
c. C¸c ®ång chÝ trong ban gi¸m ®èc: 
 C¸c ®ång chÝ trong Ban Giám đốc thực hiện tốt nhiệm vụ ®−îc ph©n c«ng,  

tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất đối với các đơn vị được phân công 
phụ trách (đặc biệt trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên Đán 2016) 

 
 C¨n cø vµo néi dung kÕt luËn, yªu cÇu c¸c phßng ban, ®¬n vÞ chñ ®éng triÓn 

khai thùc hiÖn, phối kết hợp để tập trung cao độ thực hiện tốt các nhiệm vụ được 
giao. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã nh÷ng v−íng m¾c, b¸o c¸o Gi¸m ®èc xem xÐt, gi¶i 

quyÕt. 
 
N¬i nhËn:                                                                       TL. Gi¸m ®èc 
- Chủ tịch Công ty (B/c)                                  TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH 

- Ban gi¸m ®èc;                                                  

- C¸c phßng, ban, ®¬n vÞ; 

- L−u VT. 

 

                                                                               

Lª ThÞ Hång Th¾m 

 

 

 


