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     UBND TỈNH THANH HOÁ 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

MÔI TRƯỜNG VÀ CTĐT THANH HOÁ 

Số:           /KH-CTMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                  
Thanh Hoá, ngày …. tháng 04 năm 2016. 

 
                  

KẾ HOẠCH  

SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 

 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ban hành theo Quyết định 

số 3488/QĐ-UBND ngày 11/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá. 

- Căn cứ định hướng chiến lược, quy hoạch phát triển của doanh nghiệp. 

- Căn cứ năng lực, ngành nghề kinh doanh của công ty tại giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh số 2800152894 cấp lại lần 2 ngày 30/9/2015 của phòng Đăng ký 

kinh doanh Sở kế hoạch đầu tư cấp. 

- Căn cứ khối lượng công việc, giá trị thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 

của Công ty năm 2015. 

- Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của thành phố Thanh Hóa, đáp ứng yêu 

cầu phát triển mở rộng của Thành phố và thành phố Thanh Hóa là Đô thị loại I trực 

thuộc tỉnh. Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. 

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Năm 2015 là năm có nhiều sự kiện chính trị được tổ chức tại Thanh Hóa, đó là 

Năm du lịch Quốc gia 2015 - Thanh Hóa; năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới 

Đại hội Đảng toàn quốc. Năm công ty có sự thay đổi về mặt nhân sự, đồng chí Chủ 

tịch kiêm Giám đốc công ty được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố. Là 

năm công ty thực hiện chuyển đổi mô hình Công ty TNHH một thành viên sang công 

ty cổ phần. 

Năm 2015 cũng là năm giá trị Hợp đồng lĩnh vực  dịch vụ công ích đô thị ký với 

UBND thành phố cao nhất (110 tỷ đồng); công tác cán bộ được quan tâm, năng lực 

quản lý của các phòng ban đơn vị có nhiều tiến bộ, tính chủ động, tinh thần trách 

nhiệm được nâng lên, góp phần phát triển công ty vững chắc trong tiến trình hội nhập 

của nền kinh tế.  

Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sản xuất kinh doanh trong năm 2015 đã 

đạt được kết quả như sau: 

B. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

I. Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 
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1. Lĩnh vực công ích 

1.1. Công tác quét, thu gom, vận chuyển xử lý rác 

- Công tác quét thu gom rác: Đã thực hiện nghiêm túc giờ quét, thu gom rác; 

Điều chỉnh giờ quét, thu gom rác ở một số tuyến đường đảm bảo lấy hết rác, phù hợp 

với thời gian xe vận chuyển rác vào Đông Nam, hạn chế kéo dài thời gian lưu rác thải 

trên đường phố. Thực hiện quét thu gom rác thêm một số khu vực so với hợp đồng 

đầu năm là khu dân cư phường Đông Hương, một số ngõ xóm của phường Đông 

Thọ, Đông Cương. Khối lượng thực hiện cụ thể: 

+ Công tác quét rác đường hè phố: 24.230,1 ha đạt 104% kế hoạch. 

+ Công tác duy trì đường phố ban ngày: 10.012,9 km đạt 100,9% kế hoạch. 

+ Công tác duy trì vệ sinh ngõ xóm: 30,377,4 km đạt 100,8% kế hoạch. 

- Công tác vận chuyển rác đã được gắp hết trong ngày, vệ sinh các điểm tập kết 

xe gom sạch sẽ. Khối lượng gắp vận chuyển rác ở xe gom bên đường, các điểm tập 

kết là 75.599,6 tấn đạt 105% kế hoạch. 

 - Công tác xử lý rác ở khu xử lý rác Đông Nam đã được xử lý đảm bảo đúng 

quy trình.Thực hiện phủ bạt, lấp đất, phun chế phẩm nhằm giảm thiểu ô nhiễm 

VSMT khu xử lý. Khối lượng rác đã xử lý là 92.199,6 tấn đạt 106% kế hoạch năm.  

1.2. Công tác  duy tu thoát nước đô thị 

Tập trung nạo vét thông thoát nước mương cống đảm bảo thông thoát nước tốt, 

không để ngập úng cục bộ. Khối lượng nạo vét bốc xúc, vận chuyển được 7.435 m3 

đạt 98%, nạo vét đất cát lề đường là 1.106 m3 đạt 111% KH. 

Thu gom, vận chuyển PTXD là 4.760 m3 đạt 158% KH. 

1.3. Quản lý công viên, cây xanh 

  Năm 2015 các công viên, khuôn viên được chăm sóc tốt. Nghĩa trang liệt sỹ 

Hàm Rồng được cải tạo, tôn tạo, chăm sóc thường xuyên. Trong dịp tết nguyên đán 

và các ngày lễ lớn đã đón tiếp chu đáo các đoàn khách tới viếng.  Thực hiện quản lý, 

duy trì, chăm sóc 67,76 ha công viên, khuôn viên, NTLS (nhận bàn giao 1 số công 

trình mới là dải phân cách đại lộ Nguyễn Hoàng, đại lộ Voi - Sầm Sơn, nút giao 

Quốc lộ 1A đi cầu Nguyệt Viên xã Hoằng Quỳ, khuôn viên 530 phường Đông Vệ). 

Khối lượng thực hiện đạt 107% KH. 

1.4. Quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng 

Việc đóng cắt điện cơ bản đúng giờ quy định, khôi phục sửa chữa kịp thời các 

sự cố. Tập trung trang trí điện phục vụ Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015, Tuần lễ khai 
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mạc năm Du lịch quốc gia 2015, Đại hội Đảng bộ thành phố, Đại hội Đảng bộ Tỉnh 

và các sự kiện chính trị khác. 

Thực hiện quản lý vận hành 19.290 trạm điện tự động và đóng ngắt bằng tay. 

1.5. Kiểm tra môi trường và quản lý cơ sở hạ tầng  

Tích cực kiểm tra cơ sở hạ tầng trên địa bàn thành phố, phát hiện kịp thời các 

sự cố ảnh hưởng đến CSHT để báo cáo các cấp có liên quan xử lý.. Phối hợp với các 

đơn vị liên quan xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Trong năm 2015 đã lập 95 

biên bản vi phạm 

1.6. Công tác thu phí vệ sinh, thu khác 

Thực hiện thu đúng, thu đủ. Tổng số tiền thu được trong năm là 7.036 triệu 

đồng đạt 101% KH. 

Khối lượng thực hiện năm 2015 ở tất cả các hạng mục so với hợp đồng ký với 

UBND thành phố đạt từ 100% trở lên. 

Ngoài ra còn thực hiện một số nhiệm vụ phát sinh phục vụ các sự kiện chính trị 

của thành phố như Tết trồng cây xuân Ất Mùi 2015; Lễ trồng cây lưu niệm tại Đền thờ 

Bà mẹ Việt Nam anh hùng của đ/c Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, đ/c Lê Hồng 

Anh - UV TW Đảng - Thường trực Ban Bí thư; Phục vụ Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch 

Quốc gia 2015; Đại hội Đảng bộ thành phố Thanh Hóa lần thứ XX; Đại hội Đảng bộ 

Tỉnh lần thứ XVIII...  

Tổng giá trị thực hiện lĩnh vực công ích đô thị là 123.648 triệu đồng. 

2. Công tác XDCB kinh doanh dịch vụ 

Trong năm 2015 bộ phận kinh doanh đã có nhiều đột phá, ngay từ đầu năm đã 

ký hợp đồng vận chuyển nước ngọt cho tập đoàn FLC tại Sầm Sơn, thi công các Công 

trình xử lý nghập úng trên địa bàn thành phố; Xây dựng tháp chuông và trồng hoa, 

cây xanh tại Nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng; cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường (thu 

gom, vận chuyển, xử lý rác) cho các đơn vị huyện Ngọc Lạc, Nghi Sơn, Bút Sơn, 

Đông Quang, Đông Phú, Đông Hải… đã tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định 

cho bộ phận kinh doanh.  

Giá trị thực hiện năm 2015 là 52.980,7 triệu đồng đạt 95% KH giao. Trong đó:  

* Lĩnh vực xây lắp công trình:  

 Giá trị thực hiện là 38.684 triệu đồng đạt 82%. 

* Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ:  

 Giá trị thực hiện đạt: 14.295,8 triệu đồng đạt 195%. Cụ thể:  

 - Phòng Kinh doanh: 4.900 triệu đồng. 
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 - Xí nghiệp tang lễ: 1.370,6 triệu đồng. 

 - Xí nghiệp cơ khí môi trường: 3.276,7 triệu đồng. 

 - Xí nghiệp xử lý môi trường: 2.488,4 triệu đồng. 

 - Xí nghiệp công viên: 280 triệu đồng. 

3. Công tác quản lý dự án 

Cơ bản hoàn thành các gói thầu đã triển khai thực hiện thuộc các dự án Khu Liên 

hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố Thanh Hóa và các vùng phụ cận; Mở rộng 

nghĩa trang nhân dân Chợ Nhàng, các công trình phục vụ các sự kiện chính trị, lễ tết 

trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Giá trị thực hiện đạt 46 tỷ đồng. 

 Khai thác khu mộ cát táng cảnh quan đảm bảo kế hoạch giao. Tổng khai thác khu 

mộ cảnh quan là 359 lô, đã bàn giao 319 lô. Giá trị thu được là 47,4 tỷ đồng. 

Chi phí quản lý dự án đạt 700 triệu đồng.  

Tóm lại:  

Trong năm 2015 tổng giá trị thực hiện ở các lĩnh vực sản xuất kinh doanh đạt 

177.329 triệu đồng. 

Tiền lương bình quân:       4.657.000       đ/người/tháng. 

Lợi nhuận sau thuế đạt:            5.125,29 triệu đồng. 

Nộp ngân sách nhà nước đạt: 14.874      triệu đồng.  

II. Công tác quản lý điều hành 

- Để phù hợp với yêu cầu sản xuất công ty đã nâng cấp Ban quản lý công 

viên Hội An thành Xí nghiệp công viên Hội An; bổ nhiệm thêm cán bộ quản lý các 

đơn vị như bổ nhiệm thêm phó phòng Kế hoạch KTVT; phó giám đốc Xí nghiệp xử 

lý môi trường, xí nghiệp công viên Hội An, xí nghiệp công viên cây xanh, xí 

nghiệp quản lý vận hành điện; xí nghiệp duy tu thoát nước, Xí nghiệp môi trường 

số 2 và Đội kiểm tra môi trường. 

- Từ đầu năm đã điều chỉnh cân đối tiền lương đảm bảo thu nhập cho người 

lao động. Điều chỉnh định mức đơn giá một số hạng mục công việc theo đề xuất 

của các đơn vị tại Hội nghị người lao động năm 2015. 

- Công tác quản lý điều hành: Ban Giám đốc căn cứ vào Quy chế làm việc, 

phân công chỉ đạo nghiệp vụ, chỉ đạo các lĩnh vực, các đơn vị cho từng đ/c. Thực 

hiện tốt chế độ giao ban cán bộ chủ chốt 1tháng/lần. 

- Các phòng ban nghiệp vụ bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, thực 

hiện tốt chức năng tham mưu. Triển khai và cụ thể hoá các quy định, các chế độ 

chính sách mới của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn công ty.  
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- Phối hợp với Công đoàn thực hiện tốt các cuộc Đối thoại định kỳ trực tiếp 

giữa người sử dụng lao động với đại diện người lao động công ty. 

III. Công tác đời sống và giải quyết việc làm, thực hiện các chế độ chính 

sách với người lao động 

 - Tổng số CBCNV công ty đầu năm là 774 người, cuối năm 2015 là 876 người 

được phân bổ ở 6 phòng ban và 16 đơn vị sản xuất trực thuộc. Trong năm có 12 

CBCNV nghỉ hưu theo chế độ và có 59 trường hợp về nghỉ chế độ lao động dôi dư 

theo quy định khi công ty chuyển sang mô hình công ty cổ phần. Công ty cơ bản lo đủ 

việc làm cho CNVCLĐ, đời sống của CBCNV được nâng lên rõ rệt.  

- Thu nhập tiền lương bình quân đạt 4.611.000 đ/người/tháng.  

- Giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với cán bộ CNVLĐ: thực 

hiện đầy đủ chế độ phụ cấp ca 3, chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật, tăng giờ, làm 

ngày lễ tết, chế độ phép, 100% được đóng BHXH, BHYT BHTN theo quy định. 

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV công ty. 

IV. Công tác thi đua khen thưởng 

 Trong năm 2015 công ty đã phát động các phong trào thi đua chào mừng đại 

hội Đảng các cấp, phong trào thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo trong sản 

xuất... Kết quả bình xét cuối năm đạt được như sau: 

- Danh hiệu lao động xuất sắc: có 6 tập thể đơn vị; 2 tổ sản xuất và 6 cá nhân 

đạt Chiến sỹ thi đua cấp cở sở.  

- Danh hiệu lao động tiên tiến: có 17 tập thể đơn vị; 47 tổ sản xuất và 705 cá 

nhân đạt lao động tiên tiến. 

Tổng kinh phí khen thưởng cho các danh hiệu là 305.170.000 đồng 

V. Công tác quốc phòng an ninh 

Thực hiện nghiêm túc kế hoạch huấn luyện chính trị, quân sự cho lực lượng tự 

vệ, dự bị động viên. Thực hiện tốt Luật nghĩa vụ Quân sự, pháp lệnh dự bị động viên, 

dân quân tự vệ. Công tác an ninh trật tự trong công ty, trên các khu vực, địa bàn được 

đảm bảo, không xảy ra cháy nổ và các vụ việc nổi cộm.  

VI. Đánh giá tổng quát 

Trong năm 2015, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, sự điều hành của Ban 

giám đốc, đặc biệt là sự nêu cao tinh thần trách nhiệm của CBCNVC, người lao động 

Công ty đã hoàn thành đạt và vượt kế hoạch toàn diện các nhiệm vụ mục tiêu đề ra 

góp phần làm cho thành phố Thanh Hóa ngày càng Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp.  

C. NHỮNG HẠN CHẾ, TỒN TẠI 
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Bên cạnh những thành tích đã đạt được, còn một số thiếu sót, yếu kém tồn tại. 

Đó là:            

- Chất lượng công tác vệ sinh môi trường ở một số nơi, một số thời điểm còn chưa 

đảm bảo. 

- Công tác quản lý lao động ở một số đơn vị đôi lúc còn thiếu chặt chẽ . 

- Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ bị một số đơn vị cạnh tranh.  

- Một số ít cán bộ phòng ban, đơn vị còn chưa tích cực, thiếu tính chủ động 

kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị. 

D. NGUYÊN NHÂN 

- Việc chấp hành nội quy, quy chế của một số cán bộ CNVC chưa nghiêm túc. 

- Ý thức của một số người dân trong công tác vệ sinh môi trường còn hạn chế.  

 - Một số điểm tập kết xe gom rác bị nhân dân tẩy chay làm ảnh hưởng đến việc 

gắp vận chuyển rác của công ty. 

- Một số cán bộ phòng ban, đơn vị năng lực còn hạn chế, chưa nắm bắt kịp thời 

nhiệm vụ được giao. 

- Một số đơn vị quản lý công nhân còn lỏng lẻo, còn để xảy ra tình trạng làm thay. 

PHẦN B 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 

A. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Trung ương 

Đảng, năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và thành 

phố Thanh Hóa lần thứ XX; năm đầu tiên công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ 

phần trong bối cảnh thiếu vốn kinh doanh, sự cạnh tranh khốc liệt với nhiều thành 

phần trên thương trường. Kinh phí hợp đồng dịch vụ công ích bị cắt giảm dẫn đến 

một số hạng mục công việc, đơn giá bị cắt giảm như lĩnh vực công viên cây xanh, 

công tác duy trì thu gom rác ngõ xóm giảm 20% đơn giá... Do đó sẽ tác động không 

nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh của tất cả các lĩnh vực của công ty  

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà thành phố giao, Giám đốc công ty yêu 

cầu các phòng ban đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

B. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT 

 Xây dựng Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa thành 

doanh nghiệp có quy mô lớn, kinh doanh đa lĩnh vực, đa ngành nghề; mở rộng địa 

bàn kinh doanh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà thành phố giao. 

C. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU 
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1. Tổng giá trị thực hiện:                      150.680 triệu đồng. Trong đó: 

- Lĩnh vực công ích đạt                 110.000 triệu đồng. 

  - Lĩnh vực Kinh doanh dịch vụ đạt 40.080 triệu đồng. 

  - Giá trị thực hiện dự án đầu tư đạt      600 triệu đồng. 

2. Thu phí vệ sinh đạt 6.600 triệu đồng. Thu khác đạt 250 triệu đồng. 

3. Giá trị thực hiện các dự án đầu tư: 40.000 triệu đồng. 

 4. Nộp ngân sách Nhà nước đạt 100% 

 5. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.500 triệu đồng. 

 6. Tiền lương bình quân đạt 4.700.000 đồng trở lên. 

 7. Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với CNVC-LĐ theo quy 

định của Nhà nước và quy chế công ty. 

 8. Đảm bảo an ninh trật tự trong công ty, không xảy ra các vụ việc nổi cộm. 

D.  NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

I. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 

1. Nhiệm vụ công ích 

- Tập trung triển khai hoàn thành khối lượng dịch vụ công ích theo Hợp đồng dịch 

vụ công ích đã ký với thành phố năm 2016, cụ thể hóa theo từng tháng từng quý giao 

các đơn vị thực hiện. 

- Phân bổ khối lượng giao cho các đơn vị thực hiện đảm bảo mặt bằng lương 

chung.  

- Thí điểm khoán gọn một số ở một số lĩnh vực để đơn vị chủ động trong sản xuất 

trên cơ sở đó rút kinh nghiệm triển khai cho các đơn vị trong toàn công ty. 

- Sẵn sàng thực hiện tốt các nhiệm vụ phát sinh khác khi có chỉ đạo của thành phố. 

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát nâng cao chất lượng sản phẩm. Tiếp 

tục duy trì thực hiện chỉ thị 08 của Ban thường vụ Thành ủy về Tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng trong công tác vệ sinh môi trường. 

- Năm 2016 phấn đấu đạt và vượt kế hoạch thành phố giao. 

2. Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ 

Duy trì các hợp đồng hiện có đồng thời tích cực tìm kiếm các hợp đồng mới các 

khu vực ngoài thành phố nâng cao hình ảnh thương hiệu công ty. Phấn đấu cuối năm 

2016 đạt chỉ tiêu 40.080 triệu đồng trở lên. 

3. Quản lý các dự án đầu tư 
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Ban Giám đốc công ty tích cực đấu mối với tỉnh, thành phố giao cho công ty 

thực hiện các dự án. Tập trung chỉ đạo hoàn thiện các dự án đang thực hiện. 

Ước giá trị thực hiện các dự án năm 2016 = 40 tỷ đồng. 

Giá trị quản lý dự án: 0,6 tỷ đồng.  

II. Các giải pháp chủ yếu 

1. Tổ chức các phong trào thi đua 

 Phối hợp với các đoàn thể trong công ty đẩy mạnh các phong trào thi đua lao 

động giỏi, lao động sáng tạo. Mỗi phòng ban, đơn vị đều có bản đăng ký thi đua phấn 

đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đăng ký danh hiệu thi đua để làm cơ sở 

cho bình xét khen thưởng cuối năm. Khuyến khích CBCNV, người lao động phát 

huy sáng kiến cải tiến công cụ sản xuất, thực hiện tốt Quy chế thi đua khen thưởng. 

2. Công tác quản lý điều hành 

a. Đối với Ban Giám đốc công ty 

- Cải tiến công tác quản lý theo mô hình công ty cổ phần để nâng cao hiệu quả kinh 

doanh, nâng cao sức cạnh tranh của công ty. 

- Các đ/c trong Ban Giám đốc được phân công phụ trách các lĩnh vực thường 

xuyên kiểm tra giám sát đôn đốc chỉ đạo các phòng ban, đơn vị thực hiện nhiệm vụ 

kế hoạch được giao, phát hiện, xử lý kịp thời những bất hợp lý. 

- Tăng cường quan hệ đối ngoại, tranh thủ sự quan tâm tạo điều kiện của Lãnh 

đạo tỉnh, thành phố, các cấp, các ngành để thực hiện các dự án đầu tư và mở rộng 

nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. 

 - Chỉ đạo hoàn thiện các nội quy, quy chế phù hợp với mô hình hoạt động của 

công ty cổ phần. 

b. Đối với các phòng nghiệp vụ 

Tập trung đôn đốc triển khai hoàn thành các nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ 

được giao. Ngoài nhiệm vụ thường xuyên tập trung tham mưu cho Ban Giám đốc các 

nhiệm vụ trọng tâm sau đây: 

- Tham mưu cho Ban Giám đốc xây dựng chương trình kế hoạch triển khai thực 

hiện các công việc cụ thể cho từng lĩnh vực, đặc biệt là các dự án đầu tư và lĩnh vực 

kinh doanh dịch vụ. 

- Cán bộ, chuyên viên các phòng ban nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, 

phối hợp với các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát sản xuất nâng cao chất lượng 

sản phẩm. 
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- Tham mưu cho Lãnh đạo công ty điều chỉnh, sắp xếp, bố trí lao động hợp lý, 

đáp ứng yêu cầu sản xuất. Xây dựng các nội quy, quy chế phù hợp với hoạt động của 

công ty cổ phần.  

- Tham mưu thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho người lao động và thực 

hiện các nghĩa vụ với Nhà nước. 

c. Đối với các đơn vị sản xuất 

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ 

CNVC phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện tốt thời gian làm việc, chất lượng 

sản phẩm và đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. 

- Phối hợp với các phòng ban, đơn vị giải quyết xử lý những công việc phát sinh 

và những bất hợp lý trong sản xuất. 

- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với CBCNVC, quan tâm chăm lo 

đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. 

- Thực hiện nghiêm túc việc đeo thẻ CBCNV. 

III. Việc làm tiền lương và thực hiện các chế độ chính sách 

 - Phấn đấu đủ việc làm cho CBCNV trên cả 3 lĩnh vực, thu nhập bình quân đạt 

4.750.000 đ/người/tháng trở lên. 

 - Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa thể thao, vận động 100% cán bộ CNVC 

thực hiện các phong trào quyên góp ủng hộ các quỹ do các cấp, các nghành phát 

động. 

 - Khuyến khích các đơn vị quan tâm tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất 

tinh thần cho cán bộ CNVC trong đơn vị, ngoài chế độ. 

IV. Các nhiệm vụ khác 

- Phối hợp các đoàn thể đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động 

sáng tạo, phấn đấu 100% cán bộ CNVC đủ việc làm có mức thu nhập bình quân cao 

hơn năm 2016.  

- Thực hiện nghiêm túc công tác quốc phòng an ninh và các mặt hoạt động xã hội. 

- Công đoàn phối hợp với chuyên môn thống nhất việc tổ chức thăm quan du 

lịch hàng năm cho CBCNV công ty. 

V. Các chỉ tiêu thi đua 

 Năm 2016 phấn đấu hoàn thành toàn diện vượt mức mục tiêu, nhiệm vụ đề ra: 

 - 80% phòng ban, đơn vị, CBCNV đạt danh hiệu lao động tiên tiến. 

 - Công ty phấn đấu được UBND Tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc. 

 - Đảng bộ công ty đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. 
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 - Tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh đạt vững mạnh 

xuất sắc. 

Nhiệm vụ năm 2016 của công ty rất nặng nề. Trong đó trọng tâm là nhiệm vụ 

sản xuất kinh doanh, đòi hỏi mỗi cán bộ CNVC trong công ty, các phòng ban, đơn vị 

đoàn kết thống nhất năng động sáng tạo. Nâng cao ý thức trách nhiệm phấn đấu hoàn 

thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2016 góp phần làm cho thành phố Sáng - 

Xanh - Sạch - Đẹp.  

 
Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc; 
- Các phòng, ban, đơn vị; 
- Lưu KH, VT. 

          GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


