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PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI  ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ 
HOẠCH SXKD NĂM 2012 

 
Nhằm đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ KH SXKD 2012, trên cơ 

sở tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2011, Ban Giám đốc, Ban Chấp 
hành Công đoàn kêu gọi toàn thể CBCNV, các phòng/ban/chi nhánh Công ty PAIC tiếp tục 
thi đua phấn đấu thực hiện thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ SXKD năm 2012 trên mọi 
mặt công tác, cụ thể như sau: 

1. Thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2012 của Công ty, cụ thể:  

- Tổng doanh thu      : 115 tỷ đồng 

- Lợi nhuận trước thuế     : 5,290 tỷ đồng 

- Lợi nhuận sau thuế     : 3,968 tỷ đồng  

- Thuế và các khoản phải nộp NSNN:  5,368 tỷ đồng  

2. Quyết tâm hoàn thành mục tiêu tiến độ thi công các dự án, công trình của Công ty 
trong năm 2012;  

3. Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ của Công ty và không ngừng cải tiến, tuân thủ 
thực hiện đúng hệ thống quản lý chất lượng IS0 9001:2008 của Công ty nhằm nâng 
cao thương hiệu của PAIC đối với các đối tác, khách hàng trong và ngoài ngành; 

4. Tiếp tục thực hiện giải pháp nhằm thực hiện Chương trình hành động của Tổng 
Công ty, Tập đoàn về các giải pháp kìm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo 
đảm an sinh xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của 
Chính phủ; 

5. Quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đã được Giám đốc giao cho 
từng phòng/ban/chi nhánh năm 2011 với chất lượng, hiệu quả cao nhất, góp phần 
hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn Công ty; 

6. Tiếp tục thi đua “Học tập và  làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đặc biệt 
là học tập và làm theo tinh thần “cần, kiêm, liêm, chính, chí công vô tư, thực hành 
tiết kiệm chống lãnh phí” của Bác. Cải tiến quy trình, thủ tục hành chính, đổi mới 
tác phong công tác của cán bộ, viên chức theo hướng chuyên nghiệp, thạo việc và 
dân chủ, kỷ cương, nền nếp.  

7. Tiếp tục bảo đảm vệ sinh-sức khoẻ-môi trường, tuyệt đối an toàn, không xảy ra các 
tai nạn nghiêm trọng trong tất cả các hoạt động của Công ty; 
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8. Tiếp tục đẩy mạnh mọi hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao nhằm tạo khí thế thi 
đua, phấn khởi trong công việc; 

9. Tiếp tục duy trì, kịp thời phát hiện và nhân rộng các gương điển hình tiêu biểu hàng 
tháng của Công ty. Thi đua “lao động sang tạo, phát huy sang kiến”, “việc hôm nay 
không để ngày mai”; 

10. Toàn thể CBCNV, các phòng/ban/chi nhánh Công ty quyết tâm phấn đấu thực hiện 
để đạt được các danh hiệu thi đua đăng ký năm 2012.; 

Để thực hiện tốt các mục tiêu trên: Chính quyền, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công 
ty cần có sự phối hợp chặt chẽ, đoàn kết, thống nhất hành động và phải thường xuyên quan 
tâm, đôn đốc, nhắc nhở CBCNV thực hiện các nội dung thi đua đã phát động và đăng ký.   

Với quyết tâm cao và với trách nhiệm của từng CBCNV, chúng ta tin tưởng rằng 
Công ty PAIC sẽ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi nhiệm 
vụ kế hoạch SXKD năm 2012, tạo nền tảng phát triển bền vững trong những năm tiếp theo. 
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