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Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2010

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA
06 THÁNG CUỐI NĂM 2010
Nhằm đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ KH SXKD 06 tháng cuối năm và cả
năm 2010, trên cơ sở tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong 06 tháng
đầu năm, Ban Chấp hành Công đoàn kêu gọi toàn thể người lao động Công ty
PVTech quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ
06 tháng cuối năm và cả năm 2010 với các mục tiêu cụ thể như sau:
1. Thực hiện thắng lợi và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD
06 tháng cuối năm và cả năm 2010 của Công ty theo đúng Chỉ thị số
544/CT-TGĐ ngày 20 tháng 07 năm 2010 của Tổng Giám đốc Công ty, cụ
thể: Doanh thu 06 tháng cuối năm 60,252 tỷ đồng, cả năm 91 tỷ đồng; Lợi
nhuận trước thuế 06 tháng cuối năm 4,248 tỷ đồng, cả năm 6,60 tỷ đồng;
Nộp NSNN 06 tháng cuối năm 1,855 tỷ đồng, cả năm 5,45 tỷ đồng.
2. Quyết tâm hoàn thành mục tiêu tiến độ thi công các dự án, công trình trọng
điểm của Công ty, cụ thể: Dự án “Cung cấp hệ thống thông tin sản xuất và
mạng LAN cho nhà máy điện Nhơn Trạch 2”; Dự án “Cung cấp lắp đặt hệ
thống điện nhẹ công trình KS Lam Kinh - Thanh Hóa”; Dự án “Mua sắm
thiết bị tổng đài điện thoại, trang thiết bị âm thanh phòng họp và hệ thống
hội nghị truyền hình tầng 12 thuộc dự án “Công trình Văn phòng Viện dầu
khí”; Dự án “Nâng cấp, cải tạo hệ thống thang máy tại tòa nhà Tập đoàn

Dầu khí Việt Nam – 18 Láng Hạ theo hệ thống điều khiển điểm đến”; Dự
án sản xuất thử, kiểm nghiệm và đăng ký bản quyền PIN mặt trời theo công
nghệ màng mỏng.
3. Bằng mọi cách mỗi bộ phận trong các Phòng/Ban/Chi nhánh Công ty phấn
đấu hoàn thành, xử lý các công việc với thời gian nhanh nhất có chất lượng
hiệu quả, giảm thiểu những sai sót. Phấn đấu thực hiện hoàn thành và hoàn
thành vượt mức các nhiệm vụ đã được Tổng Giám đốc giao cho từng
Phòng/Ban/Chi nhánh năm 2010 với chất lượng, hiệu quả cao nhất, góp
phần hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn Công ty;
4. Mỗi CBCNV phải vạch ra chương trình công tác hàng tháng, quý của mình
nhằm thực hiện công việc khoa học nhất;
5. Chủ động nghiên cứu, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước,
các Nghị quyết của Đảng uỷ Tổng Công ty, Cấp uỷ và Chủ tịch HĐQT,
Tổng Giám đốc Công ty; Tiếp tục hưởng ứng và thự hiện tốt cuộc vận động
và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;
6. Tiết kiệm thời gian làm việc để hoàn thành các công việc nhanh, chất
lượng, hiệu quả nhất;
7. 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;
8. Đẩy mạnh mọi hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao nhằm tạo khí thế thi
đua, phấn khởi trong công việc;
9. Duy trì và nhân rộng các gương điển hình tiêu biểu hàng tháng của Công ty
PV Tech đã đạt được trong 06 tháng đầu năm 2010.

Với quyết tâm cao, đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống Ngành Dầu khí
và với trách nhiệm của từng CBCNV, chúng ta tin tưởng rằng Công ty PV Tech sẽ
vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm
2010, tạo nền tảng phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

