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1/ TInh hinh thu'c hiên các chi tiêu tài chinh nãm 2020: 

Dvt: triêu d6n 
Chi tiêu Dan vi tinh K hoach Thvc hiên 

- Doanh thu triu dng 99.800 109.257 

-Lçxinhun triud6ng 12.327 14.241 

- NQp ngAn sách triu dAng 24.197 25.217 

2/ Thuc hién dAu tu näm 2020: 

Hang myc du tu' s6 ltrqng Kinh phi Ghi chü 

01 
Sü'a ch&a các hang rnvc 
hu hông tai tram rác Ba 
Lfti 

02 hng miic 393.206.000d BA hoftn thftnh trong nArn 

02 Mua xe quet thrOng, hUt 
bvi, the 

01 chic 4.220.000.000d K& hoach dlu tu näm 2019, 
näm 2020 hoãn thanh 

03 Mun xc chO container 01 chic 857400000d Tam (mg dcit I 

04 Mua xe thàng 660 lit 25 chic I 85.000.000d BA hoftn thftnh trong nAm 

5 Süa chEa ôtô tfti container 01 chic 498.872.000d Oft hoãn thanh trong Mm 

06 
DAu tu cal tin h thóng 
giftn nâng xe chO bun 03 chic 210.000.000d Oft hoftn thftnh trong nAm 

07 
Mua thüng container 
chüa rae 01 cái 378.000.000d Oft hoftn thftnh trong Mm 

08 Xe chO bun c6ng 01 chi& Chira th?c hien 



3/ Tham gia the ho3t dng gifr gin sj sinh môi tnrô'ng: - 
- Pkyc vy tong v sink trên a bàn qun 6 ndm 2020 vào cdc ngây Lê, Thi: 
± Tong v sinh chào müng Têt Duang ljch näm 2020 trén dja ban qun 6 vOi 

tOng khôi luyng 5,5 tAn rae; 
+ COng tác ye sinh cOng cong Tét Nguyen dan Canh T'- näm 2020 ('tfr ngày 

28 thông chgp den ngày Müng S Tét) vOi khOi Iuqng là 1.582,03 tan rae; 
+ COng tác h trçc tOng ye sinh thu gom rae trén bàn dja bàn 14 phuäng (theo 

KR cüa Uy ban các phuäng) va phiic vv Tét Nguyen dan Cart T - nAm 2020 (tfr 
ngày 28 thang chap den ngày Müng 5 Tét) vái khOi luçing là 42 tan rae; 

+ lông ye sinh truàc, trong va sau let Nguyen dan (dng rae phat sinh) trén dja 
bàn qun 6 vâi tong khôi luqng 03 tAn rae; 

- Cong tic lÔng vC sink cdc al/rn rae phdt sink kong nám 2020: 
+ Trong näm 2020, to chirc ra quân vot rae Kénh Hang Bang (phuOng 2) tix 

ngày 01/01/2020 den ngày 14/02/2020 là 150 tan rae. 
+ Tong v sink nhan ngày Gi6 TO Hang Vuan (müng 10/3 AL), ngày U 30/4 

và 01/5 trén dja bàn qu4n  6 vOi tOng khOi luçng 15,5 tan rae; 
+ TOng v sink ehào rnüng ngày U 02/9 trén dja bàn qun 6 (tü ngày 27/8/2020 

den 01/9/2020) vOi tOng khOi hryng 8,5 tan rae. 
+ lông v sink theo Ké hoach  1253/KH-Cty ngày 11/12/2018 v/v "PhOi hcrp 

tOng ye  sinh, dçn quang vã tuyén truyn, van  dOng nhan dan khOng xà rae vi thanh phô 
van minh - sach dep-. an  toàn trén dia bàn quân 6": Phôi hgp dn dçp ye  sinh trén dia 
bàn 14 phu&ng vOi tong khOi luqng 41,5 tan rae; 

+ TOngvê sinh sau buôi "U phat dng tOng ye sink mOi tnthng và phat trién 
mãng xanh két hçp phat dng Tét tr6ng cay däi dOi nhO on Bác HO näm 2020" trén dja 
bàn phuOng 9, 10, 11, 12 vào ngày 17/5/2020, khOi luçxng: 4,0 tan rae. 

- Tky'c li/en  nárn lky'c kiCn n/p sOng van mink — rnj quan dO 1/4 nàm 2020: 
+ Da trién khai viec lap dt mâi và thay the 36 thüng rae cong cong (lo?i 120 

lit) ('trong do dä lap mO'i 17 thltng va thay the thimg rác cü hit hông là 19 thàng) trén 
tuyén thrOng diem Hau  Giang — Thap MuM và các tuyOn duong xung quanh dja bàn 
phu&ng 2 gop phân dam bào ye sink mOi truäng trén dja bàn quan. Hien nay, cOng ty 
thçrc hien cOng tác thu gom và ye sinh thUng rae cOng cOng trén dja bàn qun 6 là 118 
thün g. 

+ Th?e hiGn Kê hoach sO 1253/KH-Cty ngày 11/12/2018 v/v "PhOi hqp tOng ye 
sink, don quang và tuyén truyén, van  dông nhân dan khOng xã rae vi thành phO van 
mink - sach dep - an toàn trên dia bàn Q6: Dä thuc hien trén da bàn 14 phuäng qu3n 
6; 

+ Trong nãm 2020, COng ty tip tie duy tn thuc hiën T nhat rae 2 ngu&i trén 
tuyên H4u Giang - Thãp MuM; 

+ To ehUc thije hien qui trink thu gom rae trOn dja bàn Quan  6 theo huOng dam 
bào v sinh môi truOng và m quan do thj: thve hien ké hoach sO 192/KH-UBND-
TNMT ngày 18/6/2015 cUa Uy ban nhân dan qun 6 v "Thu gom, van ehuyên rae thai 
sink hoat the ho mt tiên trén tuyên Hau  Giang — Thap MuM", COng ty tiêp tic triên 
khai thve hien viec lay r ho dan thing gi& tü 19h00 den 21h00 hang ngày, khi lay rae 
eO tin hieu thu gom (tieng nhae), nhUng truäng hap ho dan bO rae sau 21h00 thi cOng 
ty sê lay vào ca cOng tac quét rae duOng phO lUc 23h00 nhàm dam bào ye  sink mOi 
truOng và m5 quan 40 thj. 
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+ Vé thtxc hiên dii an ma rông Tram trung chuyn rác N Lài: tiêp tvc  triên khai 
Dê an thvc hin cong tãc thu gom và van  chuyên chat thai ran sinh boat trén dja bàn 
qun6 "MO hinh nâng cao nAng suAt tip nhân Mc tai Tram Ba Lài", dam bào van 
chuyên 150 tâni'ngãy. Cong ty tri&n khai vic thi cOng süa chüa, cãi tao  cOng trinh: 
"Sin chüa, cài tao M thông xfr 1 nuàc thai Tram trung chuyên chat thai ran sinh hoat 
Ba Lài (3 giai doan)". 

+ Ye xay dvng  diem t3p ket rác ngâm tai  chçx Binh Tiên: COng ty dA khân 
truung nghiên cüu, triên khai tO chUc thvc hin cOng trinh Xây di,mg ham rác ngâm 
khu vl,rc chq Binh Pen  P4/Q6 da hoàn thành và dua vào van  hành tIr ngày 24/10/2019. 
Cong trinh gop phân tao  cãnh quan sach  dep, m quan tai  thu vrc chg thu&ng xuyên 
t3p trung rae 16 thiên; tang cu&ng mãng xanh, cay xanh tao  cãnh quan dO thj "xanh — 
sach — dçp". Tang m quan do thi tai  chg, giãi quyêt ye slit môi tnuäng, nâng cao 
thUc các hQ kinh doanh va ngi.thi dan. 

+ Ph6i hcip thçc hien chuang trInh phân loai rae tai  nguôn trén dja bàn Quãn 6: 
Thvc hien K hoach  sO 13/KH-UBND-TNMT ngày 09/01/2019 cüa Uy ban than dan 
qun 6 ye thçrc hien Chuang trinh phân loai chat thai ran sinh boat tai nguôn trên da 
bàn Quân 6 nàm 2019; Cong ty TN}{H MTV Djch vy cong Ich qun 6 phOi hgp triên 
thai thrc hien cOng tác phân loai chat thai ran sinh boat tai nguôn trên dja bàn 9 
phu&ng gôm: phuang 1, 2, 3, 5, 6, 9, 12, 13 vã 14. KhOi huçing rác thrc phâm tiêp than 
tai Tram Ba Lài tü khi to chirc thijc hien phân loai den nay: 2.762,96 tn. 

- VJ thFc been gói thdu Cung ãng djch vy quét dpn, thu gom, v?in  chuyln 
chAt thai Mn sinh ho9t trên dja bàn Qu?in  6 và gOi thâu Cung á'ng djch vy duy Eu he 
thông thodt nwO'c vd chàm soc boa viên Sn it/a bàn Quin 6: 

+ Cong ty TNFII-1 MTV DVCI Q6 là dan vj tning thãu gOi thâu: Cung ng djch 
vi quét dçn, thu gom, van  chuyên chat thai ran sinh boat trén dja bàn Quan  6 tü nàm 
2019 den nAm 2021 và gOi thâu: Cung irng djch vy duy tu h thông thoát nuâc và 
chAmsoc hoa viên trén dja bàn quân 6; hien nay, cong ty phOi hçip vOi Ban Quan l d? 
an Dâu Ui Xây dirn Khu vrc qun 6 (chü d tu), PhOng TNMT, PhOng QLDT, 
phOng TCKH trong tO chic triên thai thirc hien 2 gói th trên. 

- Vê viec dâu tie mua sAm the phu'o'ng teen, trang thilt bj phyc vy cong tác 
sinh mOi tnràng: 

CuOi nãm 2019 và trong näm 2020, COng ty TNHH MTV Djch vv cong ich 
quan 6 mua sam các phuang tien, trang thiêt bj sau: Mua sam 51 chiêc xe thing 660 lit 
van chuyën Mc; Dâu tu 01 xe 0 tO chuyên dung quét duäng, hut bui Mc 3 m3; D Ui 
h thông cai tiên 03 giàn nâng xe chà bun; Dâu Ui 01 xe ô to chä rae HINO và thüng 
container chin rác; Cãi tao  xe tuOi nuOc cong vién thanh xe tuOi nuâc và thiêt bj nâng 
de me nhanh cay. 

Däc biêt, viec dau tuxe quét dutng sê tang hieu qua và chat hrçxng cho cong tãc 
quét dçn ye sinh duäng phO; viec áp dyng k5' thuat tiên tiën sê mang lai hieu suât cao 
trong lao dQng và hieu qua ye m.t kinh t dam bào cOng tac duqc an toàn, lien tyc 
dOng thai lam giãm mire dQ nang  nhoc, dQc hai, thai gian cho nguäi lao dng trong 
thuc hien cOng tác. 

- vd tham giaphbng c1z6ng thiên tai và tim Ed/rn thu nqn, phbng chAng ng(ip 
áng trong math mica Mo, cy the nhu'sau: 

COng ty da kip  thai triên thai thvc hien cãc cOng tác phOng chOng lyt bào, 
thtthng xuyên kiêm tra h thông thoát nutc, thrc hien nao vet, khcyi thông kjp thai h 
thông thoát nutc bj tãc nghen nhAm tránh tinh trang ngap Ung khi mua, bAo. Trong va 
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sau cac con bao, áp thp nhit dOi, Cong ty dã ph6i hçcp vOi UBND 14 phithng thrc 
hiên tot Cong tác phOng, ch6ng d cüng nhu me nhanh, don dçp v sinh cáo cay xanh 
bi ngà, do trén dja bàn 14 phuäng quãn 6 nhàm dam bàn giao thông huyêt m?ch  thông 
suôt ti the tuyên di.thng quan trçng, cira ngO ra vào Qu3n; 

Tron nàrn 2020, Di duy tu cüa Cong ty da tiên hành thay mOi 85 khuôn ham 
ga và 144 nap ham ga bj his, be trên dja bàn 14 phuOng qu3n 6 nham dam Mo an toàn 
giao thông, an toàn cho ngisäi di hO, dan cit xung quart khu vvc; 

Ngoai ra, cOng ty da van  chuyn bUn no vet cong rãnh den cáo cong twang xfr 
1 bàn cUa Thành phO vOi khôi luccng 1.009,91 tAn bàn (5.358,134 m3 bUn). 

- C'dc hog! dng khdc: 
+ Cong ty tIch crc tham gia cáo phong trào, cáo chucmg trinh IOn cUa thành phO 

và quan  6; PhUc tra cac don vi vAn hoa, cOng sO van minh sach  dep, an toàn; 
+ Ngày 23/5/2020 COng ty dA ph& hgp vOi DOi  cành sat PCCC Cong an Q6 tO 

chUc tuyên truyên va tp huân nghip vu PhOng chay chüa cháy nAm 2020 tai  chung 
cit 243 Tan H6a DOng P14/Q6, sO lung 105 nguM tham dr; 

+ Ngày 27/6/2020, 03/7/2020 và 04/7/2020 dA t chUc iOp tap  hu&n "An toàn 
lao dOng  - V sinh lao dOng" nAm 2020: NhOm 1, 2, 6 vOl 39 ngisôi lao dQng thain dr; 
Nhom 3, 4 vói 198 nguti lao dOng  tham dr; 

+ Ngày 19/5/2020 phêñ hçcp vOl HOI  Lien hip ph nà Q6 t chüc chuong trinh 
Hành trinh trãi nghim lam nhan viên cay xanh dành cho hQi viên phv nft tai  Màng 
xanh thrOng sO 26, quön 6, sO lucing 40 hci viên tham d?; 

+ Cong doàn co sO dà ph& hop vOl BGD cong ty th chUt d& tho?i vOl cOng 
than DOi  Quàn l5 cay xanh vào ngày 19/6/2020, vOl 19 nguM tham dr; 

+ Cong doàn 00 50 da ph'i hop vOi Ban Giám d6c cOng ty xây dvng  ké hçach 
và tO chUc HOi  nghj nguOi lao dng nãm 2020, vào ngày 29/8/2020, sO lugng 60 di 
biêu tham du. 

+ Th?c hin vic giAng den trang tn t?i  hoa viên Pham DIrt HO nham phvc vv 
cho nguOi dan den vui choi, giãi trI trong djp Têt Nguyen dan Canh T' nãm 2020; 

+ Cong ty phOi hgp UBND phtr&ng 1 và phu&ng 2 Quan 6 kháo sat, lap dat 
hang rào chAn các mat  bang da bàn giao thuOc di,r an giãi tOa kênh Hang Bang — giai 
doan 2, thuOc phuOng 1 và phisOng 2 Qu3n 6. Kh6i luqng da lAp dat  tong cong 129 
khung, kich thuOc (2,Om x 1,8m)/khung (trong dO: phisOng 01 lAp 2 d?t:  86 khung và 
phuang 2 lap 1 dqt: 43 khung. 

+ Vê phát triên màng xank Th?c hin K hoach s6 174/KH-UBND ngày 
07/5/2020 cUa Uy ban nhân dan qun 6 ye viec to churc 12 phát dOng tong v sinh môi 
tnthng và phát triên mãng xanh ket hop phát dng Tét trông cay dOi dOi nh& on Bác 
HO nAm 2020: COng ty phOi hop vOl phOng Tài nguyen và MOi tnisOng, Uy ban nhân 
dan phuang 3 và TruOng Trung hyc ph thông Ph?m PhU Thu th?c hien cong Mc trOng 
cay vào ngày 17/5/2020, sO lugng 11 cay xanh và cOng tao phân phôi cay trông trên 
dja bàn qun 6 nhân dip sinh nEat Bác ngày 19/5, sO luçing 99 cay xanh; 

Trong nAm 2020, DOi  quãn ly" cay xanh cUa cOng ty da thirc hien phát hoang, 
dyn dçp v sinh, me nhánh cay xanh trong khuOn viên twOng tiêu hyc man  Van Kiêu 
P10/Q6: don h 01 cay và cAt cO, quét don, tong v sinh 06 rae dem di dO bO. 

+ Mm 2020, COng ty TM-il-i MOt  thành viên Dich v COng ich Quan 6 da thijc 
hien hop dông lien két thu gom, van  chuyên chat thai y të nguy h?i  vOl COng ty TNHH 
MOt thành viên MOi truOng do thi Thath phO, da thuc hiên dugc 267 hop dOng rác y te 
cUa ocr sO y té tu nhân trên dia bàn Quan  6. 
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+ Tip tLlc  theo dOi hap dng khai thác thng hrn lam bai gilt xc tai  c/c 243 Tan 
HOa Dông, P14/Q6 de time hien viec bào v, bào tn, van hành và charn sOc rnãng xanh 
cUa chung cu tü ngày 01/7/2015; 

+ Cong ty tap trung time hiên cOng tác quán 1 nhà (thkrc hin nhim vi gilt ho 
và thu ho)  theo chi dao  cüa U5' ban nhân dan Thành phô chè' bàn giao cong tác nay cho 
Trung tam Quàn l' thà va (iiám djnh xây drng thuOc S&Xáy dmg. 

+ Quàn 1 chung cu 243 Tan 11th Bong P14 dé bO tn tam Cit và tái djnh cit trén 
dja bàn Qun 6. 

+ Vé dr an chung Cu 242/16 Ba Horn: 
UBND/Q6 cO cong van s6 145/UBND-QLDT ngãy 15/01/2020 ye vic thâm 

djnh giá ban cAn ho thuOc chung cu 242/16 Ba Horn, P13/Q6; Phông QLBT/Q6 có 
cong vAn sO 191/QLBT-QLN ngáy 21/02/2020 ye viec thârn djnh giá ban cAn hQ thuQc 
chung cu 242/16 Ba Horn, P13/Q6; SO XD cO cOng vAn so 4465/SXD-KTXD ngày 
28/4/2020 ye xác djnh, trInh UBND Thành pho quyêt djnh giá ban nhá 0 xâ hOi  chung 
cu 242/16 BàHom, P13/Q6; Ngày 08/10/2020, PhOng TCKR/Q6 cO cOng vAn so 
1425/TCKH ye bao cáo nguOn von lien quan chung cu 242/16 Ba Horn, P13/Q6; Ngày 
26/10/2020, PhOng TCKHIQ6 cO cOng vAn sO 1497/TCKH ye lien quan chung cu 
242/16 Ba Horn, P13/Q6; Ngãy 25/11/2020 Cong ty dA eO t& trinh ye vic tinh giA bAn 
cAn ho cho the ho thuOc cAn bo COng nhân viên. 

+ Th?c hien cOng the cO phAn hOa doanh nghip theo chi dao  cila ThU wOng 
ChInh phi) và Uy ban nhân dan Thàth pho: COng ty tiêp ti1e phOi hap vOi the dan vj CO 
lien quan yà cAe dan vj tu van trong viec thijc hin nhirn v11 cUa To giUp vic, Ban cM 
dao cô phan hoa doanh nghip eUa Cong ty trong thvc hin the buOc cUa lien trinh cô 
phan hOa doanh nghip theo chi dao  cUa Uy ban nhân dan Thành phô. 

4/ Cong tác thi cong xây dy'ng nAm 2020: 
Trong nArn 2020, Cong ty duçcc giao lAm chU dAn tu mOt so cOng tAc duy tu, slta 

chlta CAC cong trinh ha tang giao thông trên dja bàn qun 6, ci the thu sau: 
1. Cong tim/i dii quyêt toán: 
- Xây drng hârn chUa rAc ngAm chçi Binh Tiên (QDQT sO 491/UBND-TcKH 

ngày 04/02/2020). 
- Máng xanh ben ngoài khuOn vien Trueing Mârn non Rang  BOng 3, so 393 

Pharn VAn ChI, P3/Q6. 

2. COng tim/i dang lam h so' qayit todn: 
- Hérn 103Tan Hóa, P14 (Dà nghim thu cOng trinh); 
- Hem 78 TAn HOa BOng, P14 'Dà nghifr thu cOng trmnh,); 
- Hem 23 Tan Hóa, P14 (Cy cO CVsO 886 ngày 3 9/7/2020 g&i P. QLDT v/v báo 

cáo khó khãn vu'th'ig mac khi thi cOng hqng myc: náng cOp, SC h thông thoát nzcác tgi 
hem 23 TOn Hóa, P14/Q6. Trong dO, Ciy kiên nghj P.QLDT/Q6 dé xuOt UBND/Q6 
khOng thirc hin vic dOu nOi hç thông thoát nut3v tic hem 23 TOn Hóa ra dzthng TOn 
Hóa, P14/Q6,). 

3. Ong trinh sfra chin cài Ego qSCCT) cdc cluing civ IrS dja bàn qu(in 6: Dii 
cO quyêt el/nh pith duyt quyêt todn. Bang l(lp thu tyc thanh bàn 

- SCCT chung cu 88-98 du&ng Mai Xuân Thuâng P1/Q6; 
- SCCT chung cu 123-123C dueing Binh Tây P1/Q6; 
- SCCT chung cu 126 duOng ThAp MuOi P2/Q6; 
- SCCT chung Cu 7-11 duOng ThAp MuM P2/Q6; 
- SCCT chung cu 144/1-5 duOng Chu VAn An P2/Q6. 
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4. C'ông (rink sfra clifra cài (go (SCCT) cac c/tang civ trên a bàn qu(in 6: 
thing (rink phê duyt quyêt todn 

- SCCT chung cu 162 duäng Thãp Muäi, P2/Q6; 

S. Cong (rink sfra chfra Si 4w (SCCT) cdc chung civ trên dja bàn qumn 6: Dd 
(hi cOng xong. KhOng sfr dyng dv chi phi dy'phbng; giàm khOi laying. COng ty dii cO 
cOng van gill Sit Xây d4rng ye vic giàm nguOn win khOng sfr dyng (CV1376/Cty- 
KHKT ngãy 17/10/2020) 

- SCCT chung cu 683/180 (73/180/17) du&ng Hông Bang, P6/Q6; 
- SCCT chung CU 297 duäng Hau  Giang,P5/Q6; 
- SCCT chung CU 328 - 338 thräng Nguyen Dmnh Chi, P9/Q6. 
- SCCT chung cu 23 - 43 dueing Pham PhU Thiz, P3/Q6; 
- SCCT chung cu 4 - 30 thrOng Pham Phü Thü, P3/Q6; 
- SCCT chung cu 149 - 151 - 153 duOng Pham DInh Ho, P6/QG; 
- SCCT chung cu 121 - 129 duOng Mirth Phvng, P9/Q6; 
- SCCT Chung cu 235 duOng Mai Xuân Thu&ng, P6/Q6; 
- SCCT Chung cu 127 duäng Mai Xuân Thu&ng, P4/Q6. 

6. COng trinh sfra chfra cài (go (SCCT,) các chung civ Sn ca bàn quin 6: Dii 
(hi cOng xong 100% khJi lwçmg. 

- SCCT chung cu 32 - 34 duOng Thap MuOi, P2/Q6 (Phdng QLDT/Q6 to ch&c 
nghim thu vào ngày 31/12/2020); 

- SCCT chung CU 489 - 509 thrOng Gia Phü, phuOng 3 qu3n 6 (Phông 
QLDT/Q6 to chwc nghicm thu vào ngày 31/1 2/2020); 

- SCCT chung u 52 dutng Lê Quang Sung, P2/Q6 (Dang chit UBND/Q6phe 
duyt phát sink khOi lu"cxng do hOa hogn — CV trinh phé duyt so 1466/Cty-KHKT ngày 
06/11/2020. 

7. COng trink diu chink guam win, thing chit UBND/Q6 ra c/ia (raring xây 
dy'ng mol (Cong ty cia kiên nghj Sit XD ba! khOi danh myc cac dy an theo QD sO 
809/QD-SXD-TDDA ngày 01/6/2020 vi dOy là dy an xáy clyng mit!, khOng phái s&a 
chii-a, cal tao. ngày 20/10/2020, Sit XD cO CV sO 11977/SXD-QLN-C'S ngày 
20/10/2020, trong do Sit XD dé nghj nguOn kinh phi thyc hiên do UBND/Q6 dé xuãt, 
bO iii,). 

- Scm ChUa nhà t3p th s6 189/25C thrOng Gia Phü, PhuOng 1, Quan  6. 

ill icE HOALCH SAN XUAT KINH DOANH vA oAu flY PHAT 
TRIEN NAM 2021: 

K6 hoach tài ChInh näm 2021 da duçxc U' ban nhân d Quan  6 phé duyt c th 
nhu sau: 

Don vi tinh: Triêu dn 

STT Clii tiêu K hoach 2021 

I Tngdoanhthu 110.467 

2 Lcyinhuân 14.811 

3 Tng S6 thué vã các khoãn phãi nQp NSNN Theo quy dlnh  Nhã njr&c 

4 V6n di&u lé 30.905 
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1/ K hoach san xut kinh doanh: 
*NhiernvuehUy4un2021: 
- Tiëp tue thuc hitn cong tác e6 phân hOa doanh nghip theo chi dao  cña Thu 

Wang Chinh phil và Uy ban nhân dan Thành ph& 
- Cong ty tiêp tyc triên khai thuc hien tot 2 gOi thau: Cung ng djch vu quét 

dpn, thu gorn, van chuyên chat thai ran slit hoat trén dja bàn Qun 6 tü nArn 2019 den 
nArn 2021; Cung frng djch vu duy tu he thông thoát nuOc va charn sOc hoa vién trén dja 
bàn qu3n 6;  

- Tiêp tue tang cuäng can bo chuyên trách eO näng luc chuyén mOn giOi ye các 
linh vre: xay drng, canh quan mOi truäng, duy tu thoát nuâc,  cho các phOng, các 
dôi true thuOc cong ty nhAm darn bào tOt viec thuc hin cac go1 thãu cung ilng san 
pharn cOngich. 

- Tiêp tue phOi hgp vol Sc TNMT, phOng TNMT Qun 6 vã UBND 14 phuäng 
trong vic trin khai ehuong trinh phân loai chat thai ran tai  nguèrn trên dja bàn qu3n 6 
theo chü tnrang mOi cOa Thanh ph& Tiêp tue  triên khai "Mo hinh nâng cao nAng suât 
tiêp thn rae tai Tram Ba Lài", dam bão khOi lucxng von  chuyOn 150 tânrác/ngày; PhOi 
hçp vOi eác don vj eó lien quan dë ra giãi pháp xay dirng mO hut tuyën &thng xanh 
tai các tuyën dithng diem trên dia  bàn Quân 6 nam 2021. 

- Tiêp tue nghiên c(ru, dâu hr và dê ra phuong an thvc hin cOng tac v sinh mOi 
truOng eO chat luçcng, On dnh vOi sij chung the cUa cac ngành, các cap trén dja bàn 
qu3n. 

- PhOi hop tOt vOi các co quan, ban ngành cap QuOn,  phuäng và thànbphO dê 
thvc hién tOt cac cOng táe trQng tam cüa ngành cüng itt câc phong trào, ké hoach 
chung cUa QuOn và Thành phO. 

- COng t)r tiêp tue thuc hin cOng tac bàn giao quàn 12 nhà, dat thuQc so hUu nhà 
nuác dê cO phân hOa COng ty TNHH mOt thanh viên Djeh vu Cong feb QuOn  6 cho 
Trung tarn Quàn 1 nba và Giám dinh xay dirng true thuQc Sä Xây dçrng. Tiêp tue  bO 
tn can ho tai chung cu 243 Tan HOa DOng P14/Q6 cho cae tru&ng hçp bj ânh huOng 
d an: BOi thuOng giài phOng mt bang kênh Hang Bang (giai doan 2) phuong 1, 
phuong 2 qun 6;,  Di däi khân cp cac hO dan tai  chung cu 119B TAn HOa DOng 
P14/Q6; Di dOi khAn cAp các hØ dAn tai  chung Cu 43 Birth Tây P1/Q6. 

- Cong ty tiêp tue  quàn 1, vn hành ehung cii 243 TAn HOa DOng P14/Q6 và dé 
xuAt, kiên nghi eae khO lthan, vuàng mAc trong qua trinh thvc hin ye Uy ban nhAn 
dAn QuOn 6, Sä XAy drng. 

- Tiêp tue thuc hin các cOng viie cOn 'a1  dx an chung Cu 242/16 Ba Horn: trinh 
phé duyt giá bAn can hQ chung cii 242/16 Ba Horn P13/Q6 eho cAc hQ thuQc cAn bo 
cOng nhAn viên. 

2/ K hoach du hr nAm 2021: 

STT H3ng myc dAu tu' s6 Itrqng Kinh phi dy ki&i Th&i gian thyt 

01 Xe ch& bUn e6ng 01 chic 2.000.000.000 d Qu? 1/202 1 

02 LAp dt cAu true  chu A 01 cai 500.000.000 d Qu' 11/2021 

03 Xe thUng 660 lit 25 chiêe 200.000.000 d Qu 111/2021 
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iii. CAC GL&I PHAP THVC HIEN 

1. Giai pháp v tài chinh: 

- Dam bão thvc hien các nghip vv v tài chinh k toán và thrc hi4n kim toán 
the bàn cáo tài chInh hang näm cUa cong ty theo dung quy djnh pháp luöt. 

- Lap dv toán thu chi hAng nãm, thi,rc hin ti& kim t6i da chi phi, quán l' sit 
ding vOn cO hieu qua và cO igi nhuan. 

2. Giai pháp v san xut: 

- COng ty t8p  trung d&u tis, phát tri&n ngành ngh6 kinh doanh chinh cüa cOng ty là 
boat dng djch v11 cong ich va cac hoat dng djch vv lien quan ngành nghê chinh nharn 
gop phãn thrc hin tot nhiem vçi chinh trj, dam bàn màng xanh, sach  dçp duOng phO 
và m quan dO thj trên dja bàn Quan  6. 

- Nâng cao tinh hieu qua hoat dng bO may nhân s,  nàng  lye cart tranh cUa 
doanh nghiep de thyc hien chuAn bj cô phán boa DNNN theo chü tnxang chung cüa 
Chinh phit va tmnh hinh mOi trong cong Mc dãu thAu djch vv cong ich. 

- Thyc hin hoàn thành cac chi tiêu — k hoach cña cong ty duçcc cap thâm quyên 
giao nhàm tao  viëc lam, dam bão mite thu nhâp cho can bQ nguäi lao dng cita toàn 
dun vi. 

- Tap trung dAu tu các trang thi& bi chuyên dUng, phuong tin cong cv bào ho lao 
dng (mg dvng  khoa hçc cOng ngh cho phU hop, áp dvng  các sang kiên cãi tiên khoa 
hc k5 thuat. Ma rông cac 1mb we ngành nghê trong giây phép dAng k' kinh doanh 
phU hop nhu câu thj truâng... 

3. Giãi pháp v marketing: 

-COng ty tip can  các kênh thông tin Internet, báo, dai ... de quàng cáo, mM gQi 
các dOi tác hop tác, dâu tu va phát triên. 

- Tao website giOi thiu các san ph&m djch vv cUa cOng ty. 

4. Giãi pháp v nguàn nhân Iy'c: 

- Xây dçmng bo may nhân su tinh gQn nâng cao nãng lye sire sang tao  cita môi cá 
nhân trong cOng ty. Chit trçng dOi mM vic quàn l2 nhân sy gAn lien vOi xay dyng va 
phát triên van boa doanh nghip. Thyc hien viec tuyên dmg theo dUng quy chê tuyên 
dyng. 

- Quy hoach ngun can bO lAnh dao  tir nhUng can bo nguäi lao dOng  cO tam 
huyêt, cO trinh do, cO nàng lire luOn di dãu và hoàn thành tOt nhim vv dugc giao. 
Nhng can bØ thuOc dien quy hoach së thrgc bôi throng, dao tao  bO sung vào dQi ngQ 
lãnh dao  trong nhUng nãm tiêp theo. 

- BO may nhân sr cita cOng ty can cit vào yêu e&u cita các Ioai  hInh  hoat  dQng cita 
cOng ty theo phuong ehâm: Tinh gQn — dOng bQ - Hi4u qua. 

5. Giäi pháp v cong ngh - k5 thu@: 

- ting diing khoa hçe k5 thuat vào boat dng san xu&t kinh doanh tai dun vj, thyc 
hin cUng cO và dâu hr các cOng cv dvng cv lao dng can thiêt, trang bj thiêt bj chuyên 
dUng nham giUp nguäi lao dng phat huy nàng lye nâng cao chat lugng hieu qua trong 
cOng tác. 
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6. Giâi pháp v quãn I và diu hãnh: 

- Lãnh dao hoàn thânh cac chi tiêu k hoch san xuAt kinh doanh hang näm. 

- Thvc hin dÀy dü the nQi dung trong thôa iiOc lao dng tp th& the quy ch tha 
don vj. 

- Cong tác quãn 1' Ianh do luOn di mói phü hçip vâi yêu cAu trong tmnh hinh 
mói. 

Noinhan: 
- BO KHDT; 
- l-IDTV; 
- KSV; 
- Lun: VT, A. 
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