
CONG TY TRACH NHI$M 
H[YU HSN  MQT THANH VIEN 
DICH VU CONG iCH QUA4N 6 

S& i-80/KH-CTY 

CQNG HOA XA HQI CHU NGHTA VIET NAM 
Dc I4p - Ty do - H4nh phüc  

Tp.Hó ChI Minh, ngày Of tháng 3 nám 2021 

KE HOJCH SAN XUAT KINH DOANH CONG TV 
NAM 2021 

- Can cir Diêu 1 boat  dng Cong ty TNIHH MTV Djch vp cong Ich qun 6 duqc 
Thành pho phé duyt nàrn 2011. 

- Can cü két qua boat  dng cong ty nãrn 2020 và näng 1rc, trInh dQ chuyên mOn 
cUa can bO cac phOng ban tharn rnuu, cac to di san xuât trvc thuOc cong ty. 

- Can cit vào tinh hInh thvc té có nhiêu biên dng ành huâng den hoat  dng cita 
cong ty trong närn 2021. 

- Thuc hién Nghi quyêt Dai hoi Dang bô Quân 6 lan thu XII nhiêm ky 2020 — 
2025 ye khai thác tot cac nguôn hrc dê phát triCn kinh té, hoan thin ca sâ ha tang, xây 
thing Quân phát triên theo huàng van rninh hién dai, nghia tinh can tp trung thvc hin 
các nOi  dung sau: - 

+ Tham gia, phôi hap thuc hiên cac chuang trinh tryng diem ye ho trg phát trién 
va nãng cao chat hrqng các ngành dch vu; ye chinh trang do thj và nâng cao chat lugng 
mOi truông sOng trén dja bàn Qun 6 giai doan  2020 - 2025. 

+ DOi viti cOng tác bào v rnOi trutng: thkrc hin tot 02 gói thâu "Cung itng dich 
vi quët dçn, thu gorn, van chuyên chat thai ran sinh hoat trén dja bàn Qun 6 tit nãm 
2019 den nàm 2021" và "Cung irng djch v duy tu h thông thoát nutc và cham soc boa 
viên trén dia bàn Quân 6". 

+ PhOi hap các dan vi lien quan trong viêc van hãnh, quãn 15' và bO tn qu57 can ho 
tãi djnh at tai  chung at 243 Tan Hôa BOng P14/Q6; Thvc hin các cOng vic con lai 
cita dçr an chung at 242/16 Ba Horn P13/Q6. 

+ Tiêp tvc  triên khai thvc hin chuang trinh phân 1°a  chat thai ran tai  nguOn trén 
toàn dia bàn quân 6 theo chü truang rnài cita Thành phO. 

+ TInh hinh thuc hiên cOng tác c phân hOa doanh nghip theo chi dao  cita ThU 
tutng ChInh phU và Uy ban nhãn dan Thành phO trong näm 2021. 

- Thirc hin Nghj quyêt sO 42 -NQ/CB ngây oi./ 3 /2021 cUaChi bo 
COng ty TNHH MTV Djch vçi cOng Ich Qi4n 6 ye lành dao hoat dng diêu hành 
cita cOng ty. 

Giárn d& COng ty TNHH MTV Djch v'i cong jch qun 6 xây dvng  k hoach san 
xuât kinh doanh cong ty nãrn 2021 vài các nOi  dung sau: 

A/  NO! DUNG KE HOACH:  
I. Thic hin san Itrçrng dAu thâu vã cong tác quãn 15' nhA: 

- Tip tuc tnin khai thçrc hin Mt 02 gOi thAu: Cung Crng djch vii qutht dQn, thu 
gom, van chuyên chat thai ran sinh hoat trén dja bàn Quan  6 tir nãm 2019 den nàm 2021 
và gói thâu: Cung 1mg djch vi duy tu he thông thoát nudc và cham soc hoa viên trén dja 
bàn Qun6. 

- Tiêp tvc  dOc thu hoat dng cho thuê nhà dê hoan thanh chi tiêu ye doanh thu 
dugc giao; tip tvc  trInh cap thâm quyên phé duyt già ban can hO chung cu 242/16 Ba 
Horn P13/Q6 cho cac ho thuOc can bO cong nhan viCn qun. 
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- PhAn dAu thkrc hin hoãn Mt cong tác bàn giao quàn 19 nhà, dat thuôc sO h&u nhà 
nu'Oc cho Trung tarn Quàn 19 nhà và Giárn dinh xay di,rng true thuOc SO Xây dijngtheo 
chi dao  cüa UBND TP (d? tInh cuOi tháng 6 nãrn 2021). 

- Tiêp ti,ic thuc hin tot cong Mc quàn 19 nhà, dat thuOc sOhUu Nba nuOc do cOng 
ty quàn 19 giü ho, thu hO trén dja bàn qu4n 6 theo nOi  dung Ké ho?ch  so 872/KH-Cty 
cOa cOng ty nhu: Tang cuOng sir lanh d?o,  chi  dao  cUa  HOi  dông thànhvién, Ban Giárn 
dOe cOng ty trong cong tàc quàn 19, sfr dung  dat và tài san khác gãn lien vOi dat; Thijc 
hin rà soát qu9 nhà dat thuOc s& hUu nhà nuOc dé xuât phuang an sO dung,  Ip thU tue 
ban nhâ và chuyén nhuang Quyen sü dung dat theo phuang an da du?c  ca quan cO tharn 
quyên phé duyêt tài san cOng theo dUng quy djnh tai Nghi dinh sO 167/2017/ND-CP 
cUa Chinh PhU; Tang cu&ng cOng tác truyén truyén. giáo due  cac chU truang. chinh 
sach, nghi quyét cUa Dàng va pháp 1ut cüa Nhà nuOc ye quàn 19 sir dung  dat và tài san 
gãn lien vOi dat thuOc sO hüu nhà nuOc den dáng vién. doàn vien Va các tO chirc, dan v, 
cá nhAn thuê san xuât kinh doanh trén dia bàn; ThuOng xuyén kiérn tra các các to chUc, 
dan vi. cá nhân dang thué rnt bang nhà dat tliuOc sâ Mu nhà nuOc. Kjp thai phát hin 
chân chinh va xfr 19 dôi vO'i cac tO chirc, dan vj. cá nhãn sir dung khOng dUng muc  dich. 
lang phI và dOn dOe thu tién thorn np, tién time nhà, dat (nhat là cac rnt bang cho thué 
san xuflt kinh doanh). 

- Tiép tue  bô tn can ho t?i chung cu 243 Tan HOa DOng P14/Q6 cho các truOng 
hgp tái djnh cu và trn cu trén dja bàn qun; quãn 19, vOn  hành chung cu 243 Tan Hôa 
DOng P14/Q6 và de xuât. kién nghi các khó khan, vuO'ng mAc trong qua trinh thçrc hin 
ye Uy ban nhfln dan QuOn  6. SO Xáy dung. 

- COng ty dAng k9 sin chfta 14 cOng tninh chung cu eft cap C xãy dijng tnrOc nAm 
1975 trén dja bàn QuOn  6 giai do?n 202 1-2022. 

II. Thuc hin các diy an: 
- Tiêp tue  phOi hap tniên khai cac ke hoch: 
+ Ké hoach thuc hién chuong truTh trong diem thuc hién Nghi quyét Dai hOi Dai 

bieu Dàng bo QuOn Ian thIr XII ye "H6 trçx và nãng cao chat lucxng cac ngành djch vu" 
giai doan  2020-2025". 

+ Ké hoach thuc hién chuong trinh trong diem thuc hiên Nghi quyét Dai hOi Dai 
bieu Dàng bo QuOn Ian thir XII ye "Chinh trang do thj và nâng cao chat 1ung rnOi 
truOng song" giai do4n 2020-2025". 

- PhOi hop xO 19 co bàn ye tinh hinh v sinh mOi truing, trât fly lông duOng, he 
phô, tr9ng tam là 04 chçx truyén thông, 14 tuyên duOng chinh, kênh Hang Bang, rach 
Bàu Trãu; Phôi hqp vOi UBND 14 phuO'ng trong vic giài quyét cãc diem rae phát sinh 
trén dja bàn QuOn  6. 

- Tiêp tue  tO chic cong tác thu gom và v sinh thUng rae cOng cong trén dja bàn 
qu4n dam bào v sinh mOi truing và rn quan dO thj (129 thOng). 

- Tiép tue thuc hin tot chuang tninh phan loai  chat thai rAn t?i  nguOn trén dla  bàn 
qun 6 theo chU truang rnOi cUa Thành phO. 

- Tiép tue  thire hin cO hieu  qua "Mo hinh nang cao nAng suAt tiêp nhn rae t?i 
Tram Ba Lãi" darn bàn khOi lugng vOn  chuyén rae binh quàn là 150 tAn/ngãy. 

- Tiép tue  thvc hin cOng tác quàn 19, sO dung  xc 0 to chuyén dUng quét thrOng, 
hOt biji rae nhAm nang cao chat lugng cOng tác quét dpn v sinh thrOng pho trén dja bàn 
quOn 6. 

- COng ty tiêp tue  dau tu mua sam các phuang tin, trang thiCt bj nhu: xe thOng 
660 lit, xe chO bUn cho DOI DLIy tu, thiCt bj nàng khi sQa chaa container cho phàn 
xudng sUa chüa eq khi... nhArn tOng buOc thay the s phuang tin cO, hu hông, xung 
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cap nharn hoãn thin quy trinh thu gom, 4n chuyên chat thai ran sinh hot, bàn cong 
trén dja bàn quân 6; COng ty xây dung phuang an to chüc nhân sir äé thirc hin sau khi 
cOng ty dâu tu them 01 xe container cho trrn trung chuyën rac Ba Lãi. 

- Tiêp tpc nghiên thu, dáu tu va dé ra phuang an thirc hien cOng tác v sinh môi 
trutng cO chat lacing, On djnh vOi s's chung sue càa các ngành, các cap trén dja bàn 
qun. 

- Tiêp tvcphôi  hçxp Cong an qun 6 trong vic nâng cao chAt lacing hot dng 
cOa rnO hinh "TO cong nhAn dutng phô phOng, chong tOi  phm" theo Kê ho?eh so 
21 8/KH-DVCI ngày 12/4/2013 duçic k két gitta Cong an qun 6 và COng ty TNHH 
MTV Djchvv cOng Ich qun 6. 

- Tiép tvc  phôi hop BCH QuAn su quãn 6 trong các hoat  dng cCia Ban cM huy 
QuAn sij Cong ty TNHH MTV Djch vi cong Ich qun 6. 

- Tiêp tvc  phôi hcxp HOi  Lut gia qun 6, Lien doàn Lao d'ng Qun 6 dAy m?nh 
cOng the tuyên truyên, pho biên giAo due pháp lut cho lye  lacing cong nhAn lao th)ng, 
dac bitt là cong the cô phAn boa doanh nghip. 

III. Th,yc hin id hooch phát trin cac ho3t dng dlla cong ty theo ni dung 
Giây chfrng nhn clang k kinh doanh dä drnyc cap: 

1. flIp tue 14 (rung nghiên afle va lfrng bwáe di váo thyv hien các hog! dng: 
- Vn chuyên xà bAn trén dja bàn qu9n  6. 
- Thuc hin các dich vu ye sinh mOi tnthng trong và ngoài qun. 
- DAy mrth vic thi cong cAc cOng trinh ngAm, thoát rniOc, cành quan sAn virOn. 
- TInh loAn giãm nhAn sy, dAu Ui xe co giOi chuyên dung, thiêt bj nham tang nãng 

suAt lao dng. 

2. Tiêp lye phá( lriên eác hog! dç3ng xay dy'ng (rong vii ngoii Qutin 6: 
- XAy dyng sAn vuOn, cành quan, boa viën 
- XAy dijng cAc cong trinh h? tAng k thut. 
- XAy dyng nhà dAn d',ing. 
* Nghiên cthi, dinh huàng phAt triên, mu rng ho?t dng cüa cong ty nhAt là ma 

rng them cAc loai  hinh djch vu phvc v xã hOi,  cAc loai hinh djch vv do thj gän vái mOi 
trutng. 

* COng ty 1p  thu tic xin S& Ké hoach và DAu tu bô sung them chüc nàng trong 
giAy ehüng nhân dang k kinh doanh và xin Sâ XAy dyng cAp chiLrng cM nãng lye hoat 
dng xây dijng cüa cong ty. 

IV. Thyt hién cong the e phAn hOa doanh nghip theo chi do cüa Thu 
tiro'ng ChInh phil và Uy ban nhân dan Thãnh phô trong näm 2021. 

- Cong ty tiêp tiic phôi hop vOi các dan vi cO lien quan và cAc don vj tu vAn trong 
vic thyc hin nhim v cña To giUp viCe, Ban chi do cô phAn hOa doanh nghip cüa 
cOng ty trong thyc hin cAe buàc cña tiCn trinh cô phAn boa doanh nghip theo chi dao 
cüa Uy ban nhAn dAn Thành phO. (theo Quyet djnh sO 272 7/QD-UBND, ngày 27/6/2019 
cüa UBND Thành phO ye viêc thành lap Ban Chi dao cO phán hóa Cong 4'; Quyétdjnh 
sá 318/QD-DMDN-BCD, ngày 24/7/2019 cña Ban Chi igo cO phán hóa Cong 4' ye vWc 
thành lap TO giáp vic,). 

- V thyc hin Chi thi 07/CT-UBND ngAy 16/7/2019 ella UBND Thành ph6 
v vic tang cuung chi dan, dAy m?nh  cOng tAc co cAu lai, sap xCp, dOi mài, cO phân hoa 
và thoái von nhà nuOc ti doanh nghip Nba nute và doanh nghip cO vOn gOp Nhà 
nuàc: COng ty triCn khai thye hiên và bAo cáo hang thAng theo quy djnh. 
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B! PHIYQNG THtC THIXC HIN: 
Nhâm thrc hin Mt các nØi dung k hoach  da ra, dOi hOi toàn dan vj tp trung 

dAu tu v ehuyên mOn, cOng the tIm ra cac gihi phhp thIch hçip, sang tao  trong lao dng 
mang 'a  hiu qua trong cong viêc cao nhht: 

I. P61 vo'i cong tác t6 chfrc, nhân sip 
- Lãnh d4o the phOng ban ehuyën mon duge cüng eO dam bâo phü hcip nãng lkrc 

chuyên mOn, bik dAu tu cho cong viêe, phht huy tot vai trO tham muu cho Ban Gihm 
doe dé hoàn thãnh nhirn vi dirge giao. 

- Lanh dan chc tO d5i san xuht trc thuOc  cong ty: duçxc diêu chinh cho phü hcip 
vOi nãng l?c  dam bho phht buy dirge the manh  trong diéu hành san xuât, phht triên nãng 
lire lnh dan t6 doi, th hiên tInh cong bang, binh dang trong phân công, dua boat  dng 
cña to dOi  rninh vào nê nép, th?e hin dung qui trinh k thuât, tuãn thñ nOi  qui ca quan, 
rnanh dan bO nhiêm nhhn lire tre co nàng lire, gnu nhiêt huyêt, co tinh than trach nhiCm 
vao nhim vu lanE dao  tO,  dOi,  biêt tim giãi phhp phát triên tO dQi theo yêu thu phht triên 
chung cña toàn cOng ty. 

- Vé nhãn sir toàn cOng ty: thge hin theo ké hoach sü dung  lao dng cOng ty 
nhm 2021 tiên toi djnh hinh hgp l2 nhân sir toàn cong ty nham phht buy tOi da näng suht 
lao dng hcip l cho toãn dan vj. 

II. 1)61 vói cOng tác dinh  hu'o'ng, hofl (1ng: 
Các phOng tham muu Tài chInh Kê tohn, Quãn trj Nhan sr, Ké hoach K thut 

can thue hin tOt che nOi  dung: 

1. Thông Tài chinh ICE loan: 
- Tham mini cho Ban Gihm dOe thkic hin cong the ké tohn — tâi ebInh eüa cong 

ty theo dung ehé dO, chinh shch thi ehinh va thkiC hiên day dü the ché dO bao cáo theo 
dUng qui djnh. 

- Tharn miru eho Ban Giárn doe k4p  thai ye két qua boat  dng san xuht kinh 
doanh cUa dan vj hang tháng, qul, 6 thhng dê Ban Giám dOe kip thai diéu chinh chc boat 
dØng toàn dan vj cho phU hcip voi két qua ehung cua cOng ty. 

- Tham muu cho Ban Gihm dOe trong vice bach  toán va thvc hin cOng the thi 
ehinh khi thve hin lien két, lien doanb vài cae dOi the ngohi dan vj va khi thire hien cae 
dir an, ehe hgp dOng mua sAm tài san cUa dun vj. 

- PhOi hgp PhOng KHKT trong vic thuc hin djnh mUc khohn vt fir - dung Cu 
lao dng tü ehe tO dOi  trén tinh than tiêt kim vh tO ehire thçrc hin theo dUng qui djnh 
phhp lu8t. 

- Chju trách nbim phOi hgp vol eáe pbông chuc nAng va cáe dan vj Ut s'ân cO 
pbhn bOa trong vie thue hin nhim vu cUa TO giUp vic, Ban ehi 40 cO phân boa 
doanh nghip ella cOng ty theo chi dao  eUa Uy ban nhân dan Thanh phO. 

2. Phbng KE hoych K9 thu(ul: 
- Tham mini eho Ban Gihm dOe trong vic kiêm tra dánh giá chat lugng cOng 

vice ehe tO dOi san xuât, mUe do hoân thanh vic thue hin bho ho lao dng vh an toàn 
lao dng, phOng chOng chhy nO (Trong nãm 2021, tiêp tue  ndng cao chat lwng hoqt 
dng cña To k/em ti-a thyv h/en  Cong tác san Ltr'ng, báo h Lao dng và an toàn ye s/nh 
Lao dng a'Oi vol các D)i Duy tu, Di Quán lj) Cay xanh, Di V s/nh mó/ trwO'ng và 
Phdn xithng st'ca chfra thu$c cong ; trong do hông thOng nhdn xét, dOnh giá và cO dé 
xudt hinh th&c khen thu'áng, kj) Luat nham k/p thai chdn chinh cOc trwO'ng hqp viphgm 
cüng nhu' dng v/en, khich L tinh thOn ngu'ài Lao dig hoàn thành tOt nh/em vu du'cc 
giao). 
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- Tham muu cho Ban Giám d6c trong viéc thre hin các cOng trmnh — di;r an trong 
nôi dung ké hoach; xay dvng  1i lo trInh, djnh müc nhiên lieu phü hçp vdi thvc té (Phói 
hqp vol Dói QuOn 1)5 cay xanh dé ra cac githi pháp to ch&c thu'c hién viéc "Cal 4w, báo 
thrOng va quán Ij5 các boa v/en, lieu dào, màng xanh bin via he, cdc ch?u boa kiêng 
tru'O'c Ira s& Quân ày — UBND Quilt, 6,... "gop phán giff gin mói trzcáng xanh - sgch - 
dçp trên d/a bàn qun 6). 

- Chju trich nhiern va phôi hcip vâi PhOng TCKT trong viec nghiên ciru các hoat 
dØng khoán vat  tu, cong cv lao dng cho các to dOi  san xuât trvc thuOc cOng ty dé thvc 
hien tOt viec tiêt kiem  ngân sách va tao si.r chà dng, 1mb hoat can thiêt cho các to dOi 
phà hcxp vài flnh hinh ca gioi da dâu tu, trang bi moi cho cac dOi. 

- Kip thai dé ra các gui pháp, các ké hoach, các sang kiên tang näng suãt lao 
dng — tiêt kiêm dê thuc hien nhiêm vu ké hoch toàn cOng ty, nhât là thi;rc hien qui 
trinh lay rae mâi tom dja bàn quãn 6 phà hqp vO'i djnh rnüc lap dng dã dugc bo vi 
thành phô ban hinh. Ip trung thvc hiên cho duçie két qua cii the là thay dôi bo mat  ye 
sinh môi twang trén dja bàn qun 6 trong nãm 2021. 

+ PhOi hop vol Phãn xuàng sCm chüa thuc hien dâu hi "Can trçtc chit A" nham 
tang hieu qua cong viec,  giàm sure lao dông cho cong nhin cüa phin xu&ng. 

+ Phôi hop vol Dôi ye sinh môi twang tiêp tue thi;re hien  cong trinh: "Phôi bc/p 
thrc h/f n cong tác thu gom, v?n chuyên racy té frén d/a bàn quin 6" do chi bdãng 
k9 thi;rc hien cic giài pháp, sang kiên cài each hanh chinh trong Dàng, trong do: tiêp We 
tO churc thi.rc hien Hop dOng lien kCt thuc hiCn cong tic thu gom, van  chuyên vi xii 19 
chat thai y té, nguy hai  trén dja bàn qun 6 viii Cong ty TNHH MTV Môi truong do thj 
thành phô. 

- Thrc hin CM thi so 23-CT/TU ngày 25/7/2019 cüa Ban Thu&ng vi1i Thành 
üy: Tharn mum cho Ban Giarn doe cOngty tiep tue  trién khai thvc hien Kë hoach so 118-
KHICB ngày 12/9/2019 cia Chi ho ye thyc hin Nghj quyët sO 12-NQ/QU ngày 16 
thing 8 nim 2019 cia Ban Thutng vv Quân ày ye tang cuCmg su lành dao, chi d?o  nâng 
cao hieu qua cong tic quin 19 nba nutc ye trat  tij xay dçrng. 

- Tharn mum cho Ban Gum doe trong viêc xin phép cho cic xe van  chuyén cUa 
DOi Duy tu, DÔI Quin 19 cay xanh, DOi ye sinh môi truäng vi the dOi the van  chuyen 
nc duqc urn thông vào gui cam, dutng cam khu we nOi dO Thinh phô gui Si Giao 
thông van  tài cap phép theo quy djnh. 

- Chju trách nhiêrn va phOi hop vii PhOng TCKT, PhOng QTNS trong vic thvc 
hien tbi;rc hien 02 gOi thâu "Cung iing djch vi;i quét don, thu gorn, van  chuyen chat thu 
ran sinh hoat trén dja bàn Quan  6 tic nan-i 2019 den nAm 2021" vi "Cung iing djch vv 

duy tu h thông thoit nutc vi cham soc boa viên trén dja bàn Quan  6". 
- PhOi hop càc dan vj lien quan trong viec van  hinh, quàn 19 vibO tn qu can ho 

tái djnb cu (400 cm hO) tai chung cu 243 Tan HOa Dông P14/Q6; Tong hqp, bão cao 
Uy ban nhân dan Quan  6 ye két qua thuc hiën và dé xuit, kiên nghj cac khO than, 
vising mac tic thi ducic giao quãn 19, v4n hinh chung an 243 Tan HOa DOng P14/Q6. 

- PhOi hgp viii Pbông TCKT chuãn hi ho so, tii lieu trong viec thiyc hien nhiem 
u cia TO giip viec,  Ban chi do cO phân Ma doanh nghip cia cong ty tbeo chi dao 

cia Uy ban nhan dan Thành phO. 
- PhOi hqp viii DOi  ye sinh mOi truing trong viec quàn 19, van  hành ham chum nc 

ngâm tai  khu we chq Binh Tiên P4/Q6. 

3. Phbng Quàn 14 Nhân sir: 
- Tham mum cho Ban Gum doe ye cong tác to cbiic, quin 19 nhán si;r và phit 

tnién nhan su,r (nêu cO) phi hop viii yêu câu phát trién chung cia cong ty (can tuyén them 
mâi các vj tn cOn thiêu và that sr can thiét nhw: K9 sir cánh quan và k9 thuát hoa viên, 
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K9 su có chuyên mon v cOng trinh hq tcng thuçt, ci nhOn chuyen mOn ye lao de5ng 
tin luring). 

- Thvc hin t& cong the to chirc hi hpp, sinh hoat vOi càc bO phn trong don vj 
va các co quan ngoài don vj, dng thai lam tot nhim vu hru tr& ho so, báo cáo theo qui 
djnh thánh ph vá thvc hin t&, kjp thai giao nhn báo cao, van bàn bang diên tcr theo 
yêu cAu cüa cac cap, quàn 1' và cp nMt nOi dung trang thông tin cüa cOng ty theo dung 
quy djnh. 

- Tham muu cho Ban Giàm dOc xay dvng  ké ho?ch sà dpng lao dng cOng ty 
närn 2021. 

- Phói hqp vOi PhOng TCKT chuan hi hO so, tài lieu trong vic thçrc hiCn nhirn 
vij cüa T giüp vic, Ban chi dao  c6 phân hOa doanh nghip cUa cong ty theo chi dao 
cUa Uy ban nhân dan Thành phO. 

*sw phdjhiyp cac phbng ban  tham mu'ucân thy'c hien tot cdc nOi  dung: 
- Co sr thông nhât chung giüa cac phOng ban ye các nOi  dung: san hrcing — luong 

- doanh thu - lqi nhun, nhân su ... da cO trong ké hoach 2021 lam CO SY dé thirc hin 
nhim vi1 trong nãm 2021. 

- Giao dãu môi là PhOng Tài chInh Kê toãn cO nhim vp phOi hcip CáC phông ban 
dé thvc hin CO 50 s lieu tài chInh cua rnInh trong nãm 2021. 

Dê thrc hin tot các ni dung nay can thiêt phái thirc hin: 
+ Phát huy tinh than dan chü trong toàn Ong ty. 
+ K ho?ch chung cUa cong ty phài du'çxc quán trit, thông nhãt cUa tat ca can b 

dAu ngành cOng ty (phãi sinh hoat. tháoluãn, dOng gOp ' kiên và thông nhât di vào thrc 
hiri d than th bô phn tharn rnuu hiêu thâu dáo, biêt Can  ke va cüng chung tay thvc 
hin tot nOi  dung kC hoach 2021). 

+ Phân tiCh rO trách nhim tüng b phn phOng, ban cong ty trong thvc hin 
nhirn vi chuyên mon cüa minh trong nàrn 2021. 

III. D& vOi Sc t di san xut tryc thuc cOng ty: 
1. Các n3i dung chflyêu: 
- Chü dng diêu hành nhiém vi dutyc giao theo ké hoach, theo hgp dOng da k' 

két d?t  hiêu qua cao, dam bão chat lucxng, the hiên tot tinh than tráCh nhirn và th?C hin 
an toàn lao dng và tiët kim. 

- Các to di nãm v&ng cac hoat dng CUa dôi minh, to chüC diêu hành hoçit dng 
don vj minh theo thing cac qui djnh, thçrc hin tot qui trinh lc thut da dugc ban hành. 
Trong hoat dng can cO buo'c kiëm tra, dánh giá kjp thii dé uOn nan nhttng sai lech. Can 
phát huy nh&ng sang kiên Cãi tiCn k5 thu4t.  dé xuât các giai pháp thirc hin tOt nhim vi 
duçrc giao. 

- Chà dng dé xuât djnh huâng sap xep, tO chüc phãn Cong lao dng phü hqp vOl 
cáC ho?t dng san xuât, kinh doanh, thi cong xây dtjng, hqp tác, lien két vOi cac dôi taC 
Cho cáC du an, cong trinh ngoài nhim vv ke ho?ch  Cüa don vj. 

- Kip thôi ph6i hcrp h trçl ChO nhau trong cong the, trong cáC dt,r an, trong caC 
chuong trinh cüa quán 6 và thânh phO dé hoân thãnh nhiêm vp chung cña cong ty. 

- Hang tháng các tO di san xuât d? kiën ké hoach  thirc hien cUa minh trinh Giam 
dOe dê theo dOi thuc hién cOng the tháng cüa di. 

- Trong ké hoach hoat dng cüa to di can the hin các ni dung: 
• San hr?ng  thkrc hin trong tháng. 
• Các cOng tác cAn thit ngoài san hrqng: sOa chüa phuang tin diing cv, quãn l 

ho?t dng cüa to dôi, chãm soc dai sOng nguai lao dng 
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• Các dé xuât phuc vv cOng tác chmnh cilia phOng, dôi nhu: cac sang kiên mâi, cài 
tién trong lao dcng, cac giài pháp thirc hiOn, cac kiCn nghj nêu cO. 

2. Các vn d cci th an tp trung: 
2.1.  DO! vO'! DO! Vê sinh mO! trzth'ng:  
- Thi,rc hiên mo'i qui trInh quét, tiOp tvc  phân chia 'a1  các tuyën du&ng phü hap 

vOi djnh rnüc moi cilia thành phO và yOu cAu chung cilia Uy ban nhân dan qun 6 ye cong 
the ye sinh môi tnräng bang kO hoach cii th cüa Ban chi huy d)i trinh Ban (iiám dOe 
phO duyt. 

- TAng cutng kiOm tra giAm sat viOn trong cong tác chuyên mOn cac to, to trutng 
cOng doàn bo pl4n theo yOu cau kO hoach  cilia  dOi  và theo yOu câu thçrc tO cilia cOng tác 
v sinh môi tru&ng trOn toàn dia  bàn qun 6. 

- TiOp mc dim hoat dngti Tram  rác Ba Lài — TO vn chuyOn vào qui trInh hoat 
dông cUa toAn dôi trOn nguyen the: hOt kiém, tAng nAng suât lao dng, dam bào ngày giä 
cOng, phân cOng hap l', cOng bang, an toAn lao dng, an toàn giao thông. 

- PhOi hqp vo'i Phông kO hoach k thut tO chirc thirc hin Hap dOng liOn kOt thirc 
hin cOng tác thu gom, v@n  chuyOn và xilli ly chat thai y tO, nguy hai  trOn dja bàn qun 6 
vat Cong ty TNHH MTV MOi truäng do thj thành phô. 

- PhOi hap vài PhOng ice hoach k thut xay dvng  va triCn khai thkrc hin phuang 
an tO chüc nhân 5ir sau khi cOng ty dâu tu them oi xc container cho tram  trung chuyOn 
rácBàLài. 

- Phôi hap voi don vj tu van va PhOng kO hoach  k52 thut to chüc vn hành Tram 
rác Ba LAi theo dung qui trinh cOa Sâ Tài nguyen MOi trithng va U' ban nhàn dan q 
6 ban hành. 

- Phôi hap tot vài Uy ban nhán dan các phtthng thvc hin cOng tác tong v sinh, 
giU gin cáctuyOn dutng kiOu mu cilia Qun 6. 

- TiOp tvc  di dâu trong viéc thçrc hiên dij an phân loai  chat thai rAn tai  nguôn trOn 
dja bàn qun 6 theo chO tnuang mOi cilia Thanh phô. 

- PhOi hcrp vOi PhOng kO hoach  k  thu4t  trong vic quàn 15', vn hành ham chUa rae 
ngâm tai  khu vrc chci BInh TiOn P4/Q6. 

2.2. D6i vói DO! duy lii: 
- Tiép tue cOng cô nhân su ye k5' thu41  và cOng nhan xãy dijng cO hay nghO cao dO 

dày nhanh, manh  cong tác xây dung theo dOng ni dung djnh huàng cUa cong ty nAm 
2021 vA dáp üng yOu câu tiOn do, chat lu?ng, m? quan trong cOng Mc xây dkrng. 

- NghiOn thu xdy dung lich cong Mc hang thang phO hap vâi tinh hinh thvc tO, 
km 5' can tAng khôi luqng nao  vet vAo các thang truOc mOa mua và giàm khOi luvng vAo 
các tháng cn TOt NguyOn dan va the thang chInh mUa mua, bAo dO có dO nhân hjc tham 
gia cong Mc phOng, chOng thiOn tai và tim kiOm thu nan  cOng nhu giái quyOt các tru&ng 
hap cong N tAc nghen dt xuât ma không ãnh hu'âng dOn san li.rqng ca nAm. 

- PhOi hap the dan v liOn quan trong vic thinc hin Chi thj sO 23-CT/TU ngày 
25/7/2019 cOa Ban Thir&ng vij Thanh Oy, Nghj quyOt sO 12-NQ/QU ngAy 16 thang 8 
nArn 2019 cUa Ban Thutng vu Quân Uy và KC hoach  sO 118-KH/CB ngày 12/9/20 19 
cOa Chi b vO thirc hien ye tAng cuäng su !Anh dao.  chi  dao  nâng cao hiu qua cOng tác 
quân 15' nhA nuàc ye trt tir xfly dirng. 

2.3. Di vói DO! (l)uãn 1j5 câyxanh: 
- Ban chi huy dOi  tiOp  tvc  phat huy the manh  ye chuyOn mOn, hap 15' trong phan 

cOng nhAm tAng nAng suât lao dng, dam bão nhim vu duçc giao. 
- T&ng butc nghiOn elm di vào thuc hiên djch vu chAm soc cay xanh, vnrn hoa 

tai cac dan vj trong yà ngoAi Qun 6. 
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- Phat trin vic nhn thi cOng xay dvng  các cong tdnh cành quan trong và ngoai 
Qun6. 

- Tüng buOc t?o  diem nhãn bang mãng xanh trén via he, các hoa viên thuOc  khu 
vi,rc trung tam cüa Qun 6 nhiz: hoa viên Pham Dinh H, hoa viên Phiiäng 12, Bia 
tmyn th6ng phutng 12, Bia tuxng nim H6 Ban... gop phân nâng cao m quan do thj 
qun nhà. 

- Chuân bj nhãn luc  thi cong các cOng trinh tang ci.rOng din tich mãng xanh trén 
dja bàn qun 6. 

- Phôi hop vâi PhOng kë ho?ch  k thuãt dê ra các giài pháp tO chUc thçrc hin 
viêc Cãi tao, bào duOng và quãn Iy các hoa viCn. tiêu dão. rnáng xanh trén via he. các 
chu hoa kiêng trutc tru sO Quãn üy — UBND Quãn 6,... 

2.4. D6i vái Do! Qudn lj n/ia: 
Can tp trung và thra ra cac giãi pháp dé thvc hin: 
- ThLrc hin bao cáo dung qui djnh ye thai gian và nOi  dung. 
- Cong tác ban nhà 0 và nhà san xuât kinh doanh do cOng ty quãn 1' theo chi dao 

cüa Thành phô và Qu8n  6. 
- To ch(rc kiêm tra va báo cáo dê xuât Uy ban nhân dan qun 6 xir 1 các mat 

bAng thué và sü dung  không dung muc  dIch, khong dñng dôi tuqng. 
- Trong närn 2021, hoàn thành cong tác bàn giao quàn 1' nba, dat thuOc sO h&u 

nhà nuOc dé cô phân hOa Cong ty TNHH mt thành viên Djch vu cOng Ich qun 6 cho 
Trung tam Quàn 1' nhá và Giám djnh xây d?ng  truc thuc SO Xây dijng. 

- Dé ra cac giái pháp dé thu hOi kjp thai tiên ncx thuê nba. bin pháp xfr 1 dOi vOi 
các truOng hqp không dong tiên thuê nhà, khOng giao trã nhà theo quy 4mb; dë xuãt cac 
bin pháp sCr dung  cO hiu qua các mat  bang dê trông; thvc hin vic tiCp nhn vâ xu' 1 
dan darn bàn theo quy trinh. 

- Thtrc hin Chi thi so 24-CT/TU ngãy 11/11/2019 cüa Ban Thu&ng vij 
Thãnh üy: Thamnrnu cho Ban Giám dôc cong ty trong vic phOi hçp các don vj lien 
quan th?c hin kiêrn Ice, rã soát qu dat, nhà, cOng trinh và các tai san gän lien vOi dat 
thuOc sO hüu Nba nutc và tang cutng lãnh do, chi dao  náng cao hiu qua quàn I, sü 
dung nhà, dat và tài san gän lien vOi dat thuc sO h&u Nba rnxOc ('theo cong van sO 
363 7/UBND ngày 06/12/20 19 clea UBND Qucn 6). 

Trén dày là k ho?ch  san xu.t kinh doanh närn 2021 cUa Giám dóc cOng ty. K 
hoach duvc thông qua Hi dông thành vién, Kiêm soat viên va duçrc phô biên den các to 
dci sànxuãt, phông ban chuyCn mOn dé to chfrc thvc hiên trong nãrn 2021. Trong qua 
trInh diêu hành ke hoach nay tüy vào nØi dung cüa nhung du an, nh&ng chuting trinh 
Giám doc se co nh&ng ké hoach chi tiêt, nhüng giâi pháp thvc hin trinh HOi  dOng thanh 
viên thông nhât truOc khi chInh thOc triên khai toàn cong ty./. 

Nc! n/tin: 
- Hi d6ng thành viên (b/c); 
- Kiêm soát vién (b/c); 
-Các triiOng, phO phong ban thuOc 
cong ty (thirc hien); 
- Các truOng, pM to dol san xuãt thuc 
cOng ty (thçrc hiên); 
- Ltru: VT. 

/?N ---CL 
N 

i&/ TNrH 

H DJCH CCN 
\ç\\ ULJAN  6 

I P hIt) 

Pham D&c Thinh 

8 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

