ICIC TỔ CHỨC KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8 - 3 - 2012
Trong không khí phấn khởi của phụ nữ cả nước thi đua lập thành tích chào
mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI. Thực hiện Chương trình công tác
Công đoàn năm 2012 được sự nhất trí của Đảng ủy và lãnh đạo Công ty: ngày
7/3/2012 tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng Công nghiệp 158 - Hạ Đình,
Thanh Xuân, Hà Nội. Ban chấp hành Công đoàn Công ty và Ban Nữ công đã tổ chức
kỷ niệm 102 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và kỷ niệm 1972 năm khởi nghĩa Hai bà
Trưng, ôn lại truyền thống của Phụ nữ Việt Nam.
Tọa đàm về “Văn hóa ứng xử và Văn hóa doanh nghiệp”. Trao đổi về Công
dung ngôn hạnh của người phụ nữ thời hiện đại do Tiến sĩ Nguyễn Tất Thịnh,
Chuyên gia tư vấn doanh nghiệp, Hiệu trưởng Trường Doanh nhân PTI chủ trì.

Từ trái qua phải: 1:Tiến sĩ Nguyễn Tất Thịnh, Chuyên gia tư vấn doanh nghiệp 2:
Đ/c nguyễn Thị Kim Thanh, Phó trưởng ban Nữ Công LĐLĐ quận Thanh Xuân; 3:
Đ/c chí Lê Thanh Huyền, Chủ tịch Công đoàn Công ty; 4: Đ/c Trịnh Đình Thắng.
Phó Chủ tịch Công đoàn TCT CP Xây dựng CN Việt Nam; 5: Đ/c Vũ Thị Hà. Trưởng
Ban Nữ Công Công đoàn TCT CP Xây dựng CN Việt Nam; 6: Đ/c Đàm Xuân Vũ – Bí
thư Đảng ủy, UVHĐQT. Tổng giám đốc Công ty; 7: Đ/c Đoàn Thị Phòng, Trưởng
Ban Nữ công Công đoàn Công ty; 8: Đ/c Đỗ Phương Thinh, Chủ tịch HĐQT Công
ty; 9: Đ/c Khúc Đình Thiện, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty.
Đến dự Lễ kỷ niệm với chị em Công ty có các đồng chí trong Ban chấp hành
Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân, Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty cổ phần
Xây dựng Công nghiệp Việt Nam; Đồng chí Đỗ Phương Thinh Chủ tịch HĐQT Công

ty; Đồng chí Đàm Xuân Vũ Bí thư Đảng uỷ , UVHĐQT, Tổng giám đốc Công ty các
Đồng chí Phó tổng giám đốc, Chủ tịch Công Đoàn, Bí thư đoàn TNCS HCM Công
ty, toàn thể các đ/c nữ CBCNV hiện đang công tác tại các đơn vị phía Bắc và toàn thể
CBCNV- Lao động trong Công ty về dự.

Đ/c Đoàn Thị Phòng, Trưởng Ban Nữ công đã ôn lại truyền thống tốt đẹp của
phụ nữ Việt Nam từ Khởi nghĩa Hai Bà Trưng cho đến thời kì đấu tranh giải phóng
đất nước và xây dựng đất nước công nghiệp hóa hiện đại hóa và những đóng góp của
Phụ nữ Công ty trong quá trình xây dựng và phát triển Công ty trong nhiều năm qua.

Đ/c Đỗ Phương Thinh, Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu chúc mừng

Cũng trong buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Công ty Đ/c Đỗ Phương Thinh,
Chủ tịch HĐQT Công ty đã gửi tới Chị em phụ nữ Công ty lời phát biểu chúc mừng
tốt đẹp nhất nhân ngày kỷ niệm 8/3.
Đồng chí đã đánh giá cao, ghi nhận những đóng góp của nữ CBCNV – LĐ
Công ty trong việc hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế của công ty và cảm ơn
những đóng góp của đội ngũ cán bộ nữ với sự phát triển của Công ty CP Đầu tư và
Xây dựng công nghiệp. Trong những năm qua và Lãnh đạo Công ty mong muốn chị
em Phụ nữ Công ty tiếp tục cố gắng phát huy năng lực làm việc. Đoàn kết, tương trợ
cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trong năm 2012 để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
sẳn xuất kinh doanh đồng thời làm tròn vai trò phụ nữ trong gia đình và xã hội, góp
phần vào sự phát triển của Công ty. Thay mặt Lãnh đạo Công ty Đồng chí Đ/c Đỗ
Phương Thinh - Chủ tịch HĐQT Công ty, Đ/c Đàm Xuân Vũ - Bí thư Đảng uỷ ,
UVHĐQT, Tổng giám đốc Công ty đã tặng hoa và quà chúc mừng tới toàn thể chị em
phụ nữ trong Công ty.

Thay mặt chị em phụ nữ đồng chí Lê Thanh Huyền, Chủ tịch Công đoàn Công
ty cảm ơn lãnh đạo Liên đoàn Lao động Quận Thanh Xuân, Công đoàn Tổng Công ty
CP Xây dựng Công nghiệp Việt Nam. Lãnh đạo công ty và Lãnh đạo các đơn vị đã
quan tâm, tao điều kiện ủng hộ về vật chất và tinh thần đối với hoạt động của Tổ chức
Công đoàn và phong trào Nữ CNVC Công ty. Thay mặt Chị em phụ nữ Công ty,
đồng chí hứa sẽ tiếp tục lãnh đạo và tạo điều kiện tốt nhất để chị em hoàn thành xuất
sắc các nhiệm vụ được giao. Chia sẻ những khó khăn của Công ty và đơn vị, đoàn kết
giúp nhau trong cuộc sống, làm tròn nhiệm vụ với gia đình, xã hội và mong muốn
tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sụ giúp đỡ và tạo điều kiện của các đồng chí đối
với phong trào Nữ CNVC-LĐ Công ty trong thời gian tới.

Tiến sĩ Nguyễn Tất Thịnh, chuyên gia tư vấn doanh nghiệp, Hiệu trưởng
Trường doanh nhân PTI trao đổi về “Văn hóa ứng xử và Văn hóa doanh
nghiệp”. Công dung ngôn hạnh của người phụ nữ thời hiện đại.
Một số hình ảnh của buổi tọa đàm

Nhận thức rõ trách nhiệm của Tổ chức Công đoàn trong việc xây dựng Văn
hóa doanh nghiệp. Trong nhiều năm qua Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công
nghiệp đã xây dựng nét văn hóa riêng của đơn vị mình, với những vấn đề về trí thức,
quy chế, nghệ thuật, tính nhân văn, niềm tin và tất cả những khả năng mà những
người trong đơn vị đều lĩnh hội và thực hành. Do có những thành công được khẳng
định trong quá trình phát triển, năm 2010 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công

nghiệp đã được Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tặng Bằng khen "Đơn vị văn
hoá" 10 năm liền (2000 -2010). Trong buổi lễ kỷ niệm ngày 8 tháng 3 năm 2012, Ban
chấp hành Công đoàn Công ty đã tổ chức chương trình cùng các đại biểu và chị em
tham gia tọa đàm về “ Văn hóa ứng xử và Văn hóa doanh nghiệp” . Trao đổi về
Công dung ngôn hạnh của người phụ nữ thời hiện đại với Tiến sĩ Nguyễn Tất Thịnh,
Chuyên gia tư vấn doanh nghiệp, Hiệu trưởng Trường Doanh nhân PTI chủ trì với
mong muốn tất cả mọi người trong Công ty cùng chung thân làm việc đó chính là
hành động thiết thực nhất, để cùng nhau vượt qua những tình thế khó khăn thử thách
đặc biệt của Công ty trong thời kỳ hiện nay. Tất cả mọi thành viên của Công ty cần
phải đoàn kết, hy sinh tương trợ nhiều hơn nữa với cộng đồng và với đơn vị. Công ty
rất cần một sức mạnh tổng lực để phát triển và sức mạnh ấy chỉ đạt được khi nó có
một Văn hóa Doanh nghiệp – văn hóa của sự hy sinh, văn hoá của sự đoàn kết.
Buổi mitting kỷ niệm đó để lại nhiều ấn tượng cho chị em và các đại biểu trong
Công ty và quan trọng hơn là tạo được sự gắn kết và những kinh nghiệm quý giá để
xây dựng Công ty, xây dựng đơn vị, xây dựng hạnh phúc gia đình trong giai đoạn
hiện nay. Buổi gặp mặt đó kết thúc trong không khí vui vẻ và đầm ấm.

