ICIC tæ chøc kû niÖm 81 n¨m ngµy thµnh lËp
®oµn thanh niªn céng s¶n hå chÝ minh (26/3/1931-26/3/2012)
Thứ hai, 26 Tháng 3 n¨m 2012

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí
Minh (26/3/1931-26/3/2012), được sự đồng ý của Ban Lãnh đạo Công ty, ngày 23
tháng 3 năm 2012 BCH Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công ty CP Đầu
tư và Xây dựng công nghiệp đã tổ chức buổi gặp và Liên hoan kỷ niệm ôn lại quá
trình hình thành, phát triển của Tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh,
Hoạt động của Đoàn Thanh niên Công ty trong thời gian qua và phương hướng
nhiệm vụ năm 2012 cho toàn thể đoàn viên thanh niên trong toàn Công ty tại trụ sở
158 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Đây là một trong những hoạt động thiết thực
của Công ty về việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Cán bộ công nhân
viên, đặc biệt đối với Thanh niên Công ty – lực lượng góp phần tích cực trong quá
trình xây dựng và phát triển của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công nghiệp. Đến
dự buổi gặp mặt có các đồng chí Đỗ Phương Thinh, Chủ tịch Hội đồng quản trị,
nguyên Bí thư Đảng ủy Công ty, Đồng chí Đàm Xuân Vũ, Bí thư Đảng ủy, Tổng
giám đốc Công ty; Đồng chí Trần Gia Hưng, phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám
đốc Công ty; Đồng chí Lê Thanh Huyền, Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn Công
ty; Đồng chí Vũ Khắc Đáp, Đảng ủy viên, Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Cơ giới
Xây dựng – ICIC, nguyên là Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty; Đồng chí
Khúc Đình Thiện, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty, nguyên là Bí thư Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh Công ty, các đồng chí trong BCH Đoàn Công ty khóa 15 và các đồng
chí đoàn viên Thanh niên Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công nghiệp.

Đ/c Đồng chí Phan Việt Dũng, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty đã ôn lại Lịch
sử phát triển, vai trò của tổ chức Đoàn, các phong trào Đoàn đối với lịch sử Dân tộc Việt Nam

Đ/c Đồng chí Phan Việt Dũng, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty đã
ôn lại Lịch sử phát triển, vai trò của tổ chức Đoàn, các phong trào Đoàn đối với lịch
sử Dân tộc Việt Nam, hoạt động của Tổ chức §oàn Thanh niên Công ty qua các thời
kỳ đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của Công ty. Trong suèt thêi gian
®ã, tæ chøc §oµn Thanh niªn C«ng ty, d-íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng uû C«ng ty kh«ng
ng¹i khã kh¨n gian khæ,lu«n lu«n ®I ®Çu trong phong trµo xung kÝch, s¸ng t¹o cña
tuæi trÎ, hoµn thµnh mäi nhiÖm vô ®-îc ®¶ng vµ C«ng ty giao phã. Trªn c¸c c«ng
tr-êng x©y dùng đã ra đời nhiÒu s¸ng kiÕn c¶I tiÕn kü thuËt, biÖn ph¸p thi c«ng góp
phần giảm sức lao động cho Công nhân, rút ngắn thời gian thi công và mang lại hiệu
quả kinh tế đáng kể. Trong c¸c phßng ban qu¶n lý c¸c ®ång chÝ ®· tÝch cùc t×m tßi
s¸ng t¹o tăng năng suất lao động, rút ng¾n thêi gian ®Ó hoµn thµnh nhanh c«ng viÖc,
phục vụ kịp thời tiết kiệm chi phí quản lý. Lãnh đạo Công ty tạo điều kiện cho
Thanh niênTæ chøc c¸c C«ng tr×nh Thanh niªn g©y quü, tham gia cïng c¸c ®ång chÝ
L·nh ®¹o trong viÖc khai th¸c thÞ tr-êng…Ban Chấp hành §oµn thanh niªn C«ng ty
®· tr¶i qua 15 kú Đ¹i héi, Đoàn đã triÓn khai kịp thời NghÞ quyÕt cña §¶ng ñy, Nghị
quyết của Đại hội Đoàn các khóa, NghÞ quyÕt cña §¹i Héi ®ång Cæ ®«ng C«ng ty,
gãp phÇn tÝch cùc hoµn thµnh nhiÖm vô chÝnh trÞ vµ qu¶ng b¸ h×nh ¶nh C«ng ty trªn
thÞ tr-êng.

Thay mặt Lãnh đạo Công ty, Đồng chí Đỗ Phương Thinh, Chủ tịch Hội đồng quản trị, nguyên
Bí thư Đảng ủy Công ty tặng hoa chúc mừng Đoàn Thanh niên CS HCM Công ty

Đ/c Đồng chí Phan Việt Dũng, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty đã
ôn lại Lịch sử phát triển, vai trò của tổ chức Đoàn, các phong trào Đoàn đối với lịch
sử Dân tộc Việt Nam, hoạt động của Tổ chức §oàn Thanh niên Công ty qua các thời
kỳ đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của Công ty. Trong suèt thêi gian
®ã, tæ chøc §oµn Thanh niªn C«ng ty, d-íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng uû C«ng ty kh«ng
ng¹i khã kh¨n gian khæ,lu«n lu«n ®I ®Çu trong phong trµo xung kÝch, s¸ng t¹o cña

tuæi trÎ, hoµn thµnh mäi nhiÖm vô ®-îc ®¶ng vµ C«ng ty giao phã. Trªn c¸c c«ng
tr-êng x©y dùng đã ra đời nhiÒu s¸ng kiÕn c¶I tiÕn kü thuËt, biÖn ph¸p thi c«ng góp
phần giảm sức lao động cho Công nhân, rút ngắn thời gian thi công và mang lại hiệu
quả kinh tế đáng kể. Trong c¸c phßng ban qu¶n lý c¸c ®ång chÝ ®· tÝch cùc t×m tßi
s¸ng t¹o tăng năng suất lao động, rút ng¾n thêi gian ®Ó hoµn thµnh nhanh c«ng viÖc,
phục vụ kịp thời tiết kiệm chi phí quản lý. Lãnh đạo Công ty tạo điều kiện cho
Thanh niênTæ chøc c¸c C«ng tr×nh Thanh niªn g©y quü, tham gia cïng c¸c ®ång chÝ
L·nh ®¹o trong viÖc khai th¸c thÞ tr-êng…Ban Chấp hành §oµn thanh niªn C«ng ty
®· tr¶i qua 15 kú Đ¹i héi, Đoàn đã triÓn khai kịp thời NghÞ quyÕt cña §¶ng ñy, Nghị
quyết của Đại hội Đoàn các khóa, NghÞ quyÕt cña §¹i Héi ®ång Cæ ®«ng C«ng ty,
gãp phÇn tÝch cùc hoµn thµnh nhiÖm vô chÝnh trÞ vµ qu¶ng b¸ h×nh ¶nh C«ng ty trªn
thÞ tr-êng.
Ho¹t ®éng cña Tæ chøc Đoµn Thanh niªn C«ng ty víi môc tiªu ®éng viªn
phong trµo thanh niªn ph¸t huy vai trß xung kÝch, ra søc rÌn luyÖn, phÊn ®Êu kh«ng
ngõng häc tËp, kh¾c phôc mäi khã kh¨n, h¨ng h¸i thi ®ua lao ®éng s¶n xuÊt hoµn
thµnh tèt nhiÖm vô chÝnh trÞ cña C«ng ty. Qua c¸c thêi kú, ho¹t ®éng cña tæ chøc
®oµn C«ng ty lu«n lu«n ®-îc §¶ng uû, L·nh ®¹o C«ng ty, C«ng ®oµn quan t©m t¹o
®iÒu kiÖn; c¸c thÕ hÖ c¸n bé ®oµn t©m huyÕt, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao, hÕt lßng v×
phong trµo, ®-îc L·nh ®¹o C«ng ty vµ L·nh ®¹o c¸c ®¬n vÞ tin t-ëng, nhiÒu ®ång chÝ
c¸n bé §oµn ®· ®-îc L·nh ®¹o C«ng ty tin t-ëng giao ®¶m nhËn nh÷ng träng tr¸ch
quan träng trong bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ ®¬n vÞ, ®iÒu ®ã thÓ hiÖn
sù quan t©m s©u s¾c cña L·nh ®¹o C«ng ty víi sù ph¸t triÓn cña tæ chøc §oµn thanh
niªn.

Đồng chí Đỗ Phương Thinh, Chủ tịch Hội đồng quản trị, nguyên Bí thư Đảng ủy Công ty phát
biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho Đoàn Thanh niên Công ty

Trong không khí đầm ấm trân thành, Đồng chí Đỗ Phương Thinh, Chủ tịch
Hội đồng quản trị, nguyên Bí thư Đảng ủy Công ty, Đồng chí Đàm Xuân Vũ, Bí thư
Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty đã phát biểu chúc mừng, khen ngợi và đánh giá
cao vai trò tiên phong của Đoàn Thanh niên và những đóng góp của Thanh niên đối
với 44 năm xây dựng và phát triển của Công ty và trong quá trình đó đã có nhiều
đồng chí cán bộ Đoàn trưởng thành được Lãnh đạo Công ty giao đảm nhận các vị trí
quan trọng trong bộ máy quản lý của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công nghiệp.
Nhân dịp này các đồng chí Lãnh đạo đã giao nhiệm vụ cho Đoàn Thanh niên Công
ty trong năm 2012 và những năm tiếp theo luôn luôn nêu cao vai trò tiên phong của
mình trong các vị trí công tác, khắc phục mọi khó khăn phát huy hơn nữa bản lĩnh,
trí tuệ, năng động sáng tạo xây dựng Công ty phát triển bền vững. Buổi gặp mặt
thực sự là một hoạt động có ý nghĩa đối với Thanh niên và cũng là dịp để Ban lãnh
đạo trong Công ty, Lãnh đạo các đơn vị thể hiện vai trò và sự quan tâm của mình
dành cho Tổ chức Đoàn Thanh niên. Đây cũng chính là dịp để các đồng chí Đoàn
viên thanh niên trong các đơn vị được gặp gỡ, gần gũi, sẻ chia tâm sự hoặc cùng
nhau trao đổi những băn khoăn, trăn trở và kinh nghiệm trong công việc.

Các đồng chí Lãnh đạo Công ty và Lãnh đạo các đơn vị tặng quà chúc mừng nhân kỷ niệm
ngày thành lập Đoàn TNCS HCM 26 tháng 3

( Từ phải qua trái: 1. Đ/c Đỗ Phương Thinh, Chủ tịch HĐQT Công ty; 2. Đ/c
Phan Việt Dũng, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty; 3. Đ/c Trần Gia Hưng,
Phó Bí thư Đảng ủy, Phó TGĐ Công ty kiêm Giám đốc XNXD số 1; 4. Đ/c Vũ
Khắc Đáp Đảng ủy viên, Giám đốc công ty CP Đầu tư và Cơ giới Xây dựng-ICIC,
nguyên là Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty (2002-2009)
Nhân dịp này thay mặt cho toàn thể Đoàn viên Thanh niên Công ty, đồng chí
Phan Việt Dũng Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Cảm ơn các đồng chí

Lãnh đạo Công ty, Lãnh đạo các đơn vị đã luôn luôn quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện
tốt nhất đối với hoạt động của Tổ chức Đoàn Thanh niên Công ty về vật chất, tinh
thần và thay mặt cho toàn thể Đoàn viên Thanh niên Công ty đ/c hứa sẽ thực hiện
nghiêm túc những chỉ giáo của Lãnh đạo Công ty trong hoạt động của Tổ chức Đoàn
Thanh niên trong thời gian tới.

Lãnh đạo Công ty chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí nguyên là Bí thư đoàn và BCH Đoàn
Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công nghiệp nhân ngày
26/3/2012

Từ trái sang phải: 1. Đ/c Vũ Khắc Đáp Giám đốc công ty CP Đầu tư và Cơ
giới Xây dựng-ICIC, nguyên là Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty (2002-2009); 2.
Đ/c Trần Gia Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó TGĐ Công ty; 3. Đ/c Lê Thanh
Huyền, Chủ tịch Công đoàn Công ty; 3. Đ/c Trần Thị Thu Nga UVBCH Đoàn
TNCT; 4. Đ/c Phan Việt Dũng, Bí Thư Đoàn TNCT; 5. Đ/c Đỗ Phương Thinh, Chủ
tịch HĐQT Công ty; 6. Đ/c Khúc Đình Thiện, Phó CTCĐ Công ty, nguyên Bí thư
Đoàn TNCT (1991-2000); 7. Đ/c Đàm Xuân Vũ, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc
Công ty; 8. Đ/c Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Bí Thư Đoàn TNCT; 9. Đ/c Nguyễn Văn
Tiến, UVBCH Đoàn TNCT; 10.Đ/c Vũ Thị Phượng UVBCH Đoàn TNCT; 11. Đ/c
Đào Văn Diệp, UVBCH Đoàn TNCT.

