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Phi hqp t ch(rc, tham gia Giãi Vit dã tinh Phü Th9 

"Cñp Giy Bãi Bang" nám 2022 

I. MIJC JJ!CH - YEU CAU 

- Tao không khI thi dua sôi n6i, thit thirc chào mi'rng k' nim 40 näm Ngày 
truyn thêng Giy Bãi Bang (26/11/1982 - 26/11/2022). 

- Khcii dy nim tr hào, trách nhim giü gin, xây d%rng và phát huy truyên 
thng Giy Bãi Bang cUa tp th can b cong nhân viên, ngithi lao dng Tng cong 
ty. 

- Phát huy khâ näng, dng viên tp th ngthi lao ctng Tong cong ty tham gia 
tp luyn the dic th thao huOng l'rng cuc 4n dng "Toàn dan rèn luyn than th 
theo guo'ng Bác H vT dai",  gop phn nâng cao src khOe, xây drng mOi tru?Yng van 
hóa lành manh  thüc dy phát trin hoat  dng san xut kinh doanh Tng cong ty. 

- Dy manh  quâng bá, lan tóa truyn thông thông dip "GiAy Bãi Bang - Nhjp 
cu tn thirc Vit"; tao  sir gn kt bn chat giüa CBCNV, ngi.thi lao dng, khách 
hang, di tác, nguñ dan dja phi.rng vã rng râi ngi.thi tiêu dUng vOi Tng cong ty. 

- Giãi Vit dã t chüc phãi dam bão an toàn, thit thirc, tit kim, hin dai, 
hiu qua. Các dcm vi tham gia không d ãnh hi.r&ng dn hot dng san xut kinh 
doanh cUa dn vj. 

II. NQI DUNG KE HOACH 

1. Chuong trInh, thôi gian và dja diem 

- T chüc L khai mac  và thi du giâi: Tü 7h30' dn 1 lhO0' ngày 18/11/2022 
(thu sau). 

- Dia dim: 

+ Khai mac,  b  mac:  Khu di tIch ljch sir Dn HUng, tinh PhU Th9. 

+ Thi du giãi: Du&ng chy Khu di tIch ljch sir Dn HUng, tinh PhU ThQ. 

1.1. Chuo'ng trInh khai mic 

- T chrc tir 7h30' dn 8h30'. 

- Chào c1, hat Quc Ca. 

- Tuyên b l do, giOi thiu dai  biu. 

- Phát biu khai mac Giâi Viêt dã cUa Ban To cht'rc. 



- Tuyên th cüa 4n dng viên, 

- Tuyên th cüa tr9ng tài. 

- Ban t chüc tng ci liru nim cho các doàn 4n dng viên tham dir giái. 

- T chirc chy dng hành (cr ly 0,5 km): Tr 8h00' dn 8h30'. 

1.2. Chtrong trInh thi du Giãi Vit dã tinh Phü Th9 "Cap Giy Bãi 
Bang" 2022 

- T chirc thi du: 8h3 0' dn 1 0h3 0'. 

- B mac,  trao giái thithng: 10h30' dn 1 lhOO'. 

2. Ni dung, thành phn, di tLrQng tham gia Giãi 

2.1. Khai mc, chy ding hành (ci!  ly 0,5 km) 

- Mi các dng chI dai  biu là dai  din Hi dng thãnh viên, Ban Tng giám 
&,c; Tnthng và Phó các phóng ban chirc nãng, dan vj hach  toán báo s, dan vi hach 
toán phii thuc, dan vj hach  toán dc 1p và can b cong nhãn viên thuc Tng cOng 
ty Giy Vit Nam. 

- Các di tác, khách hang, nhà cung cp cüa Tng cong ty. 

- Doàn viên thanh niên các chi doàn ca sà trrc thuc Doàn Thanh niên Tng 
côngty. 

2.2. Giãi Vit dã tinh Phü Thç "Cup Giy Bãi Bang" nãm 2022 

- DM tirçing tham gia: Là vn dng viên các huyn, thj, thành; các ngành trirc 
thuc (Dãng üy Kh& các ca quan tinh, Dãng üy Khi doanh nghip tinh, COng an 
tinh, Bô chi huy quân sir tinh, Cong ty c ph.n Suppe ph& phát và hóa cht Lam 
Thao, Tng cong ty Giy Vit Nam) và các Tnrông di h9c, cao ding, trung h9c 
chuyén nghip và dy ngh trên dja bàn tinh. (Ntr tré chqy cr ly 02 k,n, nfr chInh 
chgy cit ly 03 bn, Nam tré chgy cit ly 03 kin, nam chInh chgy cy ly 05 kin). 

- Các quy djnh v chuyên mon (Co diu lê quy djnh cu th riêng,). 

III. TO CHUC TH1J'C HIN 

1. Ban Tuyên giáo - Truyn thông 

- Lam ca quan th.räng trirc, giüp Ban Tng Giám dc theo dôi, don dc vic 
trin khai thirc hin phü hqp v&i tInh hInh thirc t. Du mi tng hqp s Iixçmg dai 
biu, vn dng viên tham gia, lien h phi hçip vâi Sâ Van boa The thao và Du ljch 
tinh Phii Th9 và các dan vj lien quan dam bâo diu kiin th chirc, tham gia Giâi. 

- T chüc tuyên truyn hoat dng trên các ca quan báo/dài dja phixang, trang 
thông tin din tCr, fanpage Tng cong ty,... Tuyên truyên cô dng tr11c quan tai  dja 
diem thi du Giài (Khu Di tIch ljch si:r Dn Hung): ci phisrn, pano, ap phIch khâu 
hiu, bang zôn tuyên truyên gán vài vic quáng bá hInh ãnh Tong cong ty, thirang 



hiu san phm Giy Bãi B&ng theo H thng B nhn din thuang hiu và huàng 
dan cüa Ban To chIrc giái. 

- Lp dr trü kinh phi trin khai thirc hin. 

2. Phông Th trtrông, Phông Vt tir nguyen 1iu: Lam dâu mi hi.ràng d.n, 
lien h, tong hqp so hrçing khách hang, di tác, nhà cung cp cüa Tng cong ty có 
nhu câu tham dr Giái. 

3. Xi nghip Djch v11: Kim tra, rà soát co s& vt chat ti San vn dng Bâi 
Bang phiic vi di 4n dng viên cüa các phông, ban, &m vi trirc thuc Tng cong 
ty tham gia tp luyn dam bão chAt h.rçing tham dir Giái. 

4. Van phông: T chüc bui lien hoan tng kt cu6i Giái tai  Khách sn GiAy 
Bãi Btng. 

5. Xi nghip Vn tãi: Bô trI phrong tin di chuyn cho doàn di biu, di 
4n dng viên. 

6. Doàn Thanh lien: Huy dng hrc luçing doàn viên thanh niên tham gia U 
khai mac  và chy dng hành (Dy kiln 50 ngwài,). 

7. Các t chirc, don vi  trong Tng cong ty 

- Tuyên truyn, hu&ng dan, phát dng rng rãi trong tp th can b cong nhân 
viên, nguäi lao dng; khách hang, di tác, nba cung cAp d trin khai hiu qua Giâi 
Vit dã tinh Phü Th9 "Cñp GiAy Bãi Bang" näm 2022. Các don vj gui danh sách dai 
biu, 4n dng viên tham gia chuong trInh v Ban Tuyên giáo - Truyn thông trix&c 
ngày 10/11/2022. 

- Phi hcip, tham gia, h trçi giái quyt các cong vic lien quan d t chirc 
chuong trInh. • AM 

Trong qua trInh trin khai thrc hin, mi khó khãn, vuâng mc cAn giâi dáp 
d nghj lien h Ban Tuyên giáo - Truyn thông: din thoai so 0210.3830.389. 

Can ctr K hoch nay, d nghj các don vj trirc thuc tIch circ hu&ng i'rng, 
khAn truong trin khai, nghiêm tüc thirc hin dam bão s hxqng nguYi tham gia, th&i 
gian vâ t chrc thanh cOng Giãi Vit dã tinh Phü Thç "Cup Giây Bãi Bang" näm 
2022.!. 

No'i nI:ln: 

- HDTV, BTV DU (b/c); 
- Các dan vj triIc thuc (t/h); 
- Lixu VT, BTGTT 

 

Lê Cong Hoàng 



DANH SACH sO L15(NG BA! BIEU THAM GIA KHAI MAC, 
CHAY BONG HAM! GIA! VIT DA TINH PHU THQ "cUp GIAY BA! BANG" 

NAM 2022 

Stt Don viltii chuc S6 lirçrng (ngirôri) Ghi chit 
1 Hi dông thành viên 5 
2 Ban Tng giám dôc 5 
3 Vänphông 3 
4 BanTôchüc 3 
5 Ban Kim tra kim toán ni b 3 
6 Ban Tuyên giáo - Truyn thông 3 
7 Phông Tâi chInh K toán 3 
8 Phông Xây drng ca bàn 3 
9 Phông Kinh doanh xut nhp khu 3 
10 Phông Kê hoch 3 
11 Phông Thj tnthng 3 
12 Phông Vt tu nguyen 1iu 3 
13 Phông Lam nghip 3 
14 PhôngKthut 3 
15 TngKho 3 
16 NhànáyGiy 3 
17 NhâmáyDin 3 
18 Nhà may Hóa chit 3. 
19 Nhàmáychbing 3 
20 Xi nghip Bão duOng 3 
21 Xi nghip Vn tâi 3 
22 Xi nghip Djch vi 3 
23 Côngdoân 2 
24 Doàn Thanh niên 50 
25 Hi Cuu chién binh 2 

Ting 124 
* D nghj cac dcm vj/tô chüc nghiêm tüc triên khai thirc hin, bô trI nhãn 1rc, th&i gian, 
cong vic cit dai  biêu tham gia Giãi chy Vit dã "Cup Giây BAi Bang" nàm 2022. 
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