
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY TEM 

Tuần thứ 21 (Từ 20/5 - 25/5) 

 
SÁNG CHIỀU 

  Thứ hai  (20/5)                                       

 2 Thủ kho tổ chức sắp xếp kho tem từ T2-T7 

Bảo vệ kho tem phối hợp thực hiện 

 15h30 Tổ Tư vấn cho thuê VP họp bàn biện pháp thu hồi 

nợ của các đối tác 
 303 

  Thứ ba  (21/5)     

   13h30 Tổ chức họp về lao động nhà ăn 
TP: TCHC, BCH Công đoàn, KH-TCKT, 

Mời GĐ dự 14h30. 

303 

  Thứ tư  (22/5)       

7h30 

 

8h00 

02 thủ kho tổ chức xuất tem phục vụ KD tại 
trụ sở Cty. 

- Giám đốc họp Tạp chí Tem 

    

Thứ năm  (23/5)     

7h45 Giám đốc làm việc với KDNV v/v KD, hàng 

TL Thái Lan. P.KDNV chuẩn bị 
 15h00 Họp Hội đồng thanh lý tài sản của Cty 

Đ/c Đồng chuẩn bị 
 303 

  Thứ sáu (24/5)     

7h45 P.TCHC, KH-TCKT, KDNV trao đổi với 

BCHCĐ v/v nghỉ mát, khám SK định kỳ. 
    

  Thứ bảy (25/5)     

7h45 

 

8h30 

-Thực hiện sắp xếp hàng hoá kho tem Đ.Xá.  
P.KDNV, KH-TCKT, TCHC. Cbị xe ôtô 

- Tổ chức chợ tem tại Hà Nội và Tp.HCM 

    

Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Ngọc Vỹ 

    Công tác trọng tâm:  

       - Tháng 5 làm việc các ngày thứ bảy 04-11 và 25/5. Các công việc nêu trong lịch tuần là chương trình công tác của CTy. 

        - Thời tiết 35oC mới mở điều hoà theo qui định, vi phạm trừ 3đ chất lượng công tác. 

       - Tổ chức bàn giao tem về Bộ: Đ/c Sơn thường trực, khi Vụ BC có yêu cầu bổ sung người đề nghi đ/c Sơn báo cáo ngay.  
       - Quyết liệt thực hiện sắp xếp kho theo QĐ: 720/QĐ-TEM ngày 10/9/2010. Yêu cầu xong trước 01/6, chậm trừ 1đ/ngày. 

       - Triển khai kê khai nội dung công việc của từng cá nhân. 

       - Bàn giao tem về Bộ: T2: Sơn-Đỉnh; T3: Thành-Hằng (KT); T4: Hạnh-Đồng; T5: Sơn-Tuyến; T6: Dũng-Thuận 

   1- Phòng KD&NV:  

 - Khang trang cửa hàng tem chơi, xong trước 01/6. 

 - Bán tem cho Bác Long, xong trước 23/5. 
 - Giám sát và KCS chân đế cọc dàn khung TL, xong trước 26/5. 

 - Quyết liệt hoàn thành bàn giao đề tài KHCN, film tem, sách tham khảo, BB bàn giao về Ban tem MTK. 

 - Hoàn thiện trang web, đưa vào sử dụng, trước 31/5.. 

  2- Phòng TCHC: 

 - Thực hiện sắp xếp kho tàng theo quyết định số 720/QĐ-TEM.  
 - Tập hợp bản kê khai công việc của các đơn vị, cá nhân, báo cáo và đề xuất, trước 31/5. 

 - Phối hợp BCH Công đoàn đề xuất nghỉ mát 2013 cho CBCNV, trước 31/5. 

 - Kiểm tra hệ thống chống sét, bảo dưỡng máy bơm, sửa chữa, thay thế đèn thoát nạn, hệ thống điện trụ sở, trước 31/5. 
 - Tiếp tục làm việc, đôn đốc Phòng CS PCCC Long Biên về công tác PCCC Kho tem.  

 - Đề xuất khám SK định kỳ, chuyển camera 

  3. Phòng KH-TCKT: 

 - Theo bám  các Ban TCT về việc cung cấp các dịch vụ cho TCT, đề xuất trước 25/5 . 
 - Hướng dẫn đ/c Tuyến lập báo cáo tài chính . 

 - Xây dựng qui chế nâng hệ số lương hiệu quả, trước 26/5. 

 - Hoàn thành việc ký chốt thẻ kho, báo cáo kết quả 25/5. 
 - Quyết liệt với đối tác về phần mềm quản lý hàng hoá, báo cáo kết quả, trước 5/6. 

   4 - Trung tâm 2:   
 - Gửi bản kê khai công việc của từng cá nhân ra Công ty. 
 - Quyết liệt kinh doanh tem HHPH 30/6/2013, dịch vụ căntin 

   * Nhắc việc: 
 - Yêu cầu các Tổ BV 14 thực hiện đúng qui định về Tuần tra, canh gác, kiểm tra vệ sinh AT PCCN.  

 - P.KDNV trả lời thư k/h và thảo thư trả lời Interpost Mỹ, đề xuất đón và l/v với k/h về việc KD theo email của Ebay. 

 -  Ngày 22/5, tổ chức thực tập lái xe ôtô theo KH: TP: Đ/c Dũng, M.Hằng và Thành, đ/c Vỹ 


