Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân
Phát động phong trào thi đua
Nhân dịp kỷ niệm 29 năm ngày thành lập Công Ty cổ phần gạch ngói
gốm xây dựng Mỹ Xuân (11/10/1988 - 11/10/2017). Chính quyền , Công
đoàn , và Đoàn thanh niên công ty phát động phong trào thi đua trong hoạt
động SXKD nhằm tôn vinh những tập thể cá nhân CBCNV có thành tích cao
góp phần tích cực vào việc tăng năng suất lao động - Chất lượng sản phẩm Chất lượng dịch vụ . Đây cũng là dịp tri ân ưu đãi giá bán sản phẩm cho
khách tiêu thụ sản phẩm dịch vụ của công ty
Khuyến khích toàn thể CB.CNV trong Công Ty tích cực hưởng ứng
tham gia vào các hoạt động phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thể dục thể
thao, thi đua thực hiện chương trình “Tháng Chăm Sóc Khách Hàng” nhằm
mang lại những lợi ích thiết thực nhất cho người lao động , khách hàng nói
riêng và Công Ty nói chung.
Đợt thi đua được phát động từ ngày 01/9/2017 đến hết ngày 30/9/2017
với các nội dung như sau :
1- Phong trào thi đua Trong sản xuất kinh doanh :
*
-

Xưởng Sản xuất :
Tăng 10% KH tháng 9 cuả SP ưu tiên (VCL,MHL,SD,Cánh phượng)

- Các SP khác bằng bq cuả 3 tháng 6,7,8
- Tỷ lệ thu hồi SP sau nung đạt theo yêu cầu tháng 9
*

Xưởng Cơ Điện :

-

Gia công hoàn thiện 2 máy cán CR1007, CR1208

-

Hoàn thành lắp đặt lò men trước ngày 30/9/2017

-

Không có khiếu nại về chất lượng phục vụ sản xuất

*

Xưởng ngói màu , ngói men Cty PMX :

- Sản xuất : 345.000 viên ngói màu, 36.000 viên phụ kiện ( tăng 5% KH)
và ngói men nung 48 lò.
-

Ngày 5/10 ra sản phẩm từ lò men ( do XCĐ lắp mới).

-

Không có khiếu nại về chất lượng sản phẩm .

*

Bộ Phận Văn Phòng thực hiện tháng ( Chăm Sóc Khách Hàng )
Trang 1

- Doanh thu 19 tỷ ( tăng 5% so với KH)
- Không có khiếu nại về dịch vụ bán hàng
- Hoàn thiện các quy trình ( chuyển đổi HTQLCL ISO 9001:2015)
2- Phong trào phát huy sáng kiến cải tiến :
- Xưởng sản xuất đăng ký 05 sáng kiến.
- Xưởng cơ điện đăng ký 03 sáng kiến .
3- Phong trào hội thao CBCNV :
- Tổ chức thi đấu các môn : Bóng đá 7 người, Bóng chuyền, Kéo
co nam nữ phối hợp, Việt dã nam, nữ.
-

Địa điểm thi đấu :

+ Bóng đá : Sân bóng đá cỏ nhân tạo Mỹ Xuân - ấp Phước Lập - xã Mỹ
Xuân
+ Bóng chuyền

: Sân bóng chuyền Công Ty.

+ Kéo co nam nữ

: Trước cửa văn phòng Công Ty.

+ Việt dã nam, nữ

: Đường vào Công Ty.
Thông tin được cung cấp từ GMX
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