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HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 

 

Năm 2021, dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư ở Việt Nam, đặc biệt mạnh ở 

TP.HCM và các tỉnh lân cận có nền công nghiệp đứng đầu cả nước, như Bình Dương, 

Đồng Nai…   Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng tiêu cực đến 

kinh tế Việt Nam.  

Tuy nhiên, với sự đoàn kết của tập thể lãnh đạo cùng toàn thể CB.CNV Công ty 

Saigonship đã đã đoàn kết, vượt qua nhiều khó khăn thách thức để thực hiện nhiệm vụ 

vừa đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh vừa phòng chống dịch an toàn, hiệu quả 

trong toàn Công ty. Trong năm 2021, Công ty đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận, 

tổ chức nhiều hoạt động đổi mới sáng tạo, thiết thực ý nghĩa chăm lo cho Người lao 

động, phù hợp với tình hình mới, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Công ty. 

Phần khen thưởng 

 

Đồng chí Phạm Quốc Huy – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên trao 

Giấy khen cho Tổ chức cơ sở - Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn (bìa trái) - đạt tiêu 

chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2021. 



 

Đồng chí Lê Thị Mỹ Hạnh – Phó Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Samco trao tặng giấy 

khen cho tập thể Chi bộ Đảng Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn (thứ tư từ trái sang) 

thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai 

đoạn 2016 – 2021 

 



Đồng chí Trương Thị Thanh Huyền – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Samco 

và đồng chí Nhân Ngọc Dũng – Giám đốc Nhân sự, UVTV Công đoàn Tổng công ty 

Samco trao Giấy khen của Công đoàn Tổng công ty cho các Công đoàn cơ sở hoàn 

thành tốt nhiệm vụ năm 2021 – Công đoàn Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn (thứ bảy 

từ trái sang) 


