
Lễ gắn biển Công trình Trạm thu phí thanh niên kiểu mẫu – đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
Thứ năm, 24 Tháng 1 2019 09:32

Ngày 22 tháng 1 năm 2019 tại Trạm thu phí đầu tuyến đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.
Ban chấp hành Đoàn thanh niên Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam
đã tổ chức “Lễ gắn biển Công trình Trạm thu phí thanh niên kiểu mẫu - Đường ô tô cao tốc Hà
Nội – Hải Phòng”.

      

  

  

Tới dự lễ gắn biển có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Phó bí thư Đoàn khối doanh nghiệp trung
ương; đồng chí Nguyễn Hiền Nga UVBC Đảng bộ, Bí thư Đoàn thanh niên Ngân hàng phát triển
Việt Nam (VDB); Đồng chí Phạm Việt Sơn Chủ tịch Công Đoàn, Phó Tổng giám đốc Tổng công
ty VIDIFI, cùng toàn thể các đoàn viên Hội sở chính, Ngân hàng phát triển Việt Nam và toàn thể
đoàn viên Tổng Công ty VIDIFI.

  

  

Công trình trạm thu phí thanh niên kiểu mẫu – Đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, được
xây dựng tại trạm thu phí đầu tuyến (Km10+600) với mục tiêu xây dựng công trình thanh niên
gắn liền với hoạt động sản xuất, kinh doanh của đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng:
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- Xây dựng các công trình thanh niên trong Nhà quản lý phí (Sân thể thao thanh niên, Vườn hoa
thanh niên, Phòng văn hóa truyền thống thanh niên…) giúp nâng cao giá trị cuộc sống tinh
thần, vật chất của thanh niên sống và làm việc tại trạm thu phí;

  

  

- Xây dựng phong trào thanh niên: Xây dựng các phong trào thanh niên (thanh niên thi đua giữ
gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự… ) đảm bảo thanh niên luôn có đời sống lành mạnh, nếp
sống văn mình, sôi nổi, nhiệt tình trong xây dựng phong trào Đoàn và yên tâm gắn bó lâu dài
với Trạm thu phí, Tổng công ty VIDIFI.
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Đồng chí Hoàng Thị Minh Thu - Phó bí thư Đoàn khối DNTW phát biểu tại buổi Lễ    Phát biểu tại buổi Lễ đồng chí Hoàng Thị Minh Thu nhấn mạnh “Công trình trạm thu phí kiểumẫu là công trình hết sức tiêu biểu của Đoàn cơ sở VIDIFI trong hơn 800 Đoàn cơ sở của Đoànkhối DNTW, có ý nghĩa thiết thực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các bạn đoàn viênđang sống và làm việc trên các trạm thu phí của đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và đềnghị đoàn thanh niên VIDIFI sau khi công trình được gắn biển sẽ tiếp tục phấn đấu giữ vữngdanh hiệu Trạm phu phí thanh niên kiểu mẫu, trở thành điểm sáng về công tác thu phí trên toàntuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng”.    

 3 / 7



Lễ gắn biển Công trình Trạm thu phí thanh niên kiểu mẫu – đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
Thứ năm, 24 Tháng 1 2019 09:32

  

 4 / 7



Lễ gắn biển Công trình Trạm thu phí thanh niên kiểu mẫu – đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
Thứ năm, 24 Tháng 1 2019 09:32

Công trình Trạm thu phí thanh niên kiểu mẫu – đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng    Qua quá trình xây dựng công trình thanh niên, ngoài công tác chuyên môn thu phí hàng ngày,các bạn Đoàn viên Tổng công ty VIDIFI đã dành thời gian cùng nhau lao động xây dựng cáchạng mục sân thể thao, vườn hoa, phòng văn hóa truyền thống, phong trào thanh niên thi đuagiữ gìn vệ sinh bảo vệ môi trường, an ninh trật tự. Đây là  động lực để các Đoàn viên tiếp tụcphấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được Tổng công ty giao phó.    Sau buổi lễ, đoàn thăm quan tại trạm thu phí đầu tuyến và Trung tâm điều hành cao tốc Hà Nội– Hải Phòng.    
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Đoàn thanh niên tại Trung tâm điều hành đường ô tô cao tốc HN – HP    
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Đoàn thanh niên tại trạm thu phí đầu tuyến    Đoàn thanh niên VIDIFI sẽ nghiêm túc duy trì nề nếp, tác phong và tiếp tục phấn đấu giữ vữngdanh hiệu Trạm phu phí thanh niên kiểu mẫu, trở thành điểm sáng của Công tác thu phí trêntoàn tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và tiếp tục đúc rút kinh nghiệm nhằm nhân rộng môhình xây dựng các trạm thu phí kiểu mẫu khác trên toàn tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.    Buổi lễ đã thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng sâu sắc đối với Lãnh đạo Đoàn khối Doanhnghiệp trung ương và toàn thể đoàn viên thanh niên hệ thống Ngân hàng phát triển Việt Namcũng như đoàn viên Tổng Công ty VIDIFI.  Tin bài Bí thư đoàn TCT VIDIFI: Tô Thủy  Ảnh: Đình Khuê - VIDIFI
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