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Ghi dấu với sức trẻ, sự năng động hết mình trong công việc, thể hiện được tinh thần đoàn 

kết cùng đồng đội . Chi nhánh Đắk Lắk đã đạt được thành tích kinh doanh xuất sắc nhất. Ban 

Lãnh đạo Hoa Sen Group đã quyết định trao tặng danh hiệu Chi nhánh xuất sắc nhất tháng 

01/2017 cho Chi nhánh Đắk Lắk với hi vọng đây sẽ là món quà đầy ý nghĩa, tiếp thêm nguồn 

động viên to lớn vào việc thúc đẩy tinh thần làm việc của toàn thể nhân viên Chi nhánh Đắk 

Lắk. 

Kết thúc tháng 01/2017 Chi nhánh Đắk Lắk đã hoàn thành chỉ tiêu công ty giao đạt danh 

hiệu Chi nhánh xuất sắc nhất Hệ thống phân phối Miền Trung với tỉ lệ Tăng trưởng 157% sản 

lượng so với cùng kỳ, hoàn thành 156% kế hoạch sản lượng và tổng điểm đánh giá của Chi 

nhánh là 41,13 điểm. 

Chúc mừng tập thể Chi nhánh Đắk Lắk! Hy vọng các Chi nhánh còn lại sẽ nổ lực hơn để 

được khen thưởng những kỳ tiếp theo. 

      Được xem là hoạt động mong chờ và đem lại nhiều sự hứng khởi cho Toàn thể CBCNV Hoa 

Sen Group, việc tuyên duyên khen thưởng tập thể xuất sắc hằng tháng luôn được Ban giám đốc 

chú trọng và đặt biệt quan tâm. Tháng 01 vừa qua là thời điểm bận rộn nhất trong những ngày 

cuối năm , với bộn bề công việc nhằm thu về những thành quả tốt đẹp và nổi bật lên Chi nhánh 

Đắk Lắk đạt thành tích kinh doanh xuất sắc nhất Hệ thống phân phối Miền Trung. 

1. Tập thể Chi nhánh Đắk Lắk 

 

 

 

 

  


