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CBCNV Chi nhánh Mộ Đức là những người trẻ tuổi, năng động, đầy nhiệt huyết, nổ lực hết 

mình để đạt được thành tích xuất sắc nhất tháng 12/2016. 

Dưới sự chỉ đạo của Anh GĐCN – Ngô Văn Duân và toàn thể CBCNV Chi nhánh, đã hoàn 

thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, đem lại kết quả kinh doanh cho Chi nhánh Mộ 

Đức trong tháng 12/2016: Tăng trưởng 139% sản lượng so với cùng kỳ, hoàn thành 111% kế 

hoạch sản lượng và tổng điểm đánh giá của Chi nhánh là 43 điểm. 

      Căn cứ kết quả kinh doanh tháng 12/2016, 02 tập thể Chi nhánh xuất sắc nhất HTPP Miền 

Trung, đã được Công ty tuyên dương khen thưởng thành tích kinh danh tốt như sau: 

1. Tập thể Chi nhánh Mộ Đức 
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Đây là lần đầu tiên Chi nhánh Gia Nghĩa được khen thưởng Chi nhánh xuất sắc của HTPP Miền 

Trung. Để đạt được những thành tích kỳ vọng như vậy. Chi nhánh đã nổ lực hết mình để hoàn 

thành tốt các chỉ tiêu Công ty giao. 

Kết quả kinh doanh của Chi Nhánh Gia Nghĩa trong tháng 12/2016: Hoàn thành 109% kế hoạch 

sản lượng, tăng trưởng 106% sản lượng so với cùng kỳ, tổng điểm đánh giá 37.25 điểm. 

Trên đây là 02 Chi nhánh đạt thành tích xuất sắc nhất HTPP Miền Trung tháng 12/2016. 

Chúc mừng 02 tập thể Chi nhánh Mộ Đức và Gia Nghĩa đã được bình chọn! Hy vọng các Chi 

nhánh còn lại sẽ nổ lực hơn để được khen thưởng những kỳ tiếp theo. 

2. Tập thể Chi nhánh Gia Nghĩa 

 

 

 

 

 

 

 

 


