
Thư Chúc Tết 
Kính gửi: Các nhà đầu tư, đối tác, khách hàng và toàn thể CBNV Công ty TNHH Một 

thành viên Đóng tàu Nam Triệu 

Nhân dịp năm mới Mậu tuất 2018, thay mặt Ban lãnh đạo Công ty TNHH Một thành viên 

Đóng tàu Nam Triệu, xin trân trọng gửi tới quý vị những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc quý 

vị và gia đình một năm mới tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc và thành công. 

Nhân dịp này, cũng xin gửi lời cảm ơn tới gần một nghìn cán bộ, kỹ sư, công nhân viên 

Công ty và các nhà thầu vẫn đang miệt mài thi công trên các công trường trong những ngày 

giáp Tết Nguyên đán, để đảm bảo tiến độ cho các Dự án mà Công ty đang triển khai. 

Năm 2017, Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cũng như sản xuất kinh doanh, 

đóng góp vào thành quả đó là công sức và tâm huyết của toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty 

và không thể thiếu sự ủng hộ, đồng hành của các đối tác, quý khách hàng. 

Từ những thành quả đã đạt được, cùng với sự khởi sắc của nền kinh tế đất nước, Công 

ty tin tưởng sẽ tiếp tục hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2018, khẳng định vị thế vững 

chắc của thương hiệu NASICO trên thị trường. 

Đón chào xuân mới Mậu Tuất 2018, mỗi người đều có những mong ước, khát vọng cho 

cá nhân, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và cao hơn cả là mong ước cho Đất nước phồn vinh, 

nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng vững mạnh, hội nhập sâu rộng cùng thế giới, tạo tiền đề cho 

các doanh nghiệp, trong đó có Công ty TNHH Một thành viên Đóng tàu Nam Triệu ngày càng 

phát triển, nâng tầm cao mới trong nước và quốc tế. 

Với tất cả tình cảm và sự trân trọng, một lần nữa, thay mặt Ban lãnh đạo Công ty TNHH 

Một thành viên Đóng tàu Nam Triệu, tôi xin chúc toàn thể quý vị và gia đình một năm mới vạn 

sự như ý, an vui và hạnh phúc! 

Trân trọng!  

Công ty TNHH Một thành viên Đóng tàu Nam Triệu 

Bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc 

 

Nguyễn Văn Hoài 

 

 

 

 
 

 


