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TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH CHÀO XUÂN NĂM 2022 

 
 

Được sự nhất trí của Đảng ủy VNPT Lạng Sơn, Trưởng đại diện VNPT tại địa 

bàn Lạng Sơn, Viễn thông Lạng Sơn phối hợp với Trung tâm Kinh doanh VNPT - Lạng 

Sơn triển khai chương trình “Ra quân bán hàng và Gala chào xuân Nhâm Dần 2022” 

phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ SXKD năm 2022, nội dung cụ thể như sau: 

I. Nội dung 

1. Mục đích 

- Triển khai ra quân bán hàng tổng lực B2A “Đồng tâm - Hợp lực - Bứt phá” 

nhằm tăng cường sự gắn kết giữa hai khối Kinh doanh - Kỹ thuật, phấn đấu hoàn thành 

tốt kế hoạch năm 2022. 

- Chào đón năm mới 2022 và tổng kết những thành tích đạt được trong công tác 

SXKD trên địa bàn VNPT Lạng Sơn cũng như khởi đầu cho một năm mới với những 

thành công mới thắng lợi mới. 

- Ghi nhận sự đóng góp của các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác trực 

tiếp sản xuất kinh doanh, hỗ trợ hoạt động SXKD. 

- Lãnh đạo VNPT Lạng Sơn bày tỏ lòng cảm ơn chân thành và tri ân những đóng 

góp to lớn của đội ngũ CBCNV, NLĐ trực thuộc VNPT Lạng Sơn đã góp phần vào sự 

thành công chung về mọi mặt hoạt động SXKD của VNPT Lạng Sơn trong năm 2021. 

2. Thành phần 

- Lãnh đạo và toàn thể CBCNV, NLĐ trực thuộc VNPT Lạng Sơn. 

3. Thời gian, địa điểm 

3.1. Lễ ra quân bán hàng: bắt đầu từ 7h30' đến 14h30' ngày 01/01/2022 

- Địa điểm: Số 14 Đường Hùng Vương, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn. 

3.2. Gala chào Xuân 2022: bắt đầu từ 15h30' đến 19h30' ngày 01/01/2022 

- Địa điểm: Trung tâm hội nghị & tiệc cưới The Pride, Số 69 Trần Phú, Hoàng Văn 

Thụ, TP Lạng Sơn. 

4. Trang phục 

- Trang phục lễ ra quân bán hàng: 

+ TTKD: Áo phông xanh VNPT, áo gió VNPT (nếu trời lạnh mặc ngoài). 

+ VTLS: Áo đồng phục kỹ thuật. 



- Trang phục Gala: Nam: áo kẻ ngành + Comple, Nữ: áo kẻ ngành + vest + chân 

váy juyp. 

5. Nội dung chương trình 

5.1. Tổ chức “Lễ ra quân bán hàng”: Tập trung tối đa quân số các đơn vị trực 

thuộc VNPT Lạng Sơn tham gia lễ ra quân tại trụ sở Số 14 Hùng Vương, phường Chi 

Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

(Chi tiết chương trình tại phụ lục 1 đính kèm) 

5.2. Triển khai chương trình ra quân bán hàng tổng lực: 

- Huy động nhân viên tại các đơn vị trực thuộc PBH, TTVT, khối quản lý 2 đơn vị, 

TT ĐHTT, CNTT, KHDN, PBH Online tham gia bán hàng tại địa bàn TPO, CLC. 

(Chi tiết hướng dẫn tại phụ lục 2 đính kèm) 

5.3. Tổ chức chạy Roadshow quảng bá thương hiệu, hình ảnh trên các tuyến phố 

tại địa bàn Thành phố Lạng Sơn. 

(Chi tiết chương trình tại phụ lục 3 đính kèm) 

5.4. Gala chào xuân Nhâm Dần 2022 

- Văn nghệ chào mừng. 

- Trao thưởng các tập thể và cá nhân bán hàng xuất sắc trong chương trình ra quân 

bán hàng. 

- Trao thưởng các địa bàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD năm 2021. 

- Chương trình tri ân CBCNV: 

+ NLĐ tiêu biểu tại các đơn vị trực thuộc. 

+ Lãnh đạo tiêu biểu tại các đơn vị trực thuộc (05 trưởng đơn vị của TTKD, 05 

trưởng đơn vị của VTLS). 

* Chu ý: Đối với các cá nhân tiêu biểu mời thêm 01 người thân (vợ, chồng, bố, 

mẹ, con) 

- Lãnh đạo tặng quà toàn thể CBCNV, NLĐ trực thuộc 02 đơn vị. 

(Chi tiết chương trình tại phụ lục 4 đính kèm) 

6. Kinh phí tổ chức 

- Các khoản chi cho tổ chức chương trình: Từ nguồn chi phí mang tính chất phúc 

lợi của Viễn Thông Lạng Sơn và nguồn chi phí mang tính chất phúc lợi của Trung tâm 

Kinh doanh. 

- Chi phí đi lại của NLĐ các huyện của đơn vị nào đơn vị đó tự chi trả. 

II. Tổ chức thực hiện 

1. Các TTVT, TTĐHTT, PBHKV và PBH Online: 

• Phân công ca trực tại đơn vị 

- Đối với các TTVT: 

+ Mỗi địa bàn và TT ĐHTT cử tối thiểu 02 nhân sự trực và xử lý công việc phát 

sinh tại đơn vị. 

- Đối với các PBH: 

+ Mỗi địa bàn cử tối thiểu 01 nhân sự trực quầy giao dịch. 

+ PBH Online: Cử 01 nhân sự trực máy. 

2. Khối quản lý 2 đơn vị: 



Huy động 100% quân số tham gia chiến dịch bán hàng cùng khối sản xuất. 

3. Công tác phòng chống dịch Covid-19: 

- Để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 đúng quy định, 

yêu cầu toàn thể CBCNV, NLĐ tham gia chương trình lễ ra quân và Gala chào xuân 

2022 phải thực hiện test nhanh Covid-19 ở các cơ sở y tế có thẩm quyền tại địa phương 

và có giấy chứng nhận, thời gian hiệu lực giấy xét nghiệm là 72 giờ kể từ thời điểm lấy 

mẫu xét nghiệm. 

➔Danh sách phân công ca trực, danh sách kết quả test nhanh Covid-19 các đơn vị 

gửi về đầu mối: 

- Ông Nguyễn Trung Tâm - trưởng phòng NS-TH Viễn thông Lạng Sơn, ĐT: 

0913.277.028 (Đối với các đơn vị thuộc VTLS) 

- Bà Nguyễn Bích Ngọc - chuyên viên phòng NS-TH Trung tâm Kinh doanh, ĐT 

0948.922.555 (Đối với các đơn vị thuộc TTKD). 

Thời gian gửi danh sách trực trước ngày 22/12/2021. 

Thời gian gửi danh sách kết quả test nhanh Covid-19 chậm nhất trong ngày 

31/12/2021. 

Trên đây là nội dung chương trình Chào Xuân Nhâm Dần 2022, VNPT Lạng Sơn 

thông báo tới các đơn vị được biết và thực hiện./ 
 
 

GIÁM ĐỐC 
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Nguyễn Văn Lý 
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Phạm Đức Vinh 

Nơi nhận: 
- Đảng ủy VNPT LS; 

- Ban giám đốc VTLS; 

- Ban giám đốc TTKD; 

- CĐ VTLS; 

- CĐ CSTV TTKD; 

- Các đơn vị trực thuộc VTLS; 

- Các đơn vị trực thuộc TTKD; 
- Lưu VT VTLS, TTKD. 

 

 

Số eOff: VBKS. 

 


