Thân gửi anh chị em toàn Công ty!
Trong những ngày cuối cùng của năm Mậu Tuất và chuẩn bị chào đón Tết cổ truyền
của dân tộc - năm Kỷ Hợi 2019, thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, Tôi xin gửi lời chúc tốt
đẹp nhất tới toàn thể Anh Chị Em và Gia đình một năm mới dồi dào sức khoẻ, nhiều may
mắn, hạnh phúc và thành công.
Năm vừa qua, trong những khó khăn chung của kinh tế đất nước, của ngành Dầu
khí, PV Power Services cũng phải cạnh tranh khốc liệt với các đơn vị trong cùng lĩnh vực,
điều này làm ảnh hưởng trực tiếp tới tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Nhưng
với sự nỗ lực, quyết tâm, tinh thần đoàn kết, chia sẻ, cảm thông với những khó khăn tạm
thời, thêm vào đó là tinh thần làm việc có trách nhiệm trên mọi lĩnh vực công tác của toàn
thể cán bộ công nhân viên, chúng ta cũng đã hoàn thành kế hoạch đề ra.
Có thể những khó khăn mà chúng ta gặp trong năm qua vẫn chỉ là bước khởi đầu.
Năm 2019 sẽ là một năm đầy biến động, khó khăn và thách thức, đòi hỏi mỗi chúng ta
phải nỗ lực nhiều hơn, khẳng định quyết tâm mạnh mẽ hơn, chung tay xây dựng PV Power
Services ngày càng vững mạnh. Với cố gắng của bản thân mỗi Anh Chị Em, Tôi tin tưởng
rằng chúng ta sẽ đạt được kế hoạch đề ra, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để khẳng
định vị thế, uy tín và sự mạnh mẽ của PV Power Services.
“Lửa thử vàng, gian nan thử sức”. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Anh
Chị Em và cả gia đình của từng người bởi những cố gắng, nỗ lực cống hiến, sự cảm thông
cũng như sự gắn bó và tâm huyết mà Anh Chị Em đã, đang và sẽ dành cho Công ty.
Chúc cho PV Power Services sang năm 2019 sẽ đạt được nhiều thành tựu trong
chặng đường đổi mới.
Chúc Anh Chị Em có những ngày nghỉ Tết thật vui vẻ, đầm ấm bên Gia đình và
người thân!
Thân ái!
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