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LỜI CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2022 

Chào tất cả công nhân viên của OTV. 

Chúc mừng năm mới. Nhân dịp đón năm mới tôi xin gửi lời chào đến tất cả 

mọi người. 

Năm ngoái đã là 1 năm thật khó khăn do đại dịch Covid bùng phát diện rộng, 

và chúng ta đã phải hạn chế những hoạt động cũng như hạn chế đi lại. Hơn 

thế nữa, chủng Omicron cũng lây lan mạnh, khiến cho chúng ta phải lo lắng 

thêm về 1 mối nguy hiểm mới. Tuy nhiên, nhờ vào những phát minh và nỗ 

lực của con người trong việc phát triển các loại thuốc cũng như Vắc xin mà 

chúng ta cảm thấy dường như dịch bệnh đang được khống chế tốt lên từng 

ngày. 

 

Năm 2022 là năm con hổ trong 12 con giáp, chúng ta đã vượt qua mùa đông 

khắc nghiệt để bắt đầu 1 năm mới với sự trưởng thành mới, sau 2 năm khó 

khăn bởi đại dịch Covid, có thể nói năm nay là 1 năm phù hợp để kỳ vọng 

cho sự xuất phát mới. 

Có lẽ vẫn cần nhiều thời gian để dịch Covid lắng xuống, nhưng nền kinh tế 

thế giới đặc biệt là các nước phát triển đang cho thấy sự phục hồi. Tình trạng 

sản xuất xe ô tô bị hạn chế do ảnh hưởng của việc lockdown ở các nước và 

thiếu chất bán dẫn cũng đang dần được cải thiện, tôi rất mong chúng ta có 

thể sẽ sản xuất ra các sản phẩm chất lượng cao 1 cách an toàn và không lãng 

phí. 

Tôi tin chắc rằng chính bằng sự nỗ lực của mọi người, chúng ta có thể sản 

xuất ra những sản phẩm chất lượng tốt, giá thành rẻ, có được sự tín nhiệm 

của khách hàng, xây dựng được một công ty để chúng ta yên tâm làm việc 1 

cách an toàn. 

Năm nay, chúng ta hãy cùng cố gắng làm việc với tinh thần An toàn trên hết, 

sức khỏe trên hết. 

Cho phép tôi được gửi lời chúc mừng năm mới, cầu chúc cho tất cả mọi 

người một năm thật tốt đẹp hơn nữa. 


