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Thời gian 
Thời 

lượng 
Tiết mục Chi tiết 

16:30 - 

17:00 
30p Đón khách  

Tự do giao lưu 

* Trò 1: Chiếc ghế âm nhạc 

- 02 đội, mỗi đội 3 - 5 thành viên 

* Trò 2: Chuyến xe tình yêu 

- 05 đội, mỗi đội 2 thành viên 

17:00 - 

17:05 
5p Chuẩn bị & Thông báo 

Thân mời Các Anh /Chị tập trung và ngồi vào vị trí để 

chương trình tất niên được bắt đầu. 

17:05 - 

17:10 
5p Phát biểu mở màng 

- Mc xuất hiện chào khán giả.  

- MC dẫn nhập tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu  

- Khen thưởng các CBNV xuất sắc 

17:10 - 

17:15 
5p 

MC tuyên bố nhập 

tiệc 

- Mời Mr.Giang GĐNM lên sân khấu phát biểu và 

nâng ly khai tiệc 

MC tiên bố nhập tiệc 

17:15 - 

17:30 
15p Ca nhạc 

Nhân viên lên hát karaoke trên 85 điểm sẽ được hái lộc 

- 03 thí sinh, mỗi thí sinh 5p 

17:30 - 

17:35 
5p Bốc thăm sổ xố 

MC tổ chức bốc thăm phát quà lần 1a: 07 giải khuyến 

khích đầu tiên 

Giải thưởng: BỘ NỒI ICHIBAN ICB-06SI 

17:35 - 

17:50 
15p Ca nhạc 

Thi ca nhạc trên 85 điểm sẽ được hái lộc 

- 03 thí sinh, mỗi thí sinh 5p 

17:50 - 

17:55 
5p Bốc thăm sổ xố 

MC tổ chức bốc thăm phát quà lần 1b: 08 giải khuyến 

khích còn lại 

Giải thưởng: BỘ NỒI ICHIBAN ICB-06SI 

17:55 - 

18:10 
15p Tặng quà lưu niệm BLĐ tặng quà lưu niệm cho Khách Hàng 

18:10 - 

18:25 
15p Tiết mục: Ca Nhạc 

Nhân viên lên hát karaoke trên 85 điểm sẽ được hái lộc 

- 03 thí sinh, mỗi thí sinh 5p 
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18:25 - 

18:30 
5p Bốc thăm sổ xố 

MC tổ chức bốc thăm phát quà lần 2: 04 giải ba 

Giải thưởng: ẤM ĐUN FUJIYAMA FK-D1012 

18:30 - 

18:45 
15p Tiết mục: Ca Nhạc 

Nhân viên lên hát karaoke trên 85 điểm sẽ được hái lộc 

- 03 thí sinh, mỗi thí sinh 5p 

18:45 - 

18:50 
5p Bốc thăm sổ xố 

MC tổ chức bốc thăm phát quà lần 3: 03 giải nhì 

Giải thưởng: BẾP GA ĐÔI HỒNG NGOẠI Q-Home 

QH-AT209A 

18:50 - 

19:05 
15p Tiết mục: Ca Nhạc 

Nhân viên lên hát karaoke trên 85 điểm sẽ được hái lộc 

- 03 thí sinh, mỗi thí sinh 5p 

19:05 - 

19:15 
10p Bốc thăm sổ xố 

MC tổ chức bốc thăm phát quà lần 4: 01 giải nhất  

Giải thưởng: QUẠT IRUKA I-86 (QUẠT CÂN BẰNG 

ĐỘ ẨM) 

19:15 - 

19:35 
20p Tiết mục: Ca Nhạc 

Nhân viên lên hát karaoke trên 85 điểm sẽ được hái lộc 

- 04 thí sinh, mỗi thí sinh 5p 

19:35 - 

19:45 
10p Bốc thăm sổ xố 

MC tổ chức bốc thăm phát quà lần 4: 01 giải đặc biệt 

Giải thưởng: TỦ LẠNH AQUA AQR-145BN (SS) 

19:45   
MC 

Tiễn khách 

MC tiên bố bế mạc 

Nhân viên và khách mời karaoke tự chọn 

 

 


