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Kính gửi:   

- Ban Đại diện Hội Người Cao Tuổi huyện Văn Quan; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 Căn cứ Công văn số: 18/CV-NCT ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Ban Đại diện 

Hội NCT tỉnh Lạng Sơn; Công văn số: 89/CV-NĐ ngày 25 tháng 4 năm 2019 của 

Công của Công ty TNHH Nhất Tâm Trường Thọ Việt về việc triển khai nội dung tư 

vấn giới thiệu sản phẩm sữa Omega 369 Q10 và thao tặng quà cho người cao tuổi trên 

địa bàn các huyện, thành phố tỉnh Lạng Sơn.  

Sau khi nghiên cứu Hồ sơ pháp lý của Công ty Ủy ban nhân dân huyện nhất trí 

cho Công ty TNHH Nhất Tâm Trường Thọ Việt. Địa chỉ: Số 767 H15, ngõ 147 phố 

Tân Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội Tổ chức chương trình 

giới thiệu SP Sữa Omega 3-6-9 Q10 và tặng quà cho NCT tại các xã, thị trấn với các 

nội dung sau: 

1. Nội dung triển khai: 

- Tặng quà miễn phí cho NCT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trên mỗi một 

thôn công ty chọn lựa 02 hộ nghèo hỗ trợ 02 phần quà tặng bằng tiền mặt 300.000đ/ 

hộ, và 02 phần quà là sản phẩm bảo vệ sức khoẻ Sữa Omega 369 Q10 trị giá 

485.000đ/ hộp. 

- Hỗ trợ cho mỗi Chủ tịch Hội NCT cấp xã là 300.000đ; mỗi chi hội Trưởng tại 

địa phương là 300.000đ để tổ chức việc tặng quà và giới thiệu sản phẩm. 

- Chi hội Trưởng các Chi hội tổ chức mời khoảng 50 đến 70 đại biểu là NCT đại 

diện cho Hội viên ở Chi hội đến tham dự chương trình: “Tư vấn chăm sóc sức khoẻ, 

giới thiệu sản phẩm” sẽ được nhận 01 phần quà tặng bằng hiện vật trị giá 119.000đ. 

- Công ty hỗ trợ 200.000đ/ Chi hội để các Chi hội chi tiền chè nước và các 

phương tiện khác để tổ chức chương trình tại địa phương; Hỗ trợ cho Hội người cao 

tuổi ở địa phương để tổ chức thực hiện chương trình của Công ty TNHH Nhất Tâm 

Trường Thọ Việt. 

2. Đề nghị Công ty TNHH Nhất Tâm Trường Thọ Việt:  

- Thực hiện Tổ chức chương trình giới thiệu SP Sữa Omega 3-6-9 Q10 và tặng 

quà cho NCT theo đúng quy định, không bán hàng trong Hội nghị, Hội thảo; chỉ 



hướng dẫn hội viên tiếp cận sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Nếu Hội viên nào có nhu cầu 

mua sản phẩm thì ra các đại lý mua hoặc đăng ký với nhà mày để Công ty giao hàng 

tại nhà trên tinh thần tự nguyện của NCT, công ty hông được kèm theo bất cứ điều 

kiện gì khi thực hiện Chương trình. Nếu có sai phaṃ , Công ty TNHH Nhất Tâm 

Trường Thọ Việt phải hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Lưu: VT. 
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