UDIC vinh danh Top 10 thương hiệu tiêu ngành xây dựng năm 2019

Sáng ngày 28/12/2019, tại Hà Nội đã diễn ra “Lễ tổng kết chương trình bình chọn thương hiệu
tiêu biểu ngành xây dựng lần thứ III- 2019” do bạn đọc Báo xây dựng và người tiêu dung bình
chọn

Chương trình bình chọn là cơ hội để giúp các doanh nghiệp Xây dựng uy tín doanh nghiệp với
thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ trong ngành xây dựng đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh
tế - xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tập trung vào các vấn đề xây thương hiệu
doanh nghiệp, phát triển ngành Xây dựng, tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
Kịp thời phản ánh sự đánh giá, ghi nhận của cộng đồng, của người tiêu dùng đối với những
doanh nghiệp, thương hiệu/sản phẩm/dịch vụ trong ngành xây dựng thỏa mãn, đáp ứng được
nhu cầu đòi hỏi của thị trường trong nước cũng như hướng tới thị trường xuất khẩu

Ban tổ chức nhận thấy những thương hiệu được độc giả, người tiêu dùng bình chọn đều được
đánh giá tiêu biểu trong lĩnh vực hoạt động ngành; Nỗ lực, sáng tạo trong xây dựng và phát triển
doanh nghiệp; Hoàn thành tốt chỉ tiêu, kế hoạch đặt ra trong năm 2018 và 2019; Thực hiện tốt
chế độ chính sách với người lao động; Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; Đạt tiêu chuẩn
chất lượng cao. Có doanh số tiêu thụ của thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ đạt mức tăng trưởng
tốt; Có nhiều nỗ lực trong công tác xây dựng và phát triển hàng hóa

Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC vinh dự đạt Top 10 Thương hiệu tiêu biểu
ngành xây dựng lần thứ III- 2019. Với giải thưởng “Thương hiệu tiêu biểu ngành Xây dựng lần
thứ III” UDIC đã và đang khẳng định thêm về uy tín, thương hiệu của mình trong ngành xây
dựng Việt Nam.
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Đ/c Nguyễn Huy Tuyên – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty nhận giải thưởng
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