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Happy new year!

It's been almost one year and three months since I became General Director of
Vinata.

From March to May of last year, due to the influence of the corona, we would like
to take this opportunity to thank everyone at Vinata for site management and
work under the Corona.

Last year, there were two large-scale projects, and while the sites were busy, there
were few new construction orders due to the influence of Corona, and in 2020,
orders were 40.3 million USD and sales were 104.2 million USD. Gross profit was
2.9 million USD and net profit was o.

In 2021, the influence of Corona will remain, but I would like to aim for the
following five goals as Vinata. Keep it on.

1) To achieve the order target of about 100 million USD, we will strengthen
price competitiveness at the time of bidding and reduce construction costs
at the time of bidding.

2) To achieve the sales target of about 117 USD, we will thoroughly allocate
human resources and manage the volume of each project and will not delay
the construction period.

3) Thorough on-site management and patrol of Vinata executives to minimize
rework and quality defects in order to achieve the net income target of 1
million USD.

4) In order to achieve the AC construction cost target of about 0.2 million USD
or less, 100% self-inspection of the workplace to prevent water leakage on
the roof of the outer wall and prevention of mortar peeling will be carried out
and records will be kept thoroughly.

5) In cooperation with Taisei's sales staff, we carry out free building inspections
for past Vinata customers and new Japanese customers about once or twice
a month and offer repair work proposals and their costs to customers. We
will move to incorporate the proposal into the customer's budget.

Vinata will continue to grow more and more.
Everything is for Vinata and Vinata employees.

GENERAL DIRECTOR
KOJI OTA

Năm 2020 – năm COVID đã khép lại, một năm cực kỳ khó khăn với kinh tế toàn

cầu, kinh tế Việt Nam và đặc biệt với hoạt động kinh doanh của VINATA. Chúng

ta đã không đạt được doanh thu như kỳ vọng, nhưng nếu so sánh với rất nhiều

doanh nghiệp lớn nhỏ khác, chúng ta tự hào đã đứng vững, tự tin bằng đôi chân

của mình, vượt qua khó khăn với những dấu mốc quan trọng mang tên Kyocera C,

TOTO-4, Nitto Denko…

Đó là nhờ sự phấn đấu, nỗ lực, đoàn kết, học hỏi, hoàn thiện không ngừng từ các

công trường, phòng ban, chi nhánh. Thay mặt Ban Giám đốc, tôi ghi nhận, đánh

giá cao và xin cảm ơn chân thành tất cả những nỗ lực hết mình và đóng góp của

tất cả các bạn.

Chúng tôi cũng rất tiếc rằng việc thưởng cuối năm không được như kỳ vọng (do

thực tế kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2020), nhưng tôi tin rằng các

bạn cũng hiểu và chia sẻ với Công ty trong thời điểm khó khăn. Xin nhớ rằng,

trong thể thao, bàn thắng đẹp nhất là bàn thắng của trận cầu phía trước, trong

nghệ thuật, vai diễn hay nhất là trong bộ phim tiếp theo. Vậy hãy tin rằng, ở

VINATA mức thưởng lớn nhất sẽ ở những năm sắp tới. Do đó, chúng ta hãy tiếp

tục cùng nhau cố gắng, các cơ hội còn nguyên trước mắt chúng ta – năm 2021.

Tôi cũng hy vọng và tin tưởng rằng năm 2021 sẽ mang đến cho VINATA nhiều

thuận lợi và thành công.

Nhân dịp Xuân Tân Sửu sắp đến, thay mặt Ban Giám đốc, tôi xin chúc toàn thể

CBCNV và gia đình đón Tết vui vẻ, ấm áp, một năm mới an khang, hạnh phúc,

thành công !

HAPPY NEW YEAR !

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THỨ NHẤT
NGUYẾN SƠN HẢI

BOD’s message Thư Ban giám đốc
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Lễ khởi công Dự án Xây dựng
Nhà máy TOTO số 4 (KCN TLIP
2)

Lễ khởi công Dự án Xây dựng Nhà máy
TOTO Việt Nam số 4 (KCN TLIP2 - Hưng
Yên) do Công ty TNHH TOTO Việt Nam
làm chủ đầu tư đã được tổ chức vào
ngày 7/2/2020. Dự án lớn nhất của
VINATA trong năm 2020 này sẽ được
bàn giao chính thức vào ngày
29/01/2021.
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Họp HĐTV thường niên năm 2020

Ngày 24/3/2020, cuộc họp Hội đồng thành viên thường niên năm 2020 đã được tổ chức tại
TAISEI Tokyo và VINATA Hà Nội qua hệ thống cầu truyền hình với sự tham dự của các
thành viên Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc. Cuộc họp đã thông qua Báo
cáo tài chính năm 2019, Kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Chia tách Văn phòng HN - HCM

Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc giãn cách xã hội, phòng ngừa sự lây lan
của COVID-19, VINATA đã thực hiện việc chia tách các Văn phòng Hà Nội và HCM kể từ
ngày 1/4/2020 đến 18/5/2020. Trong thời gian chuẩn bị hết sức ngắn ngủi, mọi vấn đề về cơ
sở vật chất, trang thiết bị VP, các hệ thống kỹ thuật ... được các bộ phận liên quan chuẩn bị
một cách hết sức khẩn trương, kịp thời.

Đại hội Đảng bộ VINATA lần thứ VI (Nhiệm kỳ 2020-2025)

Ngày 30/5/2020, Đại hội Đảng bộ VINATA lần thứ VI (Nhiệm kỳ 2020-2025) đã được tổ chức
trọng thể tại Hà Nội. Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị của BCH Khóa V (2015-2020), bầu
BCH Khóa VI và Đoàn đại biểu đi dự ĐH đại biểu Đảng bộ Tổng công ty VINACONEX. BCH
khóa VI (nhiệm kỳ 2020-2025) gồm 06 đồng chí (Nguyễn Sơn Hải, Nghiêm Thị Thu Hà, Thái
Doãn Diên, Nguyễn Tiến Thành, Lê Công Thành và Quách Thị Thu Thủy). Đồng chí Nguyễn
Sơn Hải được bầu lại giữ chức Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nghiêm Thị Thu Hà được bầu lại giữ
chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng khóa VI. UBKT Đảng gồm 03 đồng chí
(Nghiêm Thị Thu Hà, Thái Doãn Diên, Nguyễn Tiến Thành)

Lễ khởi công Dự án Xây dựng 
Dự án SOTETSU (TP HCM)

Ngày 07/07/2020, lễ khởi công Dự án Khách
sạn Sotetsu Thành phố Hồ Chí Minh do
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
KHÁCH SẠN THÀNH VÂN làm chủ đầu tư đã
được diễn ra tại Số 8, Đường Lý Tự Trọng,
Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ
Chí Minh, Việt Nam. Tổng diện tích xây dựng
là 7.300,66 m2 và dự kiến hoàn thành xây
dựng vào tháng 4 năm 2022.

Lễ khởi công Dự án Xây dựng 
Dự án THUV - Hospital

Dự án trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam được khởi công năm 2020 và dự kiến hoàn thành
trong vòng 13 tháng, Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Giáo dục Y khoa Nhật Bản (Việt Nam).
Dự án có quy mô 8O giường bệnh và là dự án bệnh viện đầu tiên của VINATA.

SỰKIỆN2020
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Ý nghĩa tên “TAISEI”

Theo phiên âm tiếng Hán, “TAI” có

nghĩa là “Đại” và “SEI” có nghĩa là

thành, TAISEI có thể hiểu là “đại

thành” (thành công lớn lao). TAISEI là

khái niệm được lấy từ Nho giáo Trung

Hoa cổ đại chỉ việc tập hợp và thu thập

nhiều điều nhỏ để xây dựng thành một

điều lớn lao.

Sáng lập bởi Kihachiro Okura

Kihachiro Okura sinh tại Shibata,
Echigo (Niigata) vào cuối triều đại Edo.
Năm 18 tuổi, ông tới Tokyo lập nghiệp
và đã rất thành công trong nhiều lĩnh
vực. Năm 1873, ông thành lập Okura
Shokai kinh doanh xuất nhập khẩu và
xây dựng. Đây là công ty thương mại
đầu tiên do người Nhật làm chủ. Công
ty Okura Shokai đã thực hiện thành
công nhiều công trình lớn như tòa nhà
Rokumeikan, hầm Usui, cảng
Hakodate…
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VINATA Global
Công ty mẹ - TAISEI Corporation

Đổi tên thành TAISEI Corporation

Năm 1946, trước áp lực giải thể các

zaibatsu (tập đoàn kinh tế lớn) sau

chiến tranh, tập đoàn Okura đã được

đổi tên thành Taisei Corporation theo

mô hình sở hữu cổ đông, một điều rất

hiếm trong các tập đoàn xây dựng lớn

của Nhật Bản theo mô hình gia đình trị.

Ý nghĩa logo và sologan của TAISEI

Logo và sologan của TAISEI được ra

đời năm 1990 thể hiện mối quan tâm

tới những vấn đề về môi trường đang

ngày càng nghiêm trọng trên toàn thế

giới. Câu sologan “for a lively world”

(vì một thế giới sống động) thể hiện

mục tiêu xây dựng một thế giới đầy

sức sống và mạnh mẽ cho xã hội.

Hình tròn màu cam trên logo thể hiện

một tương lai tương sáng, ba sọc xanh

nước biển thể hiện công nghệ đột phá

và màu xanh thể hiện cho thiên nhiên

trù phú. Logo thể hiện quyết tâm của

TAISEI trong việc phát triển bền vững

và thân thiện với môi trường.

Người sáng lập, Kihachiro Okura

Sologan: “For a lively world”

TAISEI là một tập
đoàn với gần 150 
năm lịch sử …

9
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Chi nhánh công ty VINATA tại
Campuchia được thành lập từ năm
2014, hoạt động trong lĩnh vực Cung
cấp kỹ thuật thi công, tư vấn và giám
sát kỹ thuật thi công, nhận thầu thi
công, tư vấn thiết kế xây dựng.

6

VINATA Global

Chi nhánh Campuchia

Văn phòng Chi nhánh VINATA tại
Campuchia được đặt tại thủ đô Phnôm
Pênh. Hiện tại có 5 nhân viên người
Campuchia đang làm việc tại đây.
Giám đốc đầu tiên là ông Eiji Shibata
và sau đó là ông Yoshio Nakata. Từ
năm 2020, ông Shuichiro Kobayashi
được bổ nhiệm làm giám đốc chi
nhánh VINATA tại Campuchia

Các kỹ sư người Campuchia

Văn phòng trang trí đón năm mới
11
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Được sự đồng ý của Đoàn Tổng công

ty VINACONEX, Đảng uỷ, Ban Giám

đốc Công ty, ngày 12/12/2020, Đại hội

Đoàn TNCS HCM Công ty VINATA

khóa VII được tổ chức tại Văn phòng

VINATA Towers, 289 Khuất Duy Tiến,

Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Đại hội là

dịp để tuổi trẻ Công ty đánh giá lại kết

quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn

Công ty nhiệm kỳ 2015-2020, thảo

luận, trao đổi để quyết định mục tiêu,

phương hướng nhiệm vụ của công tác

Đoàn và phong trào Thanh thiếu niên

khóa VII nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội

sẽ tập trung trí tuệ, sáng suốt lựa chọn

những cán bộ, đoàn viên có trình độ,

năng lực và đạo đức tốt để bầu vào

Ban chấp hành Đoàn Công ty nhiệm kỳ

2020-2025.

“Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một

đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là

mùa xuân của xã hội”. Thanh niên

chúng ta là mùa xuân, là sức sống

muôn màu của đất nước anh hùng.

Trải qua bao thăng trầm lịch sử, cùng

với sự phát triển của đất nước, Đoàn

TNCS Hồ Chí Minh và thế hệ thanh

niên Việt Nam đã nối tiếp nhau viết

nên những trang truyền thống vẻ vang

của các thế hệ đi trước. Đoàn TNCS

HCM Công ty VINATA đã trải qua 6

nhiệm kỳ với 27 năm hoạt động. Dưới

sự chỉ đạo và quan tâm sát sao của

Đoàn Tổng công ty VINACONEX, Đảng

Ủy & Công đoàn Công ty VINATA,

Đoàn thanh niên khóa VI đã tổ chức

được nhiều hoạt động ý nghĩa & ấn

tượng.

Đại hội đã bầu ra BCH khóa VII nhiệm

kỳ 2020-2025 gồm các đồng chí:

1. Vũ Minh Tuấn (HC) – Bí thư

2. Lâm Văn Trường (MEP) – Phó BT

3. Ngô Thị Vân Anh (QC) - Ủy viên

4. Bùi Công Khanh (QC) - Ủy Viên

5. Doãn Thị Thu Trang (QC) - Ủy viên

6. Trần Anh Vũ (QC) - Ủy viên

7. Bùi Trọng Nhân (QC) - Ủy viên

BCH Đoàn khóa VII cũng xin gửi lời

cám ơn tới các anh chị trong các BCH

Đoàn khóa trước đã cống hiến nhiệt

huyết, tâm tư rất nhiều cho các hoạt

động của Đoàn thanh niên.

Đại hội Đoàn lần thứ 7 hân hoan với

sự hiện diện của Đ/c Nguyễn Quốc

Huy- Bí thư Đoàn Tổng công ty

VINACONEX và các đồng chí trong Ban

Thường vụ Đoàn Tổng công ty; Đ/c

Nguyễn Sơn Hải – Bí thư Đảng ủy, Phó

Tổng giám đốc thứ nhất Công ty

VINATA, Đ/c Thái Doãn Diên - Chủ tịch

Công đoàn, Giám đốc các Phòng/Trung

tâm Công ty VINATA cùng các đoàn

viên ưu tú đại diện cho đoàn viên

thanh niên đang sinh hoạt tại Đoàn

VINATA. Các nội dung báo cáo,

phương hướng, tham luận được đưa

ra trao đổi với sự góp ý của các đại

diện khách mời càng thêm đầy đủ và

hoàn thiện.

Nhântốmới, Ý tưởngmới

Đại hội Đoàn TNCS HCM VINATA 
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Văn phòng cũ
Ngô Thị Vân Anh - PXD

Ngày 24/3/2020, nhận được thông tin

chia đôi CBCNV văn phòng làm việc tại 2

vị trí: tầng 3 tòa nhà sông Đà và văn

phòng Vinata cũ – 289 Khuất Duy Tiến, cả

công ty xôn xao buổi chiều ngày hôm đó.

Phòng Xây dựng họp với tất cả nhân viên

& lên danh sách 2 vị trí ngay trong ngày.

Tôi là một trong số các nhân viên sắp tới

sẽ ngồi làm việc tại Vinata SA – ngôi nhà

cũ tôi đã từng làm việc hơn 1 năm khi

chân ướt chân ráo mới vào công ty. Một

cảm xúc hồi hộp đến khó tả nhen nhóm

trong lòng.

Chiều hôm sau, ngày 25/3/2020, bất ngờ

kế hoạch thay đổi. Thành viên dự định

xuống SA của phòng đổi lại, ngồi vị trí cũ.

Có chút hụt hẫng… Chiều 27/3/2020,

CBNV được phân công di chuyển xuống

Vinata SA. Sếp tôi cũng rất tâm lý đã gửi

ngay những bức hình toàn cảnh cho tôi

khi vừa đặt chân đến nơi. Nhưng có lẽ, các

bạn nhân viên vào công ty sau ngày

22/6/2015 sẽ không biết được sự thay

đổi của khu văn phòng này. Cùng quay

ngược thời gian 5 năm nhé!

Khu văn phòng cũ nằm ở vị trí 289 Khuất

Duy Tiến. Các khu vực xung quanh chưa

sầm uất như bây giờ. Thời điểm năm

2015, tổ hợp Vinhomes & công viên

Thanh Xuân đối diện vẫn còn là bãi đất

trống.

Một điểm đặc biệt của công ty đối với

một sinh viên mới đi làm là tập thể dục

buổi sáng lúc 8h kém 5. Một chút vận

động trước khi làm việc khiến tinh thần

hưng phấn hẳn. Sau tìm hiểu thêm, tôi

cũng biết đó là một truyền thống của các

công ty Nhật. Khá đáng tiếc khi không

thể duy trì hoạt động này tại Văn phòng

sông Đà.

CBNV tập thể dục buổi sáng
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Đối diện với khu văn phòng chính là

canteen: nhà bếp tầng một, phòng ăn

tầng hai. Mỗi một bữa ăn được các cô

nhà bếp chăm lo theo đúng phương

châm ngon - bổ - rẻ. Mọi người thường

không mang cơm, lúc đi ăn trưa cũng

là lúc gặp nhau, trò chuyện vui vẻ.

Phòng nghỉ lái xe nằm ở phía sau nhà.

Nhìn từ chính diện, bên trái canteen là

khu làm việc của Taisei. Tại đây cũng

gắn liền với những lần bọc quà Lucky

draw cuối mỗi năm của các chị em (bọc

nhiều buổi, bọc nhiều quà rất vui).

Mỗi một khu vực đều gắn bó với từng

con người trong ngôi nhà Vinata.

Bước vào cửa văn phòng là hai lối rẽ.

Lối bên phải đi vào nhiều phòng ban,

nhiều khu vực hơn. Đầu tiên là khu vực

lễ tân. Dọc trục đường chính, bên trái

là phòng họp nhỏ, phòng IT, phòng họp

lớn & phòng washing; bên phải là khu

khách đợi, khu mẫu, pantry & cuối dãy

là khu vệ sinh. Trong phòng họp nhỏ,

cách bố trí cũng tương tự bây giờ, luôn

làm cho mỗi nhân viên cảm thấy tự hào

với các thành tựu (cúp, giấy khen, huy

chương, …) mà Vinata đã đạt được.

Giữa khu vực lễ tân & khu vực khách

đợi là lối vào khu vực văn phòng làm

việc của phòng DC, QS, chuyên gia Nhật

& cuối là khu làm việc của BOD. Cũng

có một phòng họp nhỏ bên cạnh khu

vực Tổng giám đốc. Một lối đi được bố

trí ở cuối khu vực này, có thể đi qua

trung tâm CS & tới phòng Hành chính

& phòng Kế toán.

Mặc dù đã là quá khứ nhưng cũng từng là kỷ niệm đẹp. Một
vài hình ảnh đủ để gợi lại nhiều tâm trạng đan xen trong
mỗi nhân viên cũ và cũng là một động lực cho thế hệ sau
này của Vinata: hãy gắn bó như đã từng gắn bó!
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Bìnhminh
trêncôngtrường

Những ngày cuối cùng tháng 8 Miền Bắc, dưới cái nắng hơn 40˚ những

giọt mồ hôi rơi lã chã trên gương mặt và chiếc áo phản quang giám sát

có dòng chữ VINATA sau lưng chắc cũng đã ướt đẫm mất rồi. Khẽ lấy

tay áo quệt ngang khuôn mặt cháy nắng đã lấm tấm, bỏng rát, nó ngồi

dựa tạm lấy bóng của một cây cột nheo mắt nhìn về phía những bác

thợ thép đang lúi húi dưới trời nắng như đổ lửa. Bần thần, tiếng chỉ

đạo ban sáng trong lúc toolbox của anh Giám đốc dự án đanh thép

vang lên: Đêm nay, chúng ta quyết tâm phải đổ bằng được mẻ bê tông

sàn tầng 3 Zone D3 và D6, tiến độ không còn đường lùi nữa rồi, anh em

phải cố gắng lên, đây là mẻ bê tông rất quan trọng liên quan đến tiến

độ thanh toán của Chủ đầu tư, nếu còn chậm nữa thì bao cố gắng của

anh em từ trước đến nay sẽ đổ sông đổ bể. Nó đăm chiêu nghĩ ngợi, đổ

làm sao được bây giờ, thép sàn mới buộc được hơn nửa, cốp pha biên

thì chưa làm, bu lông chờ mới đặt được mấy con mà có bao nhiêu cụm

bu lông đâu có 70 cụm thôi, ít mà.

Ảnh chụp tại dự án TOTO4 – Trần Đức Thành
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Lúc nào anh em kĩ sư trên công trường
cũng động viên nhau cùng cố gắng, nỗ lực
thật nhiều để đưa dự án về đích đúng
hẹn, đáp ứng yêu cầu và bàn giao thành
công cho Chủ đầu tư.

● Alo, chú đang ở đâu đấy, tình hình
trên sàn thế nào rồi? – Anh chỉ huy gọi
điện.

● Dạ, căng lắm anh ạ, trời nắng quá,
anh em thợ thuyền vừa làm vừa nghỉ
anh, sắt thép thì buộc sai mấy đoạn
dầm em đang cho sửa lại, cốp pha
biên căng dây kiểm tra thì có chỗ sai
đến 1,5cm anh ạ, không biết sai thế
TVGS có nghiệm thu cho mình không
nữa?

● Chú không được nghĩ thế, TVGS là
chuyện của TVGS, đến bản thân mình
còn chưa tin tưởng vào sản phẩm của
mình thì làm sao đảm bảo chất lượng
được, chú đợi anh một chút anh đang
dưới kiểm tra giáo chống rồi anh lên
hỗ trợ chú để sửa lại cốp pha – Anh
chỉ huy nói.

● Dạ vâng em hiểu ạ, em ra với thợ luôn
ạ - Nó sực hiểu ra.

Nó chạy ra phía chỗ dầm bị sai, động viên
anh em thợ cốp pha sửa lại cùng với kĩ sư
thầu phụ trực chiến tại các điểm nóng
trên sàn. Ông anh chỉ huy thì đứng ở góc
xa xa thỉnh thoảng lại kêu tên nó: “Chỗ
này buộc thép chưa đủ chiều dài, chỗ kia
thiếu thép gia cường chống xé, ty cốp pha
chỗ này chưa siết, sao chỗ này chú báo
anh là chú nghiệm thu rồi anh đo lại thiếu
những 5cm mỏ neo ”, rồi thỉnh thoàng
lồm cồm nằm sát xuống sàn với tay nhặt
mẩu gỗ hay đoạn thép thừa rơi trong
lòng dầm nhìn nom vừa thương vừa
buồn cười. Thế rồi thời gian cứ thế trôi
qua, thoắt cái đến 10h tối mọi thứ cơ bản
là ổn, TVGS và Chủ đầu tư cũng vừa
nghiệm thu, vẫn có chút lỗi phải sửa
nhưng chấp nhận được và đồng ý cho đổ
bê tông, lúc này mấy anh em kĩ sư mới
xuống sàn lục đục vào ăn tối, nghỉ ngơi
chuẩn bị cho “trận chiến”.

Thời gian thấm thoát trôi qua, nhanh thật
mới đó mà cũng hơn 2 năm nó gia nhập
đại gia đình Vinata. Khoảng thời gian tuy
không đủ dài nhưng đủ để nó hiểu và
cảm nhận “cái chất” của công ty, mới
ngày đầu bước vào công ty chứng kiến
không khí làm việc nghiêm túc, tác phong
chuyên nghiệp và nét mặt căng thẳng áp
lực cặm cụi của anh em đồng nghiệp trên
văn phòng, chắc phải cố gắng thật nhiều
mới trụ lại được ở công ty này, nó tự nhủ
trong lòng. Trải qua dự án đầu tiên dưới
Hải Phòng, với sự giúp đỡ nhiệt tình của
các anh leader nó dần dần làm quen với
công việc, trưởng thành hơn rất nhiều cả
về chuyên môn, tác phong làm việc và …
cân nặng.

Với gia đình Vinata thì lúc nào cũng phải
nhớ câu nói: “Làm nhiệt tình và chơi hết
mình”. Năm nay được BLĐ Công ty tin
tưởng phân công nó được đứng trong
hàng ngũ kĩ sư dự án Xây dựng Nhà máy
TOTO 4, nghe các bậc đàn anh kể về sự
khắc nghiệt của giai đoạn trước, nào là
tiến độ gấp, Chủ đầu tư kỹ tính, bản vẽ
phức tạp, thời tiết không ủng hộ mà nó
cũng có chút lo lắng. Nhưng đúng là thực
tế thì lúc nào cũng phũ phàng hơn tưởng
tượng, nó đã thử tưởng tượng đến
những gì khó khăn nhất mà vẫn chưa ăn
thua gì với những gì nó trải qua. Dự án
lần này mặc dù đã rút kinh nghiệm nhiều
từ giai đoạn trước nhưng như thế vẫn là
chưa đủ, Chủ đầu tư TOTO đưa ra rất
nhiều các yêu cầu khắt khe rồi đến tư vấn
giám sát (TVGS), dự án căng thẳng ngay
từ ngày đầu tiên từ khâu duyệt bản vẽ,
rồi đến hiện trường, nhiều lúc chưa có
tiếng nói chung giữa TVGS và Vinata
khiến anh em kĩ sư triển khai công việc
chịu nhiều áp lực. Khi mà tiến độ vỏn vẹn
chưa đến 12 tháng mà việc đảm bảo an
toàn lao động, chất lượng phải đặt lên
hàng đầu bên cạnh đó tiến độ vẫn phải
đảm bảo, cứ nghĩ tưởng chừng như
không thể vậy mà với sự đoàn kết, sự
quan tâm, sát sao chỉ đạo trong công việc
của BCH công trường, chúng ta đã đi gần
hết 2/3 quãng đường.

Trước giờ G, anh chỉ huy tập trung anh
em phân công nhiệm vụ, phổ biến kế
hoạch đổ bê tông cho anh em kĩ sư cả
chính cả phụ, không quên nhấn mạnh
tầm quan trọng của mẻ đổ bê tông lần
này, tuyệt đối không được có sai sót. Cuối
cùng sau bao ngày mong đợi, xe bê tông
đầu tiên phục vụ đổ ô sàn D3 và D6 tầng
3 hạng mục nhà máy đã đến công trường,
bơm đầm đã sẵn sàng, điều không thể đã
có thể.

Dưới tiếng ầm ầm của máy đầm, tiếng
điều phối vòi bơm, tiếng anh em thợ
thuyền giục giã nhau cào đi không bê
tông khô mất, Nó đứng đó hòa cùng
không khí làm việc hăng say với mọi
người, không quên nhắc nhở các bác
công nhân khi ra làm việc ở mép biên
phải móc dây an toàn vào dây cứu sinh.
Từ ngày vào Vinata, Nó hiểu an toàn là
khi trở về nhà với gia đình mà không có
bất cứ vấn đề gì, còn một giây trên công
trường cũng phải cảnh giác cao độ. Cứ
thế mẻ đổ bê tông diễn ra suôn sẻ, hàng
xe bê tông cứ nối đuôi nhau tấp nập giữa
màn đêm. Còn xe chốt nữa là xong, Nó
nhìn đồng hồ đã hơn 4h sáng, anh em
mệt nhoài ngồi nghỉ cạnh mấy bộ giáo
cột, lật úp tấm sàn speed deck bên cạnh,
nó nói vọng với điều phối bê tông bên
nhà cung cấp “bê tông về gọi em xuống
đúc sụt nhé!” rồi ngả lưng nhìn trời nhìn
đất mắt lim dim vẩn vơ gì đó…

● - “Anh ơi, bê tông về rồi, xuống đúc sụt
anh ơi!”

Nó choàng tỉnh, trời sáng rồi, ông mặt
trời e ấp sau những đám mây, khoảng
không vô định trải dài trước tầm mắt.

Nó mỉm cười nhìn xa xăm, có lẽ… chỉ có ở
Vinata nó mới thấy bình minh đẹp thế
này !

Trần Đức Thành

Dự án TOTO-4
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Cảm nhận từ một chuyến đi

“TP. Hồ Chí Minh đang vẫy gọi
Ta phải lên đường ngay thôi”

Vâng! Đúng với tinh thần của Trung tâm
bảo hành và chăm sóc khách hàng (CS) là
luôn luôn tận tình với khách hàng, có trách
nhiệm phục vụ và sửa chữa sản phẩm với
thái độ và tinh thần cao nhất, không để
khách hàng phải chờ đợi.

Ngoảnh đi ngoảnh lại mới ngày nào còn
chạy công trình nay đây mai đó hết tỉnh này
đến tỉnh khác. Giờ đây tôi đang được hòa
chung trong không khí của mái nhà chung
Vinata, đó là niềm tự hào và vinh dự của
bản thân tôi, được làm việc trong một môi
trường chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo
và được phát huy năng lực của bản thân,
anh chị em luôn luôn quan tâm, động viên,
chia sẻ và giúp đỡ nhau rất nhiều, đặc biệt
là các anh chị em trong trung tâm CS. Rất
may mắn cho tôi khi được tham gia chuyến
công tác đầu tiên của mình tại Vinata, đó là
công việc và cũng là một trải nghiệm đáng
nhớ trong cuộc đời sự nghiệp của mình. Tôi
đã rất vui mừng và cũng không khỏi lo lắng,
lo lắng là mình chưa đi công tác lần nào, rồi
có hoàn thành công việc mà các anh đã giao
hay không. Nhưng được sự chỉ bảo, dặn dò
của các anh trong đoàn, đặc biệt là anh
Tuấn Anh – Giám đốc trung tâm nên tôi đã

yên tâm rất nhiều và cũng đã hoàn thành
được công việc của mình.

Đúng với câu “Đi một ngày đàng, học một
sàng khôn”, chuyến đi cho tôi cảm nhận
được con người Sài Gòn như thế nào, họ rất
chân tình, cởi mở. Các anh chị trong chi
nhánh Vinata Hồ Chí Minh cũng vậy, từ
chuẩn bị hồ sơ giấy tờ, đến lo lắng cho anh
em chỗ ăn chỗ ngủ, rồi phương tiện đi lại
trong đó trong suốt thời gian công tác, các
anh chị đều rất chu đáo. Và chuyến đi cũng
cho tôi thấy được công việc CS của mình cụ
thể hơn như thế nào. Các nhà máy sau thời
gian bàn giao sử dụng cũng đã có thời gian
sử dụng nhiều năm, một số chi tiết, hạng
mục đã xuống cấp và hư hỏng, cũng có một
số chi tiết chưa hợp lý dẫn đến tình trạng
cần phải khắc phục sửa chữa, và đó cũng là
những lưu ý rất hữu ích mà tôi đã được học
hỏi để sau này nếu có làm các hạng mục
tương tự thì chủ động phòng tránh và tìm
phương án khác, như tại nhà máy TOMOKU
thì sử dụng đá Marble để ốp cho cầu thang
thép, sau một thời gian sử dụng thì toàn bộ
đá ốp đó đều bị nứt vỡ.

Trong đoàn kiểm tra có cả bác Tổng giám đốc đi cùng, dù có thể người mới nhìn và gặp bác
thì đều có suy nghĩ rằng chắc bác sẽ ít trèo thang, leo giáo lắm đây, đến một anh quản lý của
nhà máy cũng có rỉ tai tôi rằng “trông bác thế kia chắc không đi kiểm tra nhiều chỗ đâu em
nhỉ”. Tôi chỉ cười và nhẹ nhàng nói với anh rằng: “Dạ, anh cứ chờ chút nữa đến lúc đi kiểm
tra cùng anh sẽ rõ ngay thôi ạ”. Và quả thật đến cuối buổi kiểm tra anh có trả lời lại tôi “anh
nể thật và chịu thua luôn”. Bác Tổng giám đốc và các anh trong đoàn đã đi kiểm tra rất tỉ mỉ
và chi tiết, theo tôi thì đã không bỏ sót chi tiết nào trong phạm vi nhà máy mà đoàn được
phép đi vào kiểm tra. Đó mới thấy dù các Bác các anh, đã làm ở các vị trí rất cao, nhưng các
Bác các anh vẫn chi tiết, tỉ mỉ và đặc biệt cẩn thận để nhìn nhận và đánh giá vấn đề. Đúng là
có đi cùng, có làm việc cùng thì tôi mới được tận mắt chứng kiến điều đó. Những điều Bác
và các anh nói trong khi kiểm tra thì Bác và các anh đều ghi nhớ hết dù đó chỉ là các chi tiết
rất nhỏ trên câu chuyện trong lúc đi kiểm tra. Tại sao tôi lại thấy thế, vì trong báo cáo gửi
các anh kiểm tra, thấy thiếu chi tiết nhỏ đó nên đã được các anh nhắc nhở bổ sung.

Kiểm tra thấy rồi, nhìn thấy hư hỏng thì ngay tại đó tôi
đã thấy các anh đã phân tích và đưa ra biện pháp khắc
phục sửa chữa. Lỗi hư hỏng thì muôn màu muôn vẻ,
chẳng cái nào giống cái nào, lại có nhiều nguyên nhân
khác nhau, việc đưa ra biện pháp hợp lý nhất cũng là cả
một vấn đề, các anh thảo luận bàn bạc để chốt được
phương án ngay tại hiện trường cũng rất nhanh chóng.
Đặc thù công việc này cũng rất cần sự tinh tế, vì ngoài
việc đưa ra biện pháp khắc phục xử lý thì còn liên quan
đến giá cả. Các công việc đó sau khi được các anh và Bác
Tổng giám đốc phê duyệt thì sẽ trình nhà máy, thế nên
mọi thứ lại rất cần sự hợp lý cả về biện pháp cả về giá cả.
Bởi lẽ chúng ta khắc phục sửa chữa trong khi không
được ảnh hưởng đến quá trình hoạt động sản xuất của
nhà máy, đó là một công việc đặc thù riêng mà CS luôn
luôn phải song hành cùng với nó.

Một nét riêng của đợt công tác này đó là về công việc, theo thường lệ khi có ý kiến phản hồi
của khách hàng thì chúng ta có hành động. Hành động ở đây là tiếp nhận thông tin, đến
kiểm tra khảo sát vấn đề, lập báo cáo khảo sát, lập biện pháp khắc phục sửa chữa, … Nhưng
công việc lần này là chúng ta đã chủ động liên hệ khách hàng, xin phép được đến kiểm tra
toàn bộ nhà máy. Qua kiểm tra sẽ phát hiện những hạng mục cần phải khắc phục sửa chữa
ngay, có những hạng mục có nguy cơ hư hỏng để đưa ra cảnh báo cho khách hàng nắm bắt
được thông tin. Từ đó khách hàng có thể cân đối và lựa chọn ưu tiên sửa chữa khắc phục
hạng mục nào trước. Đó là một phương án chủ động tìm kiếm công việc rất hay trong giai
đoạn khó khăn toàn thế giới nói chung và ngành xây dựng nói riêng. Cho dù có rất nhiều ý
kiến cho rằng công việc CS rất nhàm chán, buồn tẻ, chỉ làm những việc nhỏ lẻ đơn thuần,
không hoành tráng như các Dự án xây dựng. Nhưng với tôi, và đặc biệt qua chuyến công tác
này tôi càng thêm gắn bó với công việc của mình hơn, càng trân trọng hơn công việc CS đã,
đang và sẽ làm. Chúng ta có quan tâm chăm sóc khách hàng tốt, chu đáo thì sẽ tạo tiền đề
cho các Dự án mới cập bến mái nhà Vinata của chúng ta. Thay cho lời kết tôi xin được mượn
lời anh Sơn Hải có gửi tặng Trung tâm CS “Thượng đế có thể đợi, nhưng khách hàng thì
không”

Chúc Công ty Vinata một năm mới thành công vượt trội, phát triển bền vững, ngày càng lớn
mạnh và luôn là sự lựa chọn hàng đầu của khách hàng , có nhiều dự án và đạt được các mục
tiêu do Ban giám đốc đã đề ra”

Đoàn Tư Thoan – Trung tâm C S
25

24
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DỰÁNĐẶCBIỆT
Công trường Bệnh viện THuV-H hòa mình vào nhịp sống của khu đô thị Ecopark về đêm

26

điều động đi dự án Bệnh Viện Đại Học Y
Khoa Tokyo Ecopark, Văn Giang, Hưng
Yên. Trở về dự án mới, tạm gác lại nỗi
nhớ các anh em dự án cũ, tôi nhanh
chóng thích nghi với môi trường tại
Ecopark cũng bởi tôi đã có thời gian bảo
hành nghiệm thu 1 năm tại đây. Vẫn là
văn phòng tạm, chỗ ngồi quen thuộc
cách đây 2 năm trước tôi lại nghĩ về các
anh chị em đồng nghiệp trước đây không
rõ họ đang ở đâu. Tôi nhanh chóng bắt
tay vào nghiên cứu bản vẽ đồng thời phụ
trách khoan khảo sát và bố trí văn phòng
tạm mới. Cứ thế cứ thế cũng như bao dự
án khác: khoan khảo sát, ép cọc, làm
móng, triển khai phần thân dự án vẫn
từng ngày từng ngày trồi lên một cách
đều đặn với đúng như tiến độ ban chỉ
huy công trường đề ra và không hề để
Covid làm ảnh hưởng.

Ngược về thời gian cách đây 2 năm, khi
đó tôi là thành viên mới của gia đình
Vinata. Sau khi hoàn thành dự án mở
rộng nhà máy mạ Hitachi plating, tôi
được nghe các anh kháo rằng có cơ hội
được tham gia dự án bệnh viện. Dự án
khiến tôi nghe đã cảm thấy phấn khích
mà mãi về sau tôi mới biết đó thực sự là
lời đồn. Bẵng đi hai năm, khi tôi đang
nghiệm thu thép tại một dự án nóng hơn
cả buổi trưa hè đầu tháng 5 – TOTO 4 thì
nhận được một cuộc gọi của một chỉ huy
trưởng tôi đã có cơ hội làm việc cùng
cách đây hai năm. Tôi sững lại mấy giây
trước khi nhấc máy, nghe điện thoại và
được biết mình có 4 tiếng để bàn giao
công việc, thu gói hành trang và chào
tạm biệt mọi người, linh cảm của tôi đã
đúng. 14:25’ ngày 5/5/2020 sau đó 2
tiếng tôi nhận quyết định chính thức

Ai cũng biết rằng đằng sau đó là một đội
ngũ nhân viên nhiệt huyết làm việc quên
thời gian cũng bởi sự tài tình của người
nhạc trưởng. Tôi nhớ buổi đổ bê tông
sàn đầu tiên tất cả các công tác được
kiểm soát một cách kỹ lưỡng, kỹ tới mức
các chuyên gia Nhật, ban chỉ huy hay
thậm chí nhà bếp cũng thức cùng công
trường. Ngoài giờ làm việc căng thẳng,
công trường tổ chức các buổi liên hoan,
bóng đá, bóng bàn giúp mọi người giải
trí tái tạo tinh thần cũng và sức khỏe.
Sau mỗi buổi giao lưu, những chia sẻ về
cuộc sống mọi người lại càng hiểu và
đoàn kết với nhau hơn công việc cũng từ
đó mà nhịp nhàng hơn, sau công việc còn
là đời mà.
Dự án là công trình bệnh viện đầu tiên
của công ty Vinata, yêu cầu mức độ hoàn
thiện cao có nhiều hạng mục mới lạ, có
các phòng hoàn thiện đặc thù như phòng
mổ, phòng CT, X-quang.

Một dự án bệnh viện được triển khai
trong giai đoạn dịch bệnh hoành hành và
được xây dựng với một xứ mệnh cứu
người quả thực vô cùng ý nghĩa. Cộng
hưởng bởi bấy nhiêu đó, trong tôi mới
định nghĩa tên dự án là ĐẶC BIỆT. Tôi
chưa bao giờ hoài nghi về sự thành công
của dự án, sự quan tâm của Ban giám
đốc cùng với kinh nghiệm của các lớp
đàn anh đi trước, là chỗ dựa vững chãi
cho lớp kỹ sư trẻ nhiệt huyết tạo nên dự
án đảm bảo “an toàn, chất lượng và tiến
độ”
Dự án đặc biệt ngay từ cách mà tôi đến
với dự án. Cuộc sống rõ ràng là không
thể lưỡng cầu nhưng tôi ở thời điểm
hiện tại so với hai năm trước thì đã sẵn
sàng hơn, tự tin hơn rất nhiều đối với
một dự án bệnh viện.

TRƯƠNG CÔNG TRỌNG
Dự án Bệnh viện THUV-H 2726
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NHỮNG BƯỚCCHÂN
Bao năm đi Công trường, có công trình nhỏ
bé nhàn nhã, có công trình bề thế gấp gáp…
nhưng cơ thể lúc nào cũng được vận động,
áo quần luôn ngột ngạt nặng mùi mồ hôi.
Bỗng một ngày tôi trở thành một nhân viên
văn phòng giày da, áo sơ mi xanh, xung
quanh là các anh chị lịch lãm, các em trai gái
trẻ đẹp, quần áo lúc nào cũng chỉn chu, sạch
sẽ...

Từ già dơ công trường thành nhân viên văn
phòng mới được gần sáu tháng thì xương
khớp bắt đầu trở chứng, đau chỗ nọ, nhức
chỗ kia. Có thể do thay đổi môi trường làm
việc từ phải đi nhiều sang ngồi nhiều, hoặc
cũng có thể do bộ khung xương đã rệu rã sau
gần ba mươi năm làm việc đến lúc hư hỏng
cần phải sửa chữa. Nghe lời tư vấn của mấy
anh em đồng nghiệp, tôi bắt đầu đi bộ vào
buổi tối. Để tiện theo dõi kết quả, tôi sử dụng
App MOMO sẵn có trên điện thoại.

Một buổi trưa tháng bảy không ngủ, tôi giở
điện thoại ra và vô tình vào bảng xếp hạng đi
bộ trong App MOMO thì giật mình khi nhìn
thấy con số 26.877 hiện ra trên màn hình.
Đây chính là số bước chân của Phạm Tiến
Dũng (B) – Cán bộ an toàn tại dự án Toto-4
đã đi được trong ngày 07-7-2020. Tạm tính
chiều dài mỗi bước chân là 0,5 mét thì ngày
hôm đó Dũng đã đi vào khoảng 13km. Thực
ra tôi và cả nhiều anh em kỹ sư khác cũng
chẳng thể biết được ngày nhiều nhất mình
đã từng đi bao nhiêu bước vì chẳng ai để ý và
tính toán. Nhưng tôi có thể khẳng định một
điều chắc chắn là con số 26.877 bước một
ngày cũng không phải là quá hiếm đối với
một kỹ sư xây dựng của Vinata. Bởi có
những dự án hạ tầng như TLIP2, nguyên
chiều dài công trường đã là 1km, chu vi là
4km và hạng mục công trình hạ tầng thường
trải theo chiều dài tuyến. Nhưng đối với một
dự án xây dựng nhà máy công nghiệp thì con
số nói trên quả thực là rất ấn tượng.

Để biết bình quân một ngày Dũng đi được
bao xa, cuối tháng đó tôi vào kiểm tra kết
quả tổng hợp trên App MOMO thì thấy tổng
số bước chân của Dũng đã đi trong tháng bảy
lên tới 530.117 bước. Chia cho 28 ngày đi
làm trong tháng thì bình quân mỗi ngày
Dũng đi xấp xỉ 19.000 bước, tương đương
khoảng 9km. Và đây mới là con số đáng để
nói tới. Đi 9km/ngày đối với người chăm
luyện tập chạy hoặc đi bộ vào lúc sáng sớm
hoặc chiều muộn thì cũng rất bình thường.

Nhưng phải đi bộ dưới cái nắng nóng gay gắt
của mùa hè trên công trường xây dựng lại là
việc hoàn toàn khác. Nhiệt độ theo các bản
tin dự báo thời tiết là nhiệt độ chuẩn đo
trong lều khí tượng. Thực tế tại công trường
do bức xạ nhiệt từ bê tông, sắt thép thì nhiệt
độ thực tế có thể lên tới trên 50 độ C.

Ai theo dõi, để ý thì có thể nhớ, những ngày
tháng bảy năm nay đúng vào một đợt nắng
nóng kéo dài nhất trong lịch sử 49 năm qua,
nhiệt độ cao nhất trong ngày luôn vượt mức
370C. Và vào thời điểm đó tại dự án Toto-4
thì dưới sàn tầng 1 chưa vào được do vướng
giáo chống sàn tầng 2, trên tầng 3 thì mới
đang bắt đầu lắp dựng khung kết cấu thép,
nghĩa là hầu như không có mấy khu vực làm
việc trong bóng mát để mà trú nghỉ. Số bước
chân bình quân mà Phạm Tiến Dũng đi trong
một ngày quá vượt trội có thể khiến nhiều
người cảm thấy nghi ngờ và cho rằng có thể
Dũng đã đi bộ thể dục vào buổi sáng hoặc tối.
Để khẳng định thông tin của mình, tôi đã có
xác nhận với chủ nhân và đã nhận được câu
trả lời rất hợp lý, xóa tan đi mọi nghi ngờ.
Dũng nói:

“Em không tập thể dục vì đi bộ làm việc nhiều
rồi! Nói thật với anh, công nhân nhiều người
không có ý thức tuân thủ. Công trường không
có sự kiểm soát liên tục sẽ phát sinh nhiều việc
không đáng có. Cán bộ an toàn chúng em phải
cố gắng hướng dẫn, nhắc nhở họ liên tục. Việc
xử phạt chỉ áp dụng khi người ta cố ý vi phạm
thôi…”

Qua nói chuyện với Dũng thì tôi còn được
biết, con số 26.877 bước chân trong ngày mà
tôi cho là ấn tượng kia lại không phải là quá
đặc biệt đối với cậu ấy. Rất nhiều ngày Dũng
đã đi nhiều hơn con số đó và con số kỷ lục
lấy từ dữ liệu trong App lưu lại là 28.816
bước được lập vào ngày 27-11-2020.

….

29

28
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Do đặc thù nhiệm vụ công việc nên dù là
công trình hạ tầng, công nghiệp hay dân
dụng thì Cán bộ an toàn vẫn là những người
phải đi lại nhiều nhất. Công việc của họ
không cố định bởi một hạng mục, một khu
vực cụ thể mà phải bao quát toàn thể công
trường. Họ phải hoàn thiện các thủ tục đầu
vào cho người và thiết bị của thầu phụ (Phổ
biến các yêu cầu về ATLĐ, nghiệm thu thiết
bị thi công…) rồi lại phải có mặt để trực tiếp
giám sát đối với các hạng mục có nguy cơ
cao về mất ATLĐ.

Họ phải kiểm soát an toàn từ lúc đào móng
đến khi lợp mái, phải kiểm tra vệ sinh từ
cổng ra vào công trường đến các bãi rác, các
khu vệ sinh tạm của công nhân…

Năm nay do ảnh hưởng bởi dịch bệnh

Covid-19 nên số dự án triển khai thi công ít

hơn dự kiến của Ban giám đốc. Dự án Toto-

4 có chút thuận lợi là vào lúc cao điểm có tới

năm Cán bộ an toàn cùng chia nhau ra để

kiểm soát công trường. Tôi tự hỏi nếu chỉ có

ba cán bộ an toàn như dự kiến trong Quyết

định thành lập ban chỉ huy công trường thì

không biết các anh em sẽ phải đi nhiều hơn

bao nhiêu?

Lời tâm sự chân tình của Phạm Tiến Dũng ở

trên cũng thay lời cho tất cả các Cán bộ an

toàn khác nói lên tâm huyết của họ đối với

công việc. Những bước chân của Phạm Tiến

Dũng cũng đại diện để nói lên phần nào về

công việc thầm lặng nhưng đầy nhọc nhằn,

vất vả của các Cán bộ an toàn đang ngày

đêm hiện diện tại các dự án của Vinata.

Quay lại chuyện về Phạm Tiến Dũng, trước

khi gửi bài viết này cho BBT Vinata new

(vào ngày 25-12) tôi lại vào App để kiểm tra

thêm một lần nữa. Con số bước chân trong

tháng 12 đến thời điểm hiện tại là 489.617

bước. Tính bình quân thì mỗi ngày làm việc

trong tháng này Dũng đi được là 20.400

bước.

Dự án Toto-4 lúc này đang trong giai đoạn

hoàn thiện phục vụ nghiệm thu và bàn giao.

Như vậy có thể khẳng định số bước chân

của Phạm Tiến Dũng đi trong mỗi ngày là

rất đều đặn kể cả khi thi công kết cấu phần

thô đến giai đoạn hoàn thiện.

Tôi lại nhẩm tính, bình quân mỗi tháng

Dũng đi bộ khoảng 300km. Như vậy với 12

tháng tham gia thi công tại dự án Toto-4 thì

anh đã đi được một quãng đường vào

khoảng 3.600km. Tôi tin đây chắc chắn là

một kỷ lục. Hy vọng khi Ban giám đốc Công

ty nhận được thông tin này thì sẽ có một

giải thưởng dành tặng cho kỷ lục gia, người

đi bộ nhiều nhất trên công trường của

Vinata trong năm 2020.

Hà Nội ngày 25 tháng 12 năm 2020

ĐẶNG NGỌC HƯNG (QC)

31
30

Khi bản tin này được lên khuôn, chị

Hà “bật mí” rằng trong cuộc họp

nghiệm thu nội bộ của dự án

TOTO4, chị đã săn được thông tin

anh Furuse (Giám đốc dự án) và

anh Nguyễn Trung Thành B (Chỉ

huy trưởng công trình) cũng là

những người đi bộ trung bình

20.000 bước một ngày.
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NƠI ĐÂU CŨNG LÀ MẶT TRỜI

Nếu đối với nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm “mặt trời của bắp thì nằm trên đồi,
mặt trời của mẹ em nằm trên lưng”, hay đối với ca sĩ Phương Ly mặt trời của
em chính là người em yêu thì đối với tôi có lẽ trong năm 2020 này mặt trời của
tôi nằm ở 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thơ mộng mà nói thì đó còn
hẳn là mặt trời trên sông Hồng. Nói vậy bởi trong năm 2020 chúng tôi đã thi
công một công trình cực kỳ tâm đắc, đó là công trình “Thi công nội thất văn
phòng Ban quản lý tòa nhà Sun Red River (Mặt trời sông Hồng)”.

Công trình tuy không quá lớn nhưng nó có những điểm nhấn đầy “nghệ thuật”
mà nếu ai đó đến tham quan, chúng tôi có thể tự tin mà nói rằng cũng phải ít
nhiều trầm trồ về vẻ đẹp của nó. Văn phòng được chia ra làm những khu vực
công năng cơ bản như khu lễ tân, phòng họp, khu làm việc, canteen, phòng
kho… Và điểm nhấn gây ấn tượng mạnh hơn cả có lẽ là khu vực Sảnh lễ tân
cũng như phòng VIP. Lấy ý tưởng từ chính Logo cũng như tên gọi của văn
phòng, khu vực lễ tân với sự kết hợp một cách khéo léo, hợp lý và xử lý những
đường cong đầy tinh tế giữa quầy lễ tân, backdrop cũng như sàn và trần, giữa
tính kiến trúc và ánh sáng. Nó như một dòng sông uốn lượn trải dài trên bờ cát
óng ánh. Đặc biệt khu back drop được thiết kế phối hợp giữa hộp đèn gỗ và
những tấm vách nhôm được khoét hàng nghìn lỗ theo một sự tính toán kỹ
lưỡng tạo nên chiều sâu không gian khá hoàn hảo. Còn với phòng VIP đó là
một sự kết hợp hài hòa giữa sự sang trọng và không gian thiết kế dễ chịu và
đậm màu sắc Nhật Bản.

Để có được sự hoàn thiện đó, ban chỉ huy công trường cũng như anh em các tổ
đội công nhân đã lao động chăm chỉ và đầy nỗ lực. Bên cạnh những khó khăn
vốn đã trở nên quen thuộc đối với công việc thi công trong các tòa nhà như về
thời gian làm ngoài giờ hành chính, thời gian vận chuyển vật tư, vật liệu, xử lí
những hệ thống hiện trạng sao cho hợp lí và an toàn… thì công trình này còn
phát sinh thêm một yếu tố cũng đầy thử thách, đó là sự bùng phát của dịch
bệnh Covid-19 trong quá trình thi công văn phòng. Đặc biệt, thời gian cách ly
xã hội đã ít nhiều ảnh hưởng đến công việc từ việc nhập hàng từ nước ngoài,
việc di chuyển của anh em công nhân cũng như đầy rẫy những khó khăn mà cả
xã hội đang phải đối mặt lúc bấy giờ. Tuy nhiên, trên tinh thần phòng dịch và
đảm bảo an toàn công trường theo chỉ đạo của công ty cũng như chấp hành
nghiêm chỉnh các quy định của nhà nước, Ban chỉ huy công trường đã có
những điều chỉnh hợp lý, kiểm soát chặt chẽ để giúp công trình vẫn đảm bảo
an toàn tuyệt đối, hoàn thành đúng tiến độ và được chủ đầu tư đánh giá rất tốt.
Mặt trời vốn khiến cho vạn vật ấm áp và sinh sôi, đôi khi người ta luôn đi tìm
mặt trời của riêng mình, nhưng đối với chúng tôi điều khiến chúng tôi cảm
thấy vui vẻ và ấp áp chính là cùng nhau sát cánh để hoàn thành những công
trình mỗi ngày tốt hơn và để chiếm được sự hài lòng cũng như trọn niềm tin
của chủ đầu tư. Những suy nghĩ giản dị có chút đơn giản đó vô hình chung
khiến cho tôi cảm thấy có lẽ nơi đâu cũng là mặt trời…

Viết đến đây tôi chợt nhớ, năm nay đối với tôi có thêm một mặt trời đặc biệt
nữa đó là đã trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Đây là một điều đầy
vinh dự và khiến tôi cảm thấy mình cần nỗ lực nhiều hơn nữa để luôn có
những mặt trời trong tôi; là mặt trời cho niềm vui, cho sự phấn khởi, cho sự
ấm áp mỗi khi cố gắng trong công việc hay mặt trời như nhà thơ Tố Hữu đã
viết:

“Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lý chói qua tim
Hồn tôi là một vườn hoa lá
Rất đậm hương và rộn tiếng chim...”

PHẠM MINH TÙNG (CS)

33
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QC Summer Trip 2020
Kế hoạch nghỉ mát năm 2020 của phòng

QC năm nay được lên từ rất sớm và chốt

lại đoàn sẽ đi biển Quỳnh – Quỳnh Lưu –

Nghệ An từ 23-26/7. Vân Anh tỏ ra khá

phấn khích, cô nhiệt tình lên ý tưởng

thiết kế và đặt đồng phục cho cả đoàn.

Ngày nhận đồng phục, nhìn ảnh mấy chị

em háo hức thử đồng phục khiến ai cũng

mong ngóng cho thật nhanh đến ngày

lên đường.

Dẫu đã thấy đã biết từ trước, song đến

sáng ngày khởi hành, lúc cầm chiếc áo

nhóm trên tay mình vẫn tần ngần và

ngượng ngùng mất một lúc khi nhìn vào

dòng slogan “Làm nhiệt tình – Chơi hết

mình” in sau lưng áo vì thực tế nhiều lúc

mình làm chưa nhiệt tình và chơi cũng

chẳng mấy khi hết mình bao giờ. Nhưng

thôi kệ, công việc cũng như cuộc sống,

đôi khi vẫn cần phải có những câu khẩu

hiệu để mà phấn đấu…! Mình vừa tự nhủ

vừa chui đầu vào chiếc áo nhóm mà có

cảm giác như đầu bị chúi xuống vì nặng.

Hẹn xe đón đoàn tại SA lúc 5 giờ 30 phút

nên mình đến sớm hơn một chút. Khi

đến nơi, mình chợt bùi ngùi khi bất chợt

gặp lại hình ảnh quen thuộc ngày nào.

Mấy chiếc xe đưa đón kỹ sư của các dự

án TOTO, DAIKIN, THUV… đang lần lượt

đứng xếp hàng đợi giờ lăn bánh. Đưa tay

chỉ trỏ mấy chiếc xe đang mở rộng cánh

cửa đợi người lên, mình nói với mấy

thanh niên trẻ đi cùng trong đoàn về sự

vất vả, phải đi sớm về muộn của các Kỹ

sư công trường… Nói về khó khăn, vất

vả… mà không hiểu sao trong giọng nói

của mình lại toát lên đầy vẻ tự hào, mình

không thể kiềm chế được cảm xúc bởi

bản thân cũng đã có gần hai chục năm

trải qua cảnh Công trường.

Xe xuất phát, mọi người bắt đầu nói

chuyện rôm rả. Cường râu thường ngày

vốn là người hay chuyện, sẵn sàng lên

lớp giảng giải các thể loại từ tàu sân bay,

vũ trụ đến sinh tử, âm dương ngũ hành…

Vậy nhưng bữa nay đi cùng có Nguyện

khòng bỗng tự nhiên tắt điện, biết thân

biết phận lủi thủi đi thẳng xuống cuối xe

tìm chỗ ngồi. Nguyện khòng càng được

dịp thể hiện cho đến khi mấy người ngồi

gần phải giả vờ ngủ gật mới dứt được

chuyện.

Đối với mình chuyến đi này có nhiều cái

gọi là lần đầu. Lần đầu tiên mình đến với

biển Quỳnh. Lần đầu tiên đi nghỉ mát với

một đoàn đồng nghiệp có cả các em gái.

Sự năng động, sôi nổi, nhiệt tình của các

em khiến mình trẻ lại tới vài tuổi. Lần

đầu nữa đây là chuyến đi đầu tiên mà

nhà mình chỉ có hai vợ chồng sau 21 năm

cưới. Mọi chuyến đi trước đây dù ngắn

hai dài ngày bao giờ cũng có đủ cả bốn

thành viên. Chuyến đi này cảm giác như

thiêu thiếu một cái gì đó. Cảm giác này ai

cũng phải trải qua nên mình cũng phải

tập làm cho quen thôi. Trẻ con đứa nào

cũng lớn dần rồi sẽ phải thoát ra khỏi

vòng tay bao bọc, che chở của cha mẹ…

Ngày đầu đoàn nghỉ ngơi tắm biển là

chính. Theo kế hoạch, sáng ngày thứ hai

đoàn lên đường về thăm quê Bác. Vẫn

quê nội quê ngoại của Bác, vẫn những

ngôi nhà tranh đơn sơ, vẫn những cô

thuyết minh xinh đẹp với giọng nói ngọt

ngào, nức nở… Nhưng mình không còn

có được cảm giác bồi hồi, xúc động như

lần đầu đến và được nghe. Đúng là cảm

giác lần đầu bao giờ cũng đặc biệt và để

lại những ấn tượng thật khó quên.

Ra ngoài mình thấy Tố Lan cùng mẹ đã

phải đưa con, cháu ra đứng đợi ở ngoài

từ bao giờ rồi. Thời tiết quá nóng nực

khiến đám trẻ con khóc lóc không chịu đi

tiếp mà cứ ngồi lì một chỗ. Tố Lan muốn

mẹ con có một bức ảnh đẹp cũng khó bởi

tụi nhỏ cứ nhăn nhó vì khó chịu. Nhìn

cảnh đó mình cảm thấy thương và cảm

phục tất cả những người phụ nữ đã,

đang và sẽ làm mẹ. Khi có con nhỏ họ

phải vất vả trăm bề. Ngay như việc đi

nghỉ mát đây cũng thế, không cho con đi

cùng thì không nỡ, mà cho đi thì phải

chăm sóc cho con từ miếng ăn, giấc

ngủ… Tất cả những lo lắng đó khiến

những ngày đi nghỉ lại chính là những

ngày mệt mỏi nhất.

Buổi chiều ngày thứ hai, khi mình vừa

mới tỉnh sau giấc ngủ chiều thì có âm báo

tin nhắn Zalo. Mở máy lên thấy em Tú

nhắn hỏi “Cả nhà đã ai đi tắm biển chưa

ạ?”. Liếc đồng hồ thấy mới có 4 giờ 29

phút chiều, mình muốn vui một chút cho

tỉnh ngủ bèn nhắn lại “Tắm được lúc rồi”.

Tú hỏi lại “Vợ chồng anh đi tắm sớm vậy

ạ?”. Mình nhắn đáp “Nắng đang đẹp nên

tranh thủ tắm sớm”. Cứ tưởng nói phét

vậy cho vui tí… nào ngờ ngoài cửa bỗng

có tiếng bước chân chạy dồn dập, thì ra

là Tú chạy ra hàng dây phơi để vơ vội mớ

quần áo tắm. Hai mẹ con em Tú nhanh

chóng lao ra biển như thể sợ mọi người

đang hưởng thụ hết phần nắng gió ở

ngoài đó. Mình bỗng miên man nghĩ

“Quái sao bây giờ mà lại vẫn có người

ngây thơ đến vậy cơ chứ…? Có ai đang

tắm biển mà lại trả lời tin nhắn điện thoại

được không…? Có cái nắng tháng bảy,

lúc bốn rưỡi chiều nào được gọi là nắng

đẹp hay không…?”

39
38



2141
40

Nằm một lúc lâu nữa mình mới lững thững

đi tắm biển. Hai mẹ con Tú đều không ai

biết bơi nên chỉ cầm tay nhau đứng nhảy

dỡn sóng. Nhìn hai hai người phải phơi quá

nửa thân người dưới cái nắng xiêng ngang

buổi chiều mình chợt thấy có lỗi. Song để

bớt áy náy nên mình thầm tự nhủ: Không

phải lỗi của anh đâu nhé, chẳng qua là do cô

quá ngây thơ mà thôi…! Mình bỗng lại chợt

nghĩ: Đối với các bạn trẻ mới ra tường, đầu

óc còn non tơ, trong trắng, ngây thơ… thì

những câu nói bông đùa của lớp đàn anh

tưởng chừng như vô hại rất có thể sẽ trở

thành tội lỗi.

Chiều ngày thứ hai thì các chị em phụ nữ

trong đoàn hầu như không ai đi tắm biển

nữa mà chỉ chăm chăm đi chụp ảnh. Có lẽ

với các chị em thì chỉ cần có những bức

hình check-in đẹp, cộng với những “bi”

likes trên facebook là quá đủ để thỏa mãn

những cơn vật vã rồi, đi biển đâu nhất thiết

phải tắm biển cơ chứ. Sang năm mình sẽ

bàn đi nghỉ mát ở Ecopark hoặc bãi đá Sông

Hồng cho gần xem sao.

Tối hôm đó mới là chương trình gala dinner

của đoàn. Các giọng ca không chuyên khi

kết hợp với bốn cô vũ công cây nhà lá vườn

(Vân Anh, Tố Lan, Thu Trang và Cẩm Tú) lại

trở nên những tiết mục hoàn hảo khiến

cuộc vui cứ muốn kéo dài đến bất tận…

Nhưng cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải

kết thúc, chỉ có những dư vị và ký ức sẽ còn

mãi đọng lại. Có những chuyện vui buồn rồi

sẽ trở thành giai thoạt để có thể ôn, để kể

lại cho nhau nghe vào mỗi dịp hội ngộ.

Do mấy nhà luôn phải bận bịu với con nhỏ

nên đã ba ngày trôi qua mà vẫn chưa có

được một bức ảnh tập thể mặc đồng phục

nhóm. Vân Anh hốt hoảng, cô sợ dự án

đồng phục của mình bị đổ bể nên yêu cầu

tất cả mọi người sáng hôm sau trước khi

lên xe phải mặc đồng phục nhóm để chụp

ảnh. Vậy là sáng hôm sau cả đoàn tập trung

lại để chụp ảnh.

Dưới cái nắng xiên ngang gay gắt của buổi

sáng mùa hè, Vân Anh thể hiện kỹ năng

đạo diễn, cô bắt mọi người đứng, ngồi,

quay lưng, duỗi chân, thả tim… và cuối

cùng cô còn cố vắt kiệt mồ hôi của mọi

người bằng màn xếp hình tập thể rồi mới

chịu buông tha.

Lịch trình chuyến đi 4 ngày 3 đêm nhanh

chóng trôi qua. Ai cũng cảm thấy tiếc nuối

khi phải kết thúc hành trình. Thời gian 03

ngày mà Công ty cho để nghỉ mát hàng

năm có vẻ hơi ít, nó mới chỉ tạm đủ để

“Nghỉ” thôi chứ chưa đến giai đoạn “Mát”.

Hy vọng Ban giám đốc và Công đoàn Công

ty sẽ sớm có chủ trương xem xét lại cả tính

khoa học lẫn tính thực tiễn của “Học thuyết

03 ngày” này.

Về đến SA, vừa xuống xe thì một cơm mưa

rào bất chợt ập đến. Mưa gió làm dịu bầu

không khí nóng nực ở thủ đô giúp mọi

người đỡ được phần nào cảm giác bị sốc

nhiệt khi phải chuyển dịch từ bãi biển về

thành phố.

Người ta nói sau mỗi kỳ nghỉ đầu óc con

người thường trở nên năng động và minh

mẫn hơn. Mình cũng có cảm giác đó nên tự

nhủ từ giờ trở đi phải quyết tâm cố gắng

chạy theo đám trẻ, cùng họ thực hiện đúng

ý nghĩa của câu slogan in trên áo nhóm.

Nhưng theo được đám thanh niên trẻ chắc

là khó, mình sẽ cố gắng bản thân để đạt

được 50% trong đó thôi, mình sẽ cố gắng

CHƠI HẾT MÌNH. Việc còn lại sẽ cần nhờ

các thanh niên trợ giúp.

Đi làm lại được một, hai hôm thì báo chí

đồng loạt đưa tin dịch bệnh Covid-19

bùng phát ở Đà Nẵng và bệnh nhân số

435 có đưa bạn trai về nhà ở An Hòa –

Quỳnh Lưu (cách khách sạn nơi đoàn

nghỉ khoảng 6km theo đường bộ) trước

ngày đoàn đến có mấy ngày. Dẫu biết

xác suất lây bệnh trong trường hợp này

là khó song ai cũng nghĩ rằng chỉ cần lịch

trình chậm lại một tuần thì chuyến đi sẽ

bị hủy vào giờ chót, hoặc có cố đi thì

cũng không thể trọn vẹn và đủ đầy.

Viết gần xong bài này mình lại chợt tự

hỏi: Sao sau một chuyến đi có mấy ngày

mà trong đầu mình lại có lắm suy tư như

vậy. Có lẽ mình bắt đầu già thật rồi! Mà

đúng thật bốn chín đã sắp qua, chả mấy

mà lại đến năm ba…

Đặng Ngọc Hưng (QC)
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Countdown
trên
đỉnh
symbol 
tower

Năm 2020 chuẩn bị qua đi, nghênh đón 2021
tràn đầy hy vọng cho một năm mới. Theo
như kế hoạch của BCH Công trường hôm nay
đổ bê tông vách cho symbol tower và 8 cột
tầng 3 của Zone B phải xong trước 11h30 để
anh em có thời gian countdown, mọi công
việc nghiệm thu xong trước 16h30. Tuy nhiên
đấy chỉ là kế hoạch, người tính không bằng
trời tính. Tắc cầu Thanh trì, xe bơm không về
công trường đúng giờ, nhưng toàn bộ kỹ sư
cùng công nhân ca trực vẫn quyết tâm hoàn
thành kế hoạch đã định.

Khi đã bắt tay vào công việc đòi hỏi sự tập
trung cao thì mọi thứ xảy ra xung quanh
dường như không đáng để quan tâm nhiều.
Đang theo dõi, kiểm tra xem bê tông đã đổ
đến cao độ thiết kế chưa thì “Đùng” từ xa
những sắc màu rực rỡ của pháo hoa tỏa sáng
một góc trời! Thời khắc chuyển giao năm
2020 và năm 2021 đã đến, một cảm giác ùa
về kết hợp với gió mùa Đông bắc tràn tới thật
khó tả. Bâng khuâng, chợt buồn rồi cũng
nhanh chóng qua đi, để lại trong tôi biết bao

hy vọng cho năm mới 2021 mọi điều tốt đẹp
đang chờ đón chúng ta phía trước. Trong
thời khắc đặc biệt đó đó, tôi quyết đinh cho
toàn bộ anh em công nhân, kỹ sư giải lao để
tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đặc biệt và
hưởng trọn niềm vui nhìn ngắm bầu trời sắc
mầu đó, thời khắc giao thừa, giống như nó có
một sức hút vô hình làm mọi người xích lại
gần nhau cùng nhìn về một hướng, một sự
bình yên trong tâm hồn và luôn cầu chúc cho
người thân, gia đình và bạn bè năm 2021
bình an, hạnh phúc.

Thời khắc chuyển giao sang năm mới cũng là
lúc mỗi chúng ta cũng nhìn lại một năm đã
qua với những điều đã đạt được và đặt ra
mục tiêu cho những năm tới. Còn hiện tại
mục tiêu quan trọng nhất trước mắt tôi cần
hoàn thành ngay lúc này là hoàn thành công
tác đổ bê tông vách tháp biểu tượng mà
không để xảy ra bất kỳ sự cố nào về an toàn
cũng như đảm bảo chất lượng hôm sau tháo
cốp pha bê tông bề mặt mịn màng, không rỗ.

Tuy đêm nay không được về bên gia đình do

phải trực đổ bê tông kịp tiến độ nhưng điều

đó không làm tôi quá buồn vì dù sao đến

ngày tết Nguyên Đán tôi vẫn được về nhà

sum vầy bên gia đình đón giao thừa một lần

nữa trong năm, trong khi còn có rất nhiều

người khác vì điều kiện công việc mà đêm

giao thừa âm lịch cũng không được nghỉ

ngơi bên gia đình, thậm chí còn vất vả hơn

cả những ngày bình thường.

Ngay lúc này tôi lại nghĩ đến những con

người thầm lặng đang ngày đêm bảo vệ chủ

quyền tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự ,

những người lính cứu hỏa với những nguy

hiểm luôn rình rập, hay những chiến sỹ áo

trắng ngày đêm chiến đấu với dịch bệnh và

công việc tôi đang làm:

Xây dựng dự án Bệnh viện cũng giống như

đã góp một phần nhỏ bé cho việc giúp đỡ

những người bệnh nhân cũng như mang

một ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Trải qua những năm tháng gắn bó với công

ty, một chặng đường tuy chưa dài nhưng

cũng đủ để tôi tin tưởng gắn bó và cống

hiến bằng hết khả năng mình. Giữa rất nhiều

công việc sao tôi lại chọn nghề xây dựng,

giữa rất nhiều công ty Xây dựng sao tôi lại

chọn Vinata, có lẽ tất cả điều đó giống như

hữu duyên. Và may mắn hơn nữa với tôi

được tham gia thi công Dự án Bệnh viện ĐH

Y Khoa TOKYO từ những ngày đầu tiên khi

tôi mới vào VINATA lúc đó cũng là lúc Giai

đoạn 1 bắt đầu triển khai khu giảng đường

xuyên suốt đến giai đoạn hiện tại thi công

Bệnh viện trong tổ hợp Bệnh viện ĐH Y

Khoa TOKYO.

Đây là dự án đầu tiên tại Việt Nam mà

VINATA thi công công trình bệnh viện nên

có rất nhiều công tác mới và khác biệt so với

các dự án nhà công nghiệp cũng như khối

nhà cao tầng! Có rất nhiều phòng chức năng

đặc biệt mang tính đặc thù mà chỉ trong

ngành y tế mới có, đòi hỏi trước khi thi công

phải thu thập tìm hiểu rất nhiều thông tin. Vì

thế, anh Giám đốc Dự án đã cho anh em đến

một số bệnh viện để tham quan, tìm hiểu.

Do đặc biệt như vậy nên Dự án cũng được

sự quan tâm của không chỉ Phòng Xây dựng,

các Phòng ban liên quan, đặc biệt Ban

Giám Đốc cũng dành rất nhiều quan tâm cho

dự án. Bên cạnh đó anh em kỹ sư công

trường còn được tham gia một số buổi

online training trực tiếp từ các chuyên gia

Nhật từ văn phòng chính tập đoàn Taisei,

những người có rất nhiều kinh nghiệm trong

việc thi công dự án bệnh viện. Tất cả những

điều đó càng làm tôi tự nhủ phải luôn cố

gắng hoàn thành tốt công việc được giao,

sát cánh cùng anh em đưa dự án về đích an

toàn, chất lượng và mục tiêu tiến độ đề ra.

Nguyễn Văn Biển
Kĩ sư (Dự án THUV-H)
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Raw Material Building, Nhà Raw,

Nhà “Ro”, Nhà “Rau” – là tên gọi

của hạng mục Nhà Vật Liệu Thô

của Dự Án TOTO 4 – TLIP II

Khi nghe đến tên gọi chúng ta đã cảm nhận
được sự “thô ráp”,”xù xì” và có phần hơi
“xấu xí” của hạng mục này. Quả thật như
vậy, với công năng chứa vật liệu thô đầu
vào của chủ đầu tư, Nhà Raw được thiết kế
bằng kết cấu chủ yếu là những bức vách
ngăn chia bê tông trần trụi, những cây cột
tiết diện 1m x 1m không sơn bả, những mặt
dầm cao xấp xỉ 3m không hề được phủ lớp
hoàn thiện hào nhoáng, và cả những chiếc
silô treo ngược to khổng lồ có phần thô
kệch thì Nhà Raw, một hạng mục tách rời
khỏi khối Factory đồ sộ, như một người
đàn ông khô khan, mộc mạc, cứng cáp
nhưng ít ai biết rằng trong đó thật ra lại
chứa đựng những sự tinh tế, tỉ mẩn và
những trái tim cháy không bao giờ tắt lửa.

Mặc dù là hạng mục nhỏ hơn Factory và
Warehouse nhưng với vị trí đắc địa – cửa
ngõ ra vào công trường, Nhà Raw như một
“Ban Lễ Tân” hiếu khách, các công việc, các
sản phẩm,

đường đi lối lại cần phải rất chỉn chu để tạo
ấn tượng đầu tiên thật tốt với mọi đoàn
khách đến thăm công trường. Đó cũng là
một yếu tố may mắn để Nhà Raw được
chăm sóc kĩ càng khiến hạng mục “thô ráp”
này được tăng thêm “chân kính”.
Hạng mục được thiết kế chủ yếu là bê tông
cốt thép FairFace, lại vừa “to” vừa “dài” và
không có lớp hoàn thiện nên các biện pháp
cần được tính toán rất kĩ trước khi thi công
để “không được có sai sót”.

Khi kiểm tra nghiệm thu những cây cột tiết
diện 1m x 1m, anh Đ.V.T có nói với tôi: “
Nhìn cây cột này ghê quá anh ạ, có khi con
trâu còn chui lọt, lỡ may mà trượt chân vào
thì chắc không lên được mất ! Ha ha …”
Anh em tôi cười lớn nhưng cũng nghĩ ngay
đến việc giữ vững công tác an toàn trong
thi công. Và loạt cột 1m x 1m đó đã không
phụ lòng chúng tôi, tăng thêm “chân kính”
thứ hai cho Nhà Raw.

Phần khó nhất của Nhà Raw chính là hệ dầm
sàn với kích thước dầm cao xấp xỉ 3m cùng
với hệ bulông ngược dày đặc để treo silô,
không khác gì một hệ vách bể treo ngược
trên trời . “Đời tôi chưa làm cái gì vừa lạ,
vừa khó lại vừa “khoai” như thế này” – anh
em kĩ sư bảo nhau thế. Càng khó, càng lạ,
càng độc thì lại càng phải nghiên cứu cẩn
thận, từ lập biện pháp, tính toán, bàn bạc để
ra được trình tự thi công hợp lí, đảm bảo an
toàn, chất lượng và tiến độ cho hạng mục.
Đến khi ra được biện pháp và trình tự thi
công thì đảm bảo cho công việc thực tế đi
đúng hướng còn khó hơn.

Chúng ta có thể hình dung một người thấp
bé nhẹ cân như anh N.D.H và anh Đ.V.T
ngày nào cũng phải trèo qua các ô dầm cao
3m, luồn lách các khe cốp pha cao gấp đôi
chiều cao của mình, có khi còn toạc cả áo,
rách cả đũng quần thì đúng là không dễ
dàng khi làm việc. Nhiều khi chúng tôi nói
vui “ Các anh em hạng mục khác cần “một
vé về tuổi thơ” thì qua Nhà Raw, có thể chơi
trốn tìm trong khu mê cung dầm sàn 3m” .
Đó là vì nếu đứng ở một bên dầm thì sẽ
không thể thấy ai đang bên kia dầm, thậm
chí nếu không quen có thể bị “lạc”.

Khó khăn là thế nhưng không ai bảo ai, các
kĩ sư vẫn động viên nhau để theo sát và
hoàn thành công việc bằng sự nhiệt tình của
tuổi trẻ, bằng sự dìu dắt và “cẩn thận” của
tuổi già ( nhắc đến “cẩn thận” thì chúng ta
nghĩ ngay đến anh T.T.D ). Và cái ngày hồi
hộp nhất chính là ngày tháo cốp pha của hệ
vách bể treo ngược đó, anh N.D.H còn
không dám nhìn (như xem đá penalty vậy).
Tháo cốp pha đến đâu chúng tôi thở phào

đến đó, hệ dầm sàn không phụ công chúng
tôi, khá NUỘT, góp phần tăng thêm “chân
kính” thứ ba cho Nhà Raw.

“Chân kính” thứ tư – cuối cùng là hệ silô treo
ngược khổng lồ chứa vật liệu thô. Lắp silô
lên đã khó, sau khi lắp xong, anh N.D.H và
anh Đ.V.T lại ngày ngày tiếp tục công việc
trèo vào trong … cái silô để nghiệm thu từng
chút một do yêu cầu của Chủ đầu tư : Vật
liệu thô phải tuyệt đối sạch, không được
xuất hiện rỉ sét và bụi bẩn bên trong. (Hai
anh N.D.H và Đ.V.T sau TOTO-4 sẽ vô địch
Sasuke mất).

Nhà Raw đến thời điểm này đã hoàn thành
99% với những sản phẩm tuy “thô” mà
“mượt”, góp phần tô điểm vào dự án TOTO-4
thành công của năm 2020.

Nhà Raw tuy “thô ráp” nhưng lại chứa đựng
những tinh tế đầy nhiệt huyết, cũng đại diện
cho những con người của dự án TOTO-4,
những con người với trái tim rực cháy chưa
bao giờ tắt.

Hưng Yên, 2020
Bùi Công Khanh
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Năm 2020 là một năm đầy thách thức, khó
khăn và bất ổn với dịch bệnh COVID-19 bùng
phát và lây lan trên diện rộng cả nước. Tình
hình dịch bệnh Covid -19 vẫn đang diễn biến
phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống kinh tế-
xã hội Việt Nam. Với một công ty 100% vốn
nước ngoài, Vinata đặc biệt quan tâm đến
công tác phòng chống bệnh dịch đến từ
nhân lực trong và ngoài nước để hạn chế tới
mức thấp nhất các rủi ro ảnh hưởng đến sản
xuất và thi công

Đối với các dự án ở khu vực phía Nam- nơi
có tỷ lệ dân số cao nhất cả nước- mà Vinata
Chi nhánh HCM đang quản lý thì điều này
còn là một thách thức lớn trong việc kiểm
soát và ngăn chặn rủi ro lây bệnh từ chính
yếu tố then chốt tạo nên sản phẩm của dự
án: “CON NGƯỜI”. Một khi sự lây nhiễm
dịch bệnh xâm nhập vào công trường thì các
hoạt động xây dựng điều phải ngưng lại và
gây khó khăn cho Toàn bộ công ty cũng như
ảnh hưởng trực tiếp tới thu nhập của mọi
người.

Nắm bắt được những nguy cơ dịch bệnh tác
động tới môi trường làm việc của các dự án.
Ban lãnh đạo Vinata đã phổ biến các quy
trình phòng tránh dịch bệnh đến các công
trình như: đeo khẩu trang, đo thân nhiệt
trước khi vào nơi làm việc, rửa tay thường
xuyên, giữ khoảng cách tối thiểu 2m, khai
báo y tế khi đi đến những nơi nghi ngờ có
bệnh dịch.

Tại dự án Nitto Denko phase 5- công trình
trọng điểm của Chi nhánh HCM với quy mô
nhân lực lên đến 900 người tham gia thi
công xây dựng và mặt bằng thi công hạn
hẹp. Điều này cũng là một thách thức không
hề nhỏ cho Ban chỉ huy công trường NDV5
đó là làm thế nào vừa quản lý chất lượng
công trình, vừa kiểm soát số lượng người ra
vào công trường cùng với bố trí không gian
làm việc để phòng tránh lây lan dịch bệnh.

Nhờ việc chấp hành nghiêm chỉnh những
quy định phòng chống dịch bệnh từ văn
phòng đến công trường mà Ban lãnh đạo
Vinata đề ra, cùng với ý thức bảo vệ bản thân
của mỗi nhân viên dự án. Công trường Nitto
Denko Phase 5 đến thời điểm hiện tại đã
hoàn thành tốt mục tiêu đề ra cũng như bảo
toàn được nhân lực tại nơi làm việc. Trong
thời gian sắp tới, Ban Chỉ huy công trường
NDV5 vẫn sẽ duy trì giám sát và thực hiện
đầy đủ các biện pháp phòng tránh cần thiết
để tiếp tục bảo vệ an toàn môi trường làm
việc và mang tới hiệu quả thi công tốt nhất
cho dự án.

NGUYỄN PHƯƠNG LAM THY
Chi nhánh VINATA HCM

THI CÔNG TRONG MÙA COVID
TẠI DỰ ÁN NITTO DENKO (NDV-5)
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NhậtBản, 
mộtnămkhôngthểnàoquên…

Thực hiện chương trình
đào tạo tại Nhật Bản
nhằm nâng cao năng lực
cho cán bộ nhân viên của
Tập đoàn Taisei và công
ty VINATA. Chúng tôi
gồm bốn người: Trần
Hoàng Huy (QC),
Nguyễn Mạnh Tứ
(MEP), Hồ Việt Sơn (QC)
và Bùi Thanh Phương

(VINATA HCM) là những
người được Ban Giám
đốc lựa chọn và gửi gắm
niềm tin với mong muốn
chúng tôi cố gắng học tập
để mang những kiến thức
thực tế từ Nhật Bản về để
phổ biến cho lớp trẻ
VINATA…

Nguyễn Mạnh Tứ (MEP)
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Ngày chúng tôi bay, Phó TGĐ Nguyễn Sơn
Hải tiễn chúng tôi ra tận sân bay, trò chuyện
và dặn dò chúng tôi cho đến khi chúng tôi
xuất phát lên đường. Những lời dặn dò của
sếp chúng tôi luôn nhớ và áp dụng trong
suốt thời gian sống và làm việc ở Nhật. Với
một tâm thế của người VINATA chúng tôi
đặt chân đến Nhật Bản với tinh thần hứng
khởi và quyết tâm cao độ để hoàn thành
nhiệm vụ. Tháng đầu tiên chúng tôi ở gần
nhau và học chung một lớp tiếng Nhật do
trường Nichibei Kaiwa Gakuin tổ chức đào
tạo. Tháng tiếp theo trở đi chúng tôi được
phân công tới các dự án Công trường Nhà
kho tiếp vận dược phẩm Nippon Express
Đông Nhật Bản ở Kuki, Saitama và Dự án
xây dựng khu vui chơi trong nhà Youmiuri
Land để học tập và làm việc.

Cuộc sống những ngày đầu ở Nhật Bản thật
bỡ ngỡ và thú vị. Chúng tôi nhìn đâu cũng
thấy lạ, người thì ngắm cột điện, người thì
ngắm trần vách, đường sá, xe cộ, cái gì thấy
cũng khác lạ so với ở Việt Nam. Khi đi ra
đường thì bao giờ cũng phải đi bên trái, đến
những ngã tư khi đèn xanh bật lên thì tiếng
chim hót chiu chiu chiu chiu véo von, nghe
mãi cũng thành quen và nhớ.

Thú vị nhất là chuyện đi siêu thị mua đồ ăn,
vào siêu thị thì có vô vàn thứ để mua, nhưng
tất cả các hàng hóa đều ghi bằng chữ Kanji,
nên chúng tôi cứ thấy hay là chọn, chuối,
táo, bắp cải, súp lơ rõ hình hài rồi thì dễ, thế
mà có lần chọn giấm lại cứ tưởng dầu ăn,
chọn đường hóa ra thành muối vì màu sắc
quá giống nhau, sau này có smart phone rồi
thì chỉ cần giơ lên với google dịch là hiểu nó
là cái gì ngay.

Sống ở Nhật đối với những người ngoại
quốc và tiếng Nhật chưa giỏi, nếu thiếu
smartphone thì thật là khó khăn, giống như
người leo núi mà dò dẫm từng bước vậy.
Như lần đầu tiên đi tàu điện, anh em cứ phải
đi sát với nhau vì sợ lạc thì không gọi nhau
được. Sau này mọi người có smartphone
nên việc đi lại rất dễ dàng, tra tuyến đường,
tên tàu, đỗ ở sân ga nào thời gian và địa
điểm rất là tiện lợi.

Công ty thuê cho chúng tôi nơi ở khá đầy đủ
tiện nghi, ở đây có giường gấp, tủ lạnh, bếp,
bàn ăn, máy giặt, bồn tắm, WC, một nhà
như vậy gồm hai phòng, đối với cuộc sống
đắt đỏ ở Tokyo thì chỗ ở này khá là sang.

Tôi và Phương ở tại 2-2-14 Kita Shinjuku
Lupinas Masnsion, hàng ngày đi làm chúng
tôi phải dậy từ 5 giờ sáng và ra khỏi nhà lúc
5:40 phút, đi bộ khoảng 2km ra ga Shinjuku
để kịp chuyến tàu Keio Line chạy lúc 6:08
phút. Nếp sống thành quen, đi trên đường
cả gần năm trời ngày nào chúng tôi cũng
gặp những người đi ngược chiều với đúng
thời gian đó và địa điểm đó một cách chính
xác như đếm, thế mới biết rằng người Nhật
họ quý thời gian và làm việc chính xác đến
mức nào. Huy và Sơn thì ở Kuki, Saitama
đường từ nhà đến công trường cảm giác
như đang ở Việt Nam, mùa mưa cũng có rất
nhiều ếch nhái kêu rả rích.

Thời gian trôi mau , chúng tôi học hỏi và trải
nghiệm rất nhiều thứ ở công trình do chính
bàn tay và khối óc của người Nhật tạo nên,
những giá trị này khó có thể tính được ra
tiền, mọi thứ có thể nói là vô giá.

Ngày trở về, giữa những ngày COVID-19 ở
Tokyo và và nhiều quốc gia trên thế giới
đang ở mức đỉnh và Nhật bản đang là kỳ
nghỉ lễ. Sau thời gian chờ đợi hồi hộp và
căng thẳng, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao
và kịp thời từ Ban Giám đốc, sự hỗ trợ
“nhanh nhất trong lịch sử ” (như lời anh
Kobayashi) từ các anh chị Nhật, Việt của các
bộ phận liên quan cả ở Việt Nam và Nhật
Bản, sau 24h thu xếp hành lý, trả nhà, giải
quyết mọi thủ tục để ra sân bay, trở về Việt
Nam trên chuyến bay giải cứu. Niềm vui
được nhân lên rất nhiều khi chúng tôi lại
được ôm những đứa con vào lòng sau bao
nhiêu ngày nhung nhớ.

Chúng tôi sẽ nhớ mãi, nhớ mãi nước Nhật
mến yêu, nhớ mùa hoa anh đào rực rỡ, nhớ
những buổi chiều đi bộ dưới những hàng cây
lá vàng lá đỏ, nhớ những ngày đi học, đi làm
trên công trường, trong một hoàn cảnh hạn
chế tiếp xúc/giãn cách xã hội … thật khác so
với các đoàn thực tập trước của VINATA. 51
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Hành trình trở về

“14 ngày trong khu cách ly là trải nghiệm thú vị, cũng là một nốt
trầm trong cuộc đời của tôi, để tôi biết trân trọng thời gian, trân

quý sức khỏe và có những tính toán cho tương lai” 
-------

Hồ Việt Sơn (QC) - Đất Quảng Nam 19/12/2020
Đêm cách ly tập trung cuối cùng

Tớ nhận được email của ĐSQ cho chuyến
bay trở về Việt Nam vào ngày 5/12. Chỉ có
26 tiếng cho việc gói ghém đồ đạc và hoàn
tất các thủ tục còn lại tại Nhật Bản. Tới sân
bay từ rất sớm, phải mất một lúc để tìm
được chính xác nơi ký gửi hành lý, check-in
và trình hộ chiếu để xuất cảnh. Tớ đã từng
nghĩ rằng sẽ không phải tạm biệt Nhật Bản
như thế, nhưng hôm nay nước Nhật không
bình yên …

Hơn 6 tiếng trôi qua, giấc ngủ chập chờn
trong đêm như đã đưa tớ về đến quê
hương.Tỉnh giấc khi tiếp viên hàng không
thông báo sắp hạ cánh xuống sân bay Đà
Nẵng. Một cảnh tượng rất khác so với lần
nhập cảnh trước. Hàng dài người đứng ở
phía cửa ra để khai báo y tế. Mất một vài
tiếng, mọi người cùng bước lên một đoàn
dài những chiếc xe biển đỏ đã được sắp xếp

trước, lặng lẽ trong đêm đi đến Trường
Trung cấp Cảnh sát V tỉnh Quảng Nam.

Xe buýt, vali to nhỏ, túi xách… nhanh chóng
được phun khử trùng trước khi tớ được gọi
vào khai báo thông tin và khám triệu chứng
liên quan đến Covid-19. Thật may là không
một ai trong đoàn có vấn đề về sức khỏe.
Mọi người được dẫn lên phòng nghỉ, chiến
sĩ trong trang phục bảo hộ nhiệt tình. Thật
không ngoa khi nói đây là khu Resort Cảnh
sát nhân dân. Bộ kit trong phòng nghỉ có
bàn chải, kem đánh răng… thứ không được
phục vụ tại nhiều khách sạn 5 sao trên thế
giới. Xà phòng, dầu gội đầu, thậm chí cả xà
phòng giặt, giấy vệ sinh có đầy đủ. Đây là
lần đầu tiên tớ đi "nghỉ dưỡng" mà được
phục vụ nhiệt tình đến như vậy.

“ Hành trình hạnh phúc, muôn nẻo yêu thương & sự biết ơn”
53
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Trời miền Trung se lạnh và thật tuyệt vời khi
cuộn mình trong chăn. Tớ đã có một đêm
ngon giấc sau nhiều ngày mất ngủ.

"Tớ có rất nhiều chuyện để nhớ, để kể.
Nhưng nhớ nhất vẫn là những khó nhọc của
mọi người ở đây. Sự chân thật của họ khiến
chúng tớ chẳng thể nào quên" . "Vỏn vẹn 14
ngày cách ly tại Quảng Nam. Tất cả mọi
người ở đây, chẳng ai ngờ được chúng ta sẽ
gặp nhau trong hoàn cảnh này. Một chút lo sợ
bị nhiễm bệnh, một chút bồi hồi vì trở về quê
hương sau bao ngày xa cách. Với tớ, 14 ngày
được sống với cái mưa, cái nắng gắt gỏng ở
nơi này là có lẽ là 14 ngày yên bình nhất từ
trước đến giờ. 5h30 sáng mỗi ngày lại nghe
thấy tiếng kẻng báo thức, tiếng loa phát
thanh vang khắp khu cách ly. Là mỗi sáng xịt
khử trùng mà như chạy giặc, cùng nhau đoán
xem bữa sáng, trưa tối có gì. Là nơi này đã
luyện một đứa sợ ăn thịt mỡ như tớ đã ăn
được đủ 2 bữa sáng tối không trừ một bữa
nào.

Cái vị của cơm phần lạ lắm, tưởng thiếu mà
lại quá nhiều, nhường cơm người này người
kia nhưng chẳng dám bỏ cơm vì tôn trọng
người nấu. Là những buổi trưa canh trời
hửng nắng để tắm cho đỡ lạnh. Là cầm điện
thoại đi loanh quanh ở hành lang dò từng cột
sóng wifi. Là nói chuyện với nhau, chia sẻ
nhiều điều mà trước đó chẳng biết mặt. Qua
lớp khẩu trang kia là những câu chuyện trải
lòng về cuộc sống mưu sinh nơi xứ người &
những mơ ước dự định của tương lai.

Là tự nhiên thấy yêu nước, yêu cái cách nói
chuyện chân chất ở đây, yêu cái giọng miền
Trung miền Nam nghe thấy hàng ngày. Là khi
bên ngoài kia với biết bao nhiêu công việc
khác nhau, nhưng điều những người ở đây
chọn là bảo vệ công dân, bảo vệ Tổ quốc. Tớ
sẽ chẳng quên được đâu, nơi này trong ấn
tượng trong suy nghĩ của tớ. Đẹp nhẹ nhàng
mà chân thành biết bao. Cầu mong mọi người
ở đây luôn hạnh phúc, bình an.

Và lời sau cuối, trân quý nhất tớ muốn nói lời
cảm ơn tới những “ Người “ đã luôn nỗ lực
không mệt mỏi để tớ có chuyến trở về đáng
nhớ này. Người lãnh đạo tài năng không chỉ
là người soi đường chỉ lối mà còn là người
luôn đồng hành cùng team trên mọi nẻo
đường. Sẽ luôn là như vậy …
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Hoạt động công đoàn ở
Chi nhánh tp. HCM

Năm 2020 là một năm đầy biến
động và nhiều thay đổi do ảnh
hưởng bởi dịch bệnh Covid-19
nhưng hoạt động của Công
đoàn Chi nhánh vẫn hiệu quả và
thiết thực.

Với đặc thù của Chi nhánh TP.
HCM là ít người, cả Chi nhánh
có hơn 70 nhân viên người Việt,
đặc biệt là chỉ có 10 nữ nên các
chị em rất thân thiết và gắn bó
với nhau như người một nhà
trong và cả ngoài giờ làm việc.

Chị em có thể tâm sự, chia sẻ
những vui buồn trong cuộc
sống và sẵn sàng giúp đỡ lẫn
nhau khi khó khăn. Hầu hết các
chị em đều làm trong bộ phận
hành chính, kế toán nên đảm
nhận tất cả các công việc về
nhân sự, hành chính, tài chính,
ISO, Doco, tổ chức sự kiện
Ngày hội thể thao, liên hoan tất
niên cuối năm… Mọi người đều
làm việc tốt và chu đáo, đóng
góp một phần quan trọng trong
thành công của Chi nhánh.

Các ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Phụ
nữ Việt Nam 20/10 hàng năm tất
cả các chị em đều nhận được sự
quan tâm chu đáo của Công ty,
Công Đoàn, Chi nhánh. Năm nào
anh Chủ tịch Công đoàn cũng đều
gửi email chúc mừng chị em vào
các ngày này nên tất cả chị em
đều rất xúc động và hạnh phúc.

Mặc dù phong trào thể thao tại
Chi nhánh đã có từ lâu nhưng từ
đầu năm 2020 đến nay, Công
Đoàn đã trích chi phí ủng hộ
phong trào thể dục thể thao của
chị em Chi nhánh. Sau giờ làm
việc chị em Chi nhánh cùng nhau

đi tập yoga để giữ dáng, bảo vệ
sức khỏe, trẻ hóa cơ thể và tăng
cường sự dẻo dai để tròn trọng
trách “giỏi việc nước, đảm việc
nhà” của người phụ nữ Việt Nam.

Mỗi khi có dịp và có thời gian, chị
em Chi nhánh lại tổ chức những
chuyến du lịch ngắn ngày để thư
giãn và thắt chặt tình thân thiết
giữa các chị em. Năm nay, nhân
ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10,
được Công đoàn tạo điều kiện,
quan tâm hỗ trợ một phần chi
phí, Chị em Chi nhánh đã có
chuyến đi Đà Lạt rất vui và phấn
khởi!
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Nhanh thật, thấm thoắt thế mà đã bốn năm
rồi. Nhớ mãi ngày đầu tiên đi làm bảo vệ,
được anh Trưởng phòng nhân sự Công ty
bảo vệ Sao Đỏ đưa đến nhận công việc tại
Dự án SA – VINATA 289 Khuất Duy Tiến.

Người đầu tiên tôi gặp là anh Ngọc (Phụ
trách an toàn và an ninh) tại công trường.
Anh bắt tay tôi và đưa tôi vào văn phòng
trực tiếp giao nhiệm vụ. Anh nói ngắn gọn:
Tôi đã kiểm tra lý lịch trích ngang của anh
rồi. Công việc của anh là phải bảo vệ tuyệt
đối an toàn mục tiêu, phải kiểm tra chặt chẽ
từng công nhân, thầu phụ ra vào công
trường, tất cả phải có đầy đủ phương tiện
bảo hộ lao động theo đúng quy định về an
toàn mới được vào làm việc. Anh phải lưu ý
trông coi mọi tài sản, vật tư của công
trường, ai mang cái gì ra ngoài kể cả từng
bó củi nếu không có sự đồng ý của Ban chỉ
huy thì tuyệt đối không cho phép mang
ra…. Anh phải sắp xếp, hướng dẫn phương
tiện xe cộ của công nhân một cách có thứ
tự và khoa học, không để xảy ra mất mát,
hư hỏng…. và cuối cùng anh kết luận: Xét
về lý lịch, nhìn vào con người cụ thể tôi tin
rằng Thắng sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tôi sẽ
thử thách công việc của anh trong một
tuần, nếu đạt được mọi yêu cầu của công
trường thì sẽ chính thức nhận vào làm việc,
còn nếu không thì….

Tôi sống và làm việc với anh được hai năm.
Ngoài công việc phụ trách về an toàn rất
bận rộn và vất vả, nhưng ngày nào anh
cũng dành thời gian ra Phòng bảo vệ nhắc
nhở và chấn chỉnh để chúng tôi ngày càng
làm việc tốt hơn.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của anh, tôi đã
luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, không để xảy
ra một trường hợp sơ suất đáng tiếc nào.
Tôi luôn được anh động viên, khen ngợi.

Trước ngày lâm bệnh phải nhập viện, vào
một buổi chiều thứ bảy, lúc đó mới 16h00,
thấy anh dắt xe ra về sớm (điều rất ít khi
gặp) qua phòng bảo vệ anh dừng lại và nói
nhỏ với tôi: “Chiều nay 18h00 mời Thắng qua
nhà tớ ăn cơm, hôm nay tớ xin về sớm để
trực tiếp chế biến món ngẩu pín bò chiêu đãi
Thắng.
“
Nhận lời mời của anh, 18h00 tôi có mặt tại
phố Ngọc Hà, nơi anh đang sống. Từ xa
ngoài đầu ngõ tôi đã thấy anh mặc quần
sooc, áo ba lỗ đứng chờ tôi. Anh bộc bạch:
Ngõ nhà tớ nhỏ lắm, chỉ hai xe máy tránh
nhau đã khó đi rồi nên tớ phải ra đây đón
Thắng kẻo chập choạng tay lái không vững.
Anh đưa tôi vào nhà, giởi thiệu tôi với vợ
con anh.

Anh đưa tôi lên từng tầng, vào từng phòng.
Phòng anh thì trưng bày các loại đồ cổ do
anh sưu tầm, trong phòng ngủ tôi thấy trên
đầu giường có treo một bức tranh chân
dung vẽ truyền thần rất đẹp. Anh cười giải
thích: Tớ vẽ chân dung bà xã tớ đấy. Rồi
anh đưa tôi đọc các bài thơ của anh sáng tác
về vợ con, về gia đình, về bạn bè đồng
hương, đồng ngũ…

Trong tôi lúc đó mới nhận ra một điều về
anh: Con người này tưởng như chỉ khô
khan, cứng nhắc trong công việc, hóa ra
bên trong là một tâm hồn tiềm ẩn đầy chất
nhân văn và chất nghệ sĩ…
Anh mời tôi thưởng thức món ngẩu pín bò
và nhiều loại rượu khác nhau. Anh chỉ nhấp
môi mà không uống. Anh nói: Thắng cứ
uống tự nhiên, thoải mái, thông cảm vì tớ
không biết uống rượu. Rượu này của phụ
huynh học sinh biếu bà xã tớ đấy. Bữa rượu
đang đến cao trào thi anh vào chủ đề chính,
anh nói: Hôm nay mời Thắng đến nhà và tớ
muốn trao nhiệm vụ mới cho anh đó là

Thắng sẽ làm Đội Trưởng đội Bảo vệ Sao
Đỏ. Tôi cảm ơn anh và khéo léo từ chối.
Anh cứ động viên tôi và hứa nếu có khó
khăn, vướng mắc gì thì đã có anh và Ban chỉ
huy công trường giúp đỡ.

Thế rồi ngay hôm sau anh đã làm công văn
đề nghị Ban Giám đốc công ty Sao Đỏ ra
quyết định điều động tôi làm Đội trưởng và
tôi đã chính thức làm Đội trưởng từ ngày
ấy…

Hai tuần sau anh phải vào nhập viện vì căn
bệnh quái ác. Những lần tôi vào viện thăm
anh, bên giường bệnh anh vẫn không quên
nhắc nhở tôi cần cố gắng nhiều hơn nữa,
làm tốt công việc nhiều hơn nữa để không
ân hận về những ngày đã sống, đã làm việc
ở VINATA này.

Ngày anh vĩnh viễn ra đi, tôi đến thắp nén
nhang, kính cẩn nghiêng mình đưa tiễn một
con người hết lòng vì công việc, sống nhân
văn giản dị, khiêm tốn và thấm đượm tình
người…

Làm việc tại công trường SA – VINATA
được bốn năm thì hai năm công trình này
do anh Lương Minh Hùng làm Giám đốc dự
án. Cũng như anh Ngọc, anh Chính, anh
Hùng, ngoài bề bộn công việc, lo toan, trăn
trở để công trình vừa hoàn thành đúng tiến
độ vừa đảm bảo đúng chất lượng theo cam
kết, anh thường xuyên quan tâm đến đội
ngũ bảo vệ. Anh chú ý đến đời sống, ăn, ở
và công việc của từng người, tạo điều kiện
tốt nhất có thể để mọi người yên tâm làm
việc.

Ngày mẹ anh Tuấn (nhân viên bảo vệ Sao
Đỏ) mất, tuy lúc đó anh đang làm một dự án
khác tại Thăng Long 3 (Vĩnh Phúc), nhưng
anh đã đến SA gửi tôi phong bì, thắp hương

cho người đã khuất… Chỉ với một hành
động nhỏ của người chỉ huy anh đã để lại
dấu ấn cho gia đình anh Tuấn, cho lãnh đạo
công ty Sao Đỏ những tình cảm sâu sắc khó
quên.

Bốn năm làm việc tại VINATA đã để lại
trong tôi một trải nghiệm sâu sắc về tình
người. Tôi đã chứng kiến hình ảnh từ người
lãnh đạo cao nhất của Công ty đến các anh
Giám đốc dự án như anh Hùng, anh Chính,
anh Thạo…. Các cán bộ, kỹ sư, nhân viên
hành chính, lái xe, bảo vệ… mọi người đều
hòa đồng, không phân biệt chức vụ, tuổi
tác. Tất cả đều đoàn kết, gắn bó, biết yêu
thương nhau, biết kính trên, nhường dưới,
biết tôn trọng mọi người tạo nên hình ảnh
một Công ty – một gia đình văn hóa.

Cuộc đời đã kinh qua nhiều năm làm báo,
đã sống, đã đi hầu hết mọi miền đất nước,
đã gặp gỡ tiếp xúc với biết bao công ty,
doanh nghiệp (kể cả các Công ty, doanh
nghiệp làm ăn, sinh sống ở nước ngoài).
Nhưng có một điều tôi dám khẳng định
chắc chắn rằng: Rất hiếm có một Công ty
hay một doanh nghiệp nào có tình người
sâu đậm như ở Công ty VINATA này.

Nguyễn Chiến Thắng
Đội trưởng đội Bảo vệ Sao Đỏ tại SA 

Tìnhngườiở VINATA 
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VINATA  -Áoấmchoem
Ngày 15,16 tháng 1, chương trình
thiện nguyện “VINATA – Áo ấm
cho em” do Công đoàn và Đoàn
TNCS VINATA tổ chức đã diễn ra
thành công, qua đó, đem lại niềm
vui ấm áp cho trẻ em và người dân
khó khăn tại vùng cao huyện Bắc
Mê, tỉnh Hà Giang.

Chương trình đã thu hút sự tham
gia quyên góp của toàn thể cán bộ
nhân viên công ty từ trụ sở chính
tới chi nhánh HCM cũng như từ
các tổ chức như văn phòng đại
diện TAISEI tại Hà Nội, hội đồng
hương Thái Bình tại VINATA và cả
các thầu phụ lâu năm của VINATA
như Đức Tiến, Đồng Tiến, Nam
Đô, Đông Dương, Bảo Tín, NSN.
Chỉ trong một thời gian ngắn, dựa
trên số tiền quyên góp, đoàn thiện
nguyện đã chuẩn bị được hàng
trăm chiếc áo ấm, chăn ấm, sách
vở học tập và máy lọc nước cho
chuyến đi.

Với sự giúp đỡ của huyện đoàn
Bắc Mê và công ty xây dựng
Hoàng Quân tại Bắc Mê, đoàn
thiện nguyện VINATA đã tới được
những điểm trường xa xôi để trao
cho các em học sinh và người dân
khó khăn những phần quà ý nghĩa.

Chuyến đi cũng là trải nghiệm khó
quên đối với các cán bộ nhân viên
của đoàn, nhất là các bạn đoàn
viên trẻ, khi được tận mắt chứng
kiến những khó khăn và thiếu
thốn của trẻ em và người dân
vùng cao. Hy vọng những hoạt
động ý nghĩa như vậy sẽ được tiếp
tục thường xuyên hơn trong thời
gian tới để lan tỏa tình yêu
thương cộng đồng cũng như nâng
cao trách nhiệm xã hội của doanh
nghiệp.

Đoàn TNCS HCM VINATA 
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EXCELLENT STAFF 2020

Trần Văn Thắng Nguyễn Phạm Thành Nhân Nguyễn Công Hiệu Bùi Công Khanh Trần Đức Thành Nguyễn Văn Trung Nguyễn Văn Khái

Trần Thị Lệ Giang Đoàn Tư Thoan Hoàng Chí Linh Trịnh Tiến Dũng

Nguyễn Thị Hồng Hoa Nguyễn Doãn Trung
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Tạm biệt Covid-19

Một ngày đẹp trời
Cô vy xuất hiện
Vũ Hán nước bên
Không kịp ngăn chặn
Bùng phát khắp nơi
Lan ra thế giới

Ủ 14 ngày
Bắt đầu xâm phá
Biển hiện ban đầu
Như là cảm cúm
Sốt, ho, khó thở
Nặng thành phổi viêm

Nước Việt Nam mình
Không phải giàu có
Nhưng lại tận tâm
Đường đi đúng đắn
Và yêu con dân
Dù sống nơi khác

Mình vẫn đi làm
Chấp hành nghiêm chỉnh
Biện pháp phòng chống
Đầy đủ khẩu trang
Xịt cồn kháng khuẩn
Đo nhiệt vào giờ

Vinata đó
Vững vàng sát sao
Chia khối văn phòng
Tập trung trực tuyến
Chủ động ứng phó
Chặn En-co-vy

Đại dịch toàn cầu
Nguy hiểm kề bên
Nhưng càng tôn vinh
Tinh thần đoàn kết
Góp sức đồng lòng
Con dân người Việt!
Tự hào hai tiếng VIỆT NAM 

Ngô Thị Vân Anh  (QC)

VINATA – CS

TRUNG thành cùng những công trình

TÂM hồn vui vẻ trong mình hát ca

BẢO rằng chẳng ngại gần xa

HÀNH quân đến những nơi ta cần làm.

VÀ gian khó chẳng ngại ngần

CHĂM làm, cố gắng, gian nan không lùi

SÓC lên ý chí không lui

KHÁCH hàng thỏa mãn, niềm vui ngập tràn.

HÀNG năm thêm những công trình

VINATA sẽ vươn mình tiến xa. 

Phạm Minh Tùng (CS)

Bộc bạch

Nhận lệnh điều động tăng cường
Vui vẻ lên đường, CS Hải Dương

Được lãnh đạo quan tâm, hướng dẫn
Nhờ anh em giúp đỡ tận tình
Trong tâm tự nhắc nhở mình

Công việc hành chính phải làm chỉn chu!
Lại được giao quản phần kho bãi

Tránh để làm thất thoát vật tư
Cấp trên tin tưởng giao cho

Phải luôn cố gắng để lo chu toàn.
Chưa kinh nghiệm hỏi thầy, học bạn

Có quyết tâm khó trước, dễ sau
Việc gì chẳng khó ban đầu

Chăm lo giải quyết, về sau sẽ nhàn.
Chuyện đi lại thấy xa cũng nản

Nhập cuộc rồi lại hóa nhàn tênh
Sáng cùng đồng nghiệp Hải Anh

Lên chung xe buýt đồng hành thêm vui.
Đến cơ quan, ai vào việc nấy

Hết giờ làm, cùng bước lên xe
Có chung bạn lúc đi, về

Nên thấy mọi việc chẳng hề khó khăn.
Cứ đầu tuần Hải Dương thẳng tiến

Cuối mỗi tuần về lại Thăng Long
Việc đâu giải quyết phải xong

Tâm tư thoải mái, trong lòng mới vui.

Hải Dương, 24/12/2020
Hà Vĩnh Thắng (CS)

Hoa Em

Mến tặng các em gái VINATA
Dữ dội Hoàng hôn HOA NHÀI
Nồng nàn chờ đêm HOA SỮA
HOA PHƯỢNG gọi hè bốc lửa

NỤ MAI đón đợi mùa Xuân
HOA BƯỞI hương đồng gió nội
HOA CAU xe kiếp duyên thầm
Làm mật, say ong HOA NHÃN

Từ bùn tinh khiết HOA SEN
Lãng đãng bên chùa HOA ĐẠI
Ngẩn ngơ HOA LỰU thắp đèn
Mỏng manh cánh Vi – Ô – Lét
Tri ân HOA HUỆ dâng hương

Bình dị HOA SIM tím biếc
Cao sang hoa BẠCH NGỌC ĐƯỜNG

Thẹn thùng cánh hoa TRINH NỮ
Đài các như HOA QUỲNH nở

HƯỚNG DƯƠNG rực rỡ ánh ngày.
Đọng lại muôn loài hoa ấy

Sắc hương hòa quyện trong em
Sắc em gái VINATA

Hương em gái VINATA
Sắc em làm anh ngơ ngác

Hương em gợi tình say men…

Thu 2020
Chiến Thắng

Nhớ Nhà

Đi xa ta nhớ, mong ngày về
Công việc xa nhà và xa quê
Lắm lúc ta buồn người thờ thẫn
Nhớ khi vui vẻ, nhớ vợ hiền
Nơi xa bận bịu với công việc
Ta vẫn vui cười cùng đam mê
Tiến độ , hợp đồng vơi nỗi nhớ
Thời gian nhanh hết đến ngày về

Đỗ Hoài Nam (CS)

Nói với em

Nghề xây dựng là nay đây, mai đó
Dân công trường quen dãi gió, dầm mưa

Có những hôm phần lại bữa cơm trưa
Mẻ bê tông vẫn đang còn đổ dở.

Ngồi bên anh, em nhẹ nhàng hỏi nhỏ
Anh yêu nghề xây dựng thế cơ anh?

Em ơi em! Khi nghề đã chọn anh
Dù vất vả không bao giờ anh nản
Thép, bê tông với anh luôn là bạn

Luôn đồng hành cùng gạch, cát, xi măng.
Đến với em, chỉ làn da rám nắng

Nhưng tấm lòng, đẹp tựa ánh trăng thanh.
Em yêu anh, là gánh nhiều vất vả

Là những đêm ngồi tựa cửa chờ anh.
Khi xa em, dẫu bao lời đường mật

Rời công trường, chỉ nhớ bóng hình em.
Anh hy vọng, em luôn là nội tướng

Anh – bức tường, vững chãi của đời em!

Hà Vĩnh Thắng (CS)
18/12/2020
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Góc thơ

THÁNG BA

Đã khép lại rồi những lặng lẽ Giêng Hai
Những hàng cây lại vào mùa thay lá
Nơi em về có mùa xuân đến lạ
Có sắc màu của bất chợt tháng Ba

Nơi em về da diết những màu hoa
Thanh khiết hoa sưa, nồng nàn hoa bưởi
Những bé xíu không tên, những trắng vàng
hoa dại
Những vu vơ câu hát màu hoa cải ven sông

Nơi em về tạm biệt gió mùa đông
Nêm chút nắng vàng lên tim mình đập nhẹ
Rắc tinh khôi lên những vòm cây, ghim thêm
vài tiếng chim khe khẽ
Gói ghém tặng mình những bất chợt tháng
Ba …

29/2/2020
Nghiêm Thu Hà

Thơ vui về Cô vít

Phòng dịch Covid ác ôn
Công đoàn liền cấp lọ cồn xoa tay.

Các phòng liền thực hiện ngay
Giao ban luôn nhắc xoa tay vào cồn!

Văn phòng tuân thủ ngay luôn
Vừa đi tới cửa xoa cồn vào tay.

Bảo vệ trực cổng hàng ngày
Khi có khách đến, đưa ngay lọ cồn.

Lễ tân trực tê lê phôn
Trước khi nhấc máy, cầm cồn xoa tay.

Công trường bận rộn đêm ngày
Tập xong thể dục, xoa tay vào cồn.

Kỹ sư giám sát rất khôn
Luôn để trong túi lọ cồn xoa tay.

QS làm việc hăng say 
Vừa rời bàn phím là tay xoa cồn.

DC còn quyết liệt hơn
Mắt nhìn bản vẽ, vẫn cồn xoa tay.

AC chăm chỉ cả ngày
Vừa làm bảng tính, vừa tay xoa cồn.

CS còn sáng kiến hơn
Để thêm ngoài cửa, lọ cồn xoa tay.

Tinh thần chống dịch hăng say
Giờ ai cũng nhớ xoa tay vào cồn.

Hà VĩnhThắng (CS)
21/12/2020

Noel bất ngờ

Noel – ngày gì vậy sếp?
Mà sao ai cũng háo hức mong chờ
Liệu có điều gì đặc biệt
Hay như mọi ngày lặng lẽ trôi qua

Ô kìa, thật bất ngờ!

Ông già Noel đã đến
Đứng cạnh thông “tree” – công trình thanh niên
Dành cho 10 số may mắn
Với 10 phần quà to nhỏ xinh xinh

2 giờ chiều đã điểm
Đại diện anh Hải, anh Diên sẵn sàng
Văn phòng sôi sục, hồi hộp
Liệu số ngẫu nhiên, đúng mình không đây?

Quà đã trao, quà đã mở
Vật dụng hàng ngày, dùng được mọi nơi
Với ai chưa kịp may mắn
Mang về gom tất, mua xổ số chơi. 

Ngô Thị Vân Anh (QC)

Phận gái công trường

Lặng lẽ đi khi mờ sáng
Trở về khi phố lên đèn
Thoáng chạnh lòng khi ai hỏi
“Thanh xuân em còn nhiều không?”
Xa kia công trường đang đợi
Không đi vội nào có được không?

Đôi lần mẹ khẽ nói
“Gái của mẹ sao giống đàn ông?”
Việc toàn các thứ lạnh lùng
Ngày qua nào là cốt thép với bê tông
Đề nghị thanh toán khẩn trương tổng hợp
Dịu dàng thùy mị có còn không

Bạn bè tưởng chốn công trường
Phận gái sẽ được cưng như trứng mỏng
Nhưng nào có ai hiểu nỗi lòng
Các anh chỉ muốn trêu đùa bông
Con gái chốn công trường mạnh mẽ
Nào khiến các anh động lòng

Năm mới đã gần đến
Dự án nữa sắp xong
Thanh xuân em còn đó
Vẫn hăng say hết lòng
Khó khăn chẳng chùng bước
Mạnh mẽ mà tiến lên.

Nguyễn Phương Lam Thy (VINATA HCM)
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COVID – Những ngày sống chậm

Từ một người chưa bao giờ học vẽ😊Hoa lá, phong cảnh … quanh mìnhNhững bookmarks vẽ tay xinh xinhTranh vẽ bằng cà phê😊

Tranh của chị NGHIÊM THU HÀ

Những ngày
sống chậm

Bạn đã làm gì vào những
ngày giãn cách xã hội?

Đây là những niềm vui bé nhỏ chị

Nghiêm Thu Hà đã góp nhặt

trong thời gian giãn cách …

Những nét ký họa bằng cà phê

hay những bookmarks vẽ tay

xinh xinh. 

Những hoa lá, phong cảnh … 

quanh mình từ một người trước

đó chưa bao giờ học vẽ ☺
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Fun pics

“Tiền để trên bàn thì không

mất, còn dập ghim thì mất

ngay… cứ phải cẩn thận, chú

ạ” – anh Hàn Lê Sơn

(Phòng QS)

Chủ nhân chiếc ghế

“hot” nhất văn phòng

là anh Trần Văn

Thắng (IT). Chiếc ghế

có đầy đủ chức năng

mát xa cổ, vai, gáy…

thu hút nhiều rất

nhiều chị em :D

Thời buổi COVID, đi đâu cũng phải mang khẩu trang. Cứ

buộc lại như chị Phương Liên (HC) là chắc cú nhất ^^

Mọi dự đoán về số cân nặng

của chị Hồng Hà (KT) xin

gửi về Ban biên tập ☺ Dự

đoán đúng nhất sẽ được

nhận phần quà đặc biệt.
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Văn phòng
mùa COVID
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Sáng nay nhóm 1 gồm 5/10 kỹ sư trúng tuyển đợt này vẫn đến bắt đầu làm
việc theo lịch hẹn ngày 1.

Những gương mặt giấu sau lớp khẩu trang vẫn cặm cụi bên màn hình máy
tính. Vẫn khuôn mặt nhíu mày chăm chú, cẩn thận của bạn Trưởng nhóm
đấu thầu bên góc ngồi quen, vẫn sự cần mẫn của nhân viên bên hồ sơ dự
án. Vẫn giọng ân cần của một quản lý đang giao việc/hướng dẫn gì đó cho
nhân viên. Vẫn soàn soạt tiếng máy, tiếng giấy tại khu vực để máy in/máy
photocopy.

Vẫn những bước chân hối hả vào phòng họp, vẫn những bước nhón chân
thật khẽ qua những lối đi chung. Vẫn nụ cười nhẹ nhõm của em lễ tân nơi
bàn trực, chỉ khác là ngoài cửa kính có thêm chiếc bàn nhỏ để bình rửa tay
sát khuẩn và bạn nhân viên bảo vệ chỉnh tề sẵn sàng với chiếc nhiệt kế đo
trán. Sáng sớm nay, vừa bước qua cửa còn nghe thấy một câu rất vui phía
sau “anh bắn tốc độ cho em một phát !”😁

Vẫn những chậu cây xanh nhỏ bé nơi góc bàn, vẫn những cuốn lịch bàn
đứng im nghe nhịp đồng hồ rảo bước.

Cuối giờ chiều qua, mấy em nhân viên trẻ xin phép “Chị cho bọn em chạy
sang BV Huyết học hiến máu một lát, có 1 cô giáo mang thai 37 tuần bị K
máu đang cần máu cấp cứu gấp !”, gật đầu và kịp dặn với “đừng đi xe máy,
gọi xe VP chở đi nhé !”❤️
Lướt nhìn thật nhanh những thân thuộc hàng ngày, cảm giác tim mình như
có ai vừa bóp nhẹ.

Mùa dịch, nơi đây, những TRÁI TIM vẫn đập.

20/3/2020
Nghiêm Thu Hà

Bảngxếphạngthanhniên

Thanh niên vạm vỡ nhất
Hồ Công Anh

Thanh niên “trẻ” nhất
Nguyễn Hương Thủy

Thanh niên nhanh nhảu nhất
Nguyễn Tiến Thành (B)

Thanh niên chạy nhiều nhất
Nguyễn Hữu Quý

Thanh niên bị cách ly lâu nhất
Nguyễn Lưu Diễm Nhung

Thanh niên bị “sờ” nhiều
nhất
Bùi Văn Trung

Thanh niên chăm tập gym nhất
Nguyễn Đức Lực

N
ăm

C
O

V
ID

th
ứ

n
h

ất
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QC Garden
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Một câu chuyện thủ thỉ
Về khu vườn xinh xinh
QC garden nhỏ
Giữa lòng văn phòng xanh

Đủ loại cây phong thủy
Mang tài, lộc, bình an
Mang niềm vui rộn ràng
Cùng đua khoe sắc thắm

Về cân nặng, chiều cao
Nhất Kim ngân bàn sếp
Tùng la hán 6 năm
Hiện đứng đầu tuổi lớn

Trúc nhật lá vàng xanh
Thêm Ngọc ngân xanh trắng
Cau tiểu trâm xòe lá
Cùng Trầu bà đế vương

Lưỡi hổ cạnh Phát lộc
Kim tiền, Đuôi công xanh
Chậu Lan chỉ rủ mình
Đón nắng xa sáng sớm

Bao nhiêu là loài cây
Cùng về đây tụ hợp
Mang thêm nhiều sắc xanh
Mang thêm nhiều cảm hứng!

Ngô Vân Anh (QC)

Những ký họa của KTS 
tương lai thuận tay trái
Bé Dương Minh Khôi con bố
Dương Thành Trung (CS)
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VINATA Staff Party

Hà Nội 2020
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VINATA Staff Party

HCM 2020
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VINATA SPORTS DAY
Ngày 13/12/2020, Ngày hội thể
thao “VINATA Sports Day
Hanoi” đã được tổ chức tại sân
vận động Trung tâm huấn luyện
bóng đá trẻ Việt Nam (Mỹ Đình,
Hà Nội). Đây là món ăn tinh
thần cuối năm không thể thiếu
của đại gia đình VINATA và
cũng là dịp để kết nối và thúc

đẩy tinh thần giao lưu và luyện
tập thể thao trong cán bộ nhân
viên Công ty.

Toàn bộ chương trình (MC, Kịch
bản, Game, Văn nghệ …) đều do
cán bộ nhân viên công ty tự
chuẩn bị và tổ chức nhưng vẫn
rất chu đáo và vui vẻ.

Chương trình bao gồm các hoạt
động sôi động như nhảy tập
thể, trò chơi, chạy tiếp sức
nam, nữ, bóng đá… Phòng DC
tỏ rõ sức mạnh vượt trội trong
nội dung chạy tiếp sức nam với
các chân chạy rất mạnh như
Phạm Năng Lực, Nguyễn Hữu

Quý, Ngô Văn Huy và Lê Quang
Trung. Ở Nội dung chạy đơn
nữ, bạn Phùng Cẩm Tú (QC) với
lợi thế trẻ và chưa chồng đã
giành chiến thắng áp đảo. Kết
thúc Ngày hội thể thao là chiến
thắng của đội bóng đá nam
phòng QC trước đội liên quân.
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Môn chạy xe đạp chậm, trò chơi phát huy tối đa
sự khéo léo của mỗi thành viên, làm sao điều
khiển xe đạp đi càng chậm càng tốt mà không
được chống chân, không được dừng lại. Các
thành viên lúc này như những diễn viên xiếc, cố
gắng đạp xe thật chậm và giữ thăng bằng để về
đích mà không phạm lỗi. Ở trò chơi này, bạn
Nguyễn Trọng Hải đã đạt giải nhất, bạn đạp xe
như làm xiếc, nghe đâu hàng ngày bạn đều tập
môn này.Tiếp theo là đi bộ nhanh, trò chơi đòi
hỏi sự phối hợp ăn ý, hai người là một cặp, mỗi
người buộc một chân với người kia, cùng đi bộ
sao cho thật nhanh, cái khó là sự đồng đều khi
cùng bước đi, người này không cản trở người
kia do sự lạc điệu, không đồng bộ. Những tiếng
cười reo rộ lên khi có cặp đôi đi không đồng
nhịp. Bóng đá, môn cuối cùng trong chuỗi các
trò chơi. Năm nay rất đặc biệt khi có bốn cầu
thủ nữ (Cẩm Dâng, Ngọc Sương, Lam Thy,
Iwamoto) cũng ra sân đá chung với các cầu thủ
nam. Các cầu thủ nữ không thua kém các cầu
thủ nam khi cùng tranh bóng, cùng chuyền
bóng và sút bóng, làm cho các cầu thủ nam
cũng vất vả khi cản trở những pha bóng tấn
công đến gần khung thành.

Tiếng còi trọng tài vang lên, báo hiệu kết thúc
hai hiệp đấu, lúc này các đội chơi đều đã mệt,
nhưng trên gương mặt ai cũng rạng rỡ, không
cần quan tâm đến kết quả và giải thưởng, tất cả
đều vui. Một ngày tạm gác lại những lo toan
cuộc sống, những bộn bề công việc, được vui
chơi và bùng cháy bên những đồng nghiệp và
người thân, không còn gì vui hơn thế.

Sau cùng, tất cả di chuyển đến nhà hàng Dìn Ký
gần sân vận động để tham dự bữa tiệc buổi
trưa, không khí buổi tiệc thật ấm áp, có cảm
giác như bữa cơm đại gia đình sum họp ngày
cuối tuần, ai ai cũng hân hoan, chuyện trò rôm
rả, cụng ly chúc nhau sức khỏe.
Thời gian trôi qua thật nhanh, buổi tiệc kết
thúc, đến giờ chia tay để mỗi thành viên lại trở
về ngôi nhà thân yêu của mình, cùng hẹn sẽ gặp
lại trong ngày hội thể thao năm sau.

Lưu Quang Thái
HCM 27/12/2020

Ngàyhộithểthao
VINATA HCM
Đến hẹn lại lên, biết bao sự háo hức và chờ
mong, cuối cùng ngày hội thể thao của công
ty năm nay cũng đã đến. Toàn thể anh chị
em trong công ty đã sắp xếp công việc trong
gia đình và trên công trường để tham gia vào
ngày vui chung mà mỗi năm chỉ có 01 lần.

Như mọi năm, Vinata cả hai miền Nam - Bắc
tổ chức cùng một ngày, niềm vui và sự hứng
khởi như được nhân đôi. Mỗi anh chị em
trong công ty đều có thể mời thêm người
thân tham dự và cổ vũ, đến đây mọi người có
cảm giác như một đại gia đình, gặp nhau với
tinh thần thể thao, đoàn kết và yêu thương
hơn.

Ngày hội thể thao là dịp để giải phóng con
người khỏi công việc, là dịp để mọi thành
viên thể hiện được những sở trường và đam
mê, là dịp để bùng nổ với những năng khiếu
mà bình thường trong công việc hàng ngày
không thấy được. Trên sân chơi, đồng
nghiệp trở thành bạn bè, trở thành đồng đội
với tinh thần tương hỗ, trợ giúp, cùng nhau
vượt qua những thử thách trong các trò
chơi.

Năm nay, Vinata HCM tổ chức ngày hội thể
thao trên sân vận động Phú Nhuận, với
những trò chơi đa dạng, phát huy được sức
bền bỉ, sự khéo léo và tinh thần đồng đội,
hợp tác và ăn ý, như các môn: Bowling sân
cỏ, bóng rổ vượt chướng ngại vật, chạy xe
đạp chậm, đi bộ nhanh, và cuối cùng, môn
thể thao tốn sức nhất, hứng khởi nhất,
cuồng nhiệt nhất, đó là môn bóng đá.

Thành phần quan trọng không thể thiếu là
ban tổ chức và các đội chơi: Chị Quách Thu
Thủy làm trưởng ban, anh Nguyễn Hùng, chị
Lý Thị Giàu, Hoàng Quốc Hưng, Trần Cẩm
Dâng, Nguyễn Ngọc Sương, Nguyễn
Phương Lam Thy, Nguyễn Trọng Lễ và các
thành viên tham gia được chia làm 02 đội
xanh và cam.

Sau khi các anh chị em đã tập trung đầy đủ,
làm lễ khai mạc và chụp hình lưu niệm, ban
tổ chức đọc danh sách chia đội và hướng dẫn
luật chơi, tất cả đều rất háo hức để bắt đầu
bước vào các trò chơi. Mở màn là môn
Bowling sân cỏ, trò chơi không cần nhiều sức
mạnh, mà đòi hỏi sự khéo léo và chính xác,
nhìn đơn giản nhưng không dễ chơi, làm sao
lăn bóng để làm đổ càng nhiều chai nước
càng tốt, mỗi lần lăn bóng là mỗi lần hồi hộp
và kết thúc là sự hò reo khi những chai nước
ngã đổ trên sân cỏ. Tiếp theo là môn bóng rổ
vượt chướng ngại vật, người chơi đập bóng
và đi zich zắc vượt qua những thành viên đội
bạn để đến đích và ném bóng vào rổ. Người
chơi cố gắng và khéo léo di chuyển, đội bạn
cố gắng gây cản trở càng nhiều càng tốt.
Mặc dù đã rất cố gắng nhưng nhiều người
chơi vẫn không tới được đích do chạm vào
chướng ngại vật. Nhiều người khéo léo tới
đích nhưng ném bóng trượt ra ngoài, số lần
ném bóng trúng rổ là không nhiều, nhưng trò
chơi đã mang lại nhiều tiếng cười sảng khoái
và sự hò reo cuồng nhiệt.
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