


     Năm 2021 đã khép lại - một năm đầy khó khăn với tất cả mọi người, mọi doanh
nghiệp trên dải đất hình chữ S. Covid-19 như một cơn bão chưa từng có trong lịch sử
nhân loại, tràn đến mọi quốc gia, quét qua rồi quét lại, đến mùa đông thứ ba vẫn
chẳng chịu tan.

     Những ngày cuối năm Tân Sửu, nhìn lại một năm đã qua, tổng kết những việc đã
làm, biết ơn những cống hiến và nỗ lực hết mình của tất cả các VINATA-ers trong
suốt 12 tháng vừa qua - quãng thời gian có thể coi như một chu kỳ lắng xuống – chu
kỳ mùa đông của cuộc đời. 

     Bên thềm năm mới Nhâm Dần, mong một mùa xuân mới bão tan, người người
nhà nhà mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc. Và chúc VINATA của chúng ta vững vàng
vượt qua cơn bão Covid, tiếp tục tiến bước trên hành trình đến những MÙA XUÂN.
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 Dear everyone in Vinata

Happy New Year !!

     Last year, due to the spread of the COVID-19 infection, our projects’

construction operation suffered seriously from the long-term lockdowns and

restrictions on inter-provincial mobilizations of materials and manpower.

However, we, VINATA, have worked together to overcome such difficulties,

succeeded to continue our construction operation while the Corona infection

spreading. I would like to take this opportunity to express my great thanks to

you all for your efforts and contributions.

     Despite of the influence of COVID-19, VINATA has achieved the targeted

turnover in 2021 with Net Profit higher than planned target.

     Let's do our best to achieve our targets for the following five goals of VINATA

in 2022: Tender, Turnover, Profit, Company reputation and Customers’

satisfaction.

Let's continue to grow up VINATA by everyone.

All for VINATA and VINATA employees.

Koji Ota
Chairman - General Director
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BOD'S Message 

     Thêm một năm đầy biến cố, dịch bệnh COVID tiếp tục kéo dài, ảnh hưởng rất

lớn đến nền kinh tế toàn cầu, Việt Nam và đặc biệt là VINATA. Trong năm 2021

đầy những thử thách cam go chưa từng có vừa qua, từ Ban Giám đốc đến các

phòng ban, Trung tâm và các công trường đã hết sức nỗ lực hoàn thành công

việc ngay cả trong những giai đoạn đỉnh dịch. Ban Giám đốc ghi nhận và đánh

giá cao tinh thần vững vàng, những nỗ lực, cố gắng tối đa của toàn thể nhân

viên, đặc biệt là những kỹ sư, nhân viên ở tuyến đầu, những công trường vẫn

hoạt động trong thời kỳ dịch căng thẳng nhất, bàn giao công trình đúng hẹn cho

khách hàng, đảm bảo kỹ - mỹ thuật và tuyệt đối an toàn.

     Chúng tôi vô cùng trân trọng, tự hào vì các bạn và xin gửi lời cảm ơn chân

thành tới tất cả mọi người. 

     Chúng ta hy vọng năm 2022, năm Nhâm Dần sẽ mang tới cho chúng ta may

mắn, dịch bệnh sẽ được khống chế. 

     Chúng ta cần cố gắng, nỗ lực hơn nữa để vượt qua giai đoạn khó khăn.

Chúng tôi, Ban Giám đốc, sẽ luôn song hành, ủng hộ, tạo điều kiện cho các bạn

một môi trường làm việc tốt nhất. 

     Nhân dịp năm mới sắp đến, thay mặt Ban Giám đốc, tôi xin chúc toàn thể

cán bộ nhân viên VINATA và gia đình thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình

an. Chúc cho Công ty VINATA ngày càng phát triển, chúc mọi người có một cái

Tết ấm áp và an toàn bên người thân. 

Nguyễn Sơn Hải
Bí thư Đảng ủy-Phó Tổng Giám đốc thứ nhất

Thư Ban Giám Đốc



     Thank you all for your great effort completing many projects while fighting

with COVID19 last year. It will take a little more time to recover fully from this

pandemic situation but, on the other hand, many postponed projects are

expected to be started this year. Let’s be ready for the post-pandemic world

together. Wish you all and your family have great year 2022!

 

Design Director    Makoto Kato
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  I would like to express my best thanks for your contribution always and

especially for 2021 regardless of the difficulties due to the COVID-19 that we

have never experienced before.

Nevertheless, I believe that we can improve and develop our company better

and better than now, being always the best company in the overseas

operations of TAISEI group.

I wish you all to keep moving forward with our “VINATA pride” as the leading

company of all TAISEI overseas operation, to realize the many target objectives

and expectations from TAISEI.

Let’s show our pride and excellency to TAISEI!! 

Wish the health and happiness of you all and your loved ones.

 

Administration Director        Shuichiro Kobayashi   

BOD'S Message 
Happy new year everyone.

Thank you for your working-hard last year due to the spread of Covid-19

infection.

In particular, I am grateful to the staffs working in project offices outside of

Hanoi and Ho Chi Minh City as usual in a situation that they could not return

their homes and meet their families during the lockdown.

The policies have been changed with Corona outbreak this year and the

epidemic situation shall continue to be unpredictable in my opinion. Under

such circumstances, I think that the risk of infection on both sides of the

construction site and the customer's factory shall increase. Therefore, I hope

we will strictly observe customer’s rules, the Company’s rules and the

Government regulations and work in spirit of ensuring personal health first. 

I believe that we can do the best together.

I look forward to working with you again this year.

Deputy General Director    Kazuhisa Hayakawa



29/03/2021

01/05/2021

Ông Kazuhisa Hayakawa được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc VINATA thay ông Shunji Furuya 

13/11/2021

Lễ Khởi Công Dự án Tòa nhà Văn phòng TAISEI Hà Nội tại Đường Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
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Cuộc họp Hội đồng thành viên VINATA tại trụ sở Công ty VINATA (Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội)

31/03/2021

Bàn giao Dự án Thiết kế và Thi công Nhà máy mới Nitto Denko Việt Nam số 5 (NDV-5)  tại Số 6, Đường số 3 VSIP, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

VINATA Hà Nội:

VINATA HCM:

THEO DÒNG SỰ KIỆN
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VỊNH 
HỌA MI

 

Trắng tinh khôi chấm nhụy vàng
Mong manh, tinh khiết, rộn ràng đón đông
Em về với phố, phố trông
Em về ấm áp hóa sông góc trời

(Trần Thị Tuyết – Phòng  MEP)

XUÂN NHƯ Ý
Xuân đáo bách hoa khai
Phúc-Lộc-Thọ chánh lai
Nhất thiết đô hẫn hảo
Quang minh đích vị lai

春如意
春到百花开

福禄寿正来

⼀切都很好

光明的未来

(Đỗ Diệu Linh - Phòng DC)
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Góc Xuân



VẺ ĐẸP BẮC HÀ-LÀO CAI
QUA LĂNG KÍNH QS

 

 
      Bắc Hà là một trong những huyện thuộc vùng Đông Bắc của Lào Cai. Nơi đây được biết đến là
địa danh sở hữu nhiều danh lam thắng cảnh mang đậm nét tự nhiên và lịch sử, được thiên nhiên
ban tặng nhiều hệ thống sông suối, hang động cùng những dãy núi hùng vĩ thu hút nhiều du
khách trong và ngoài nước đến khám phá. 
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     Chợ họp tại một bãi rộng trong khuôn viên chợ văn hóa Bắc Hà ở ngay trung tâm thị trấn. Gọi là
chợ nhưng nơi đây không chú trọng đến hoạt động mua bán, kinh doanh mà là nơi giao lưu, gặp gỡ,
tâm tình của những cặp đôi chưa yêu, đang yêu và sẽ yêu.  Tại đây sẽ diễn ra những tiết mục văn 

      Đoàn QS đến Bắc Hà vào trưa một ngày thứ
bảy trung tuần tháng 3.2021 sau một hành
trình liên tục kéo dài khoảng 6 giờ đồng hồ. Sau
khi nghỉ ngơi lấy lại sức, đoàn khởi hành đi
thăm dinh thự Hoàng A Tưởng nằm ngay tại
trung tâm thị trấn Bắc Hà. Dinh thự được thế kế
và chỉ đạo thi công bởi hai kiến trúc sư người
Pháp và người Trung Quốc nên mang trong
mình phong cách Á-Âu kết hợp rất đẹp và lạ.
Đây vốn vừa là nơi ở, vừa là nơi làm việc của cha
con Hoàng Yến Tchao, Hoàng A Tưởng (dân tộc
Tày) - Thổ ty vùng biên ải thời kỳ trước năm
1945. Người Tày có tục lệ đặt tên ngôi nhà theo
tên của người con ở cùng cha mẹ lúc trưởng
thành. Bởi vậy, công trình này có tên là dinh thự
Hoàng A Tưởng. Vật liệu xây dựng như gạch,
ngói do những người thợ thủ công giỏi nhất 
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trong vùng và từ Trung Quốc sang sản xuất trực tiếp tại chỗ. Ngoài ra, sắt, thép, xi măng được chở
từ miền xuôi lên. Bởi vậy, sự xa hoa của tòa nhà thể hiện thời hoàng kim của cha con Thổ ty nhưng
cũng phản ánh đời sống vất vả, đau thương, chịu nhiều áp bức của người dân miền biên viễn thời
kỳ này.
      Rời địa điểm tham quan đầu tiên, đoàn về khách sạn nghỉ ngơi để chuẩn bị tham quan chợ
đêm Bắc Hà. Chợ đêm Bắc Hà họp vào 20h tối thứ bảy hàng tuần, là nơi giao lưu, gặp gỡ của tất cả
mọi người dân địa phương cũng như khách du lịch thập phương

nghệ như múa xòe của đồng bào người Tày, múa xinh tiền,
thổi khèn, thổi sáo của đồng bào H’Mong và nhiều tiết mục
hấp dẫn khác. Hơn thế nữa, tại đây, du khách có thể đăng ký
các tiết mục văn nghệ giao lưu với người dân địa phương…
       Ngày hôm sau Đoàn tiếp tục tham quan chợ phiên Bắc Hà
được tổ chức vào sáng Chủ nhật hàng tuần, là nơi giao lưu,
trao đổi hàng hóa, gặp gỡ của đồng bào các dân tộc miền núi
H’Mông, Dao, Thái, Tày, Mường…Một trong những điều thú vị
nhất khi tham quan chợ phiên Bắc Hà đó chính là khám phá
ẩm thực tại đây. Ẩm thực chợ phiên vốn rất độc đáo, nổi bật
nhất phải kể đến là món thắng cố. Đây là món ăn truyền
thống của người dân tộc Mông làm từ thịt gia súc (trâu, lợn,
ngựa) và lục phủ ngũ tạng được nấu chung với các gia vị vùng
cao. Hãy thử món này một lần nếu có dịp đến đây nhé, bạn
sẽ không thể nào quên đâu 😊

 Chúng tôi rời Bắc Hà mà lòng vẫn còn lưu luyến vì lỡ hẹn với
mùa hoa mận nở trắng bản làng trên cao nguyên. Hẹn với Bắc 

Hà trong một ngày gần nhất chúng tôi sẽ trở lại để tham dự lễ hội đua ngựa truyền thống độc đáo đã
có lịch sử gần 100 năm.
     Thật may mắn khi đã tổ chức được một chuyến tham quan Bắc Hà vui vẻ, an toàn trước khi đợt dịch
covid lần thứ 4 bùng phát dữ dội làm ảnh hưởng lớn đến công việc cũng như cuộc sống của người dân
trên toàn quốc. Hy vọng dịch bệnh sẽ dần qua đi để mọi người được trở lại cuộc sống bình thường như
trước đây. Và chúng ta sẽ còn tiếp tục những hành trình khám phá đến những vùng đất mới với
phương châm: “Đi đâu không quan trọng, quan trọng là chúng ta đi cùng nhau”.

Phạm Văn Hiển- Phòng QS



Ngày mùng 8 tháng 3
Và 20 tháng 10
Không được đi chơi xa
Không được cùng sống ảo

Không vì thế giảm nhiệt
Tổ chức tại công ty
Trong phòng họp ấm cúng
Chúc mừng ngày chị em

Chị áo quần xúng xính
Em lấp lánh cài đầu
Như rừng hoa tỏa sắc
Giữa những ngày âm u

Ngày được sếp tặng thơ
Ngày được chị tặng sách
Chơi game được tặng quà
Cười thả ga thoải mái

Ngoài hoa thơm đua sắc
Những chiếc bánh xinh xinh
Món quà từ công ty
Từ anh em tâm lý

Chỉ hai tiệc ngắn ngủi
Cũng ấm lòng chị em
Covid mặc Covid
VINATA love you!

Ngô Thị Vân Anh
Phòng xây dựng

Chị chị
      Em Em
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SINH NHÂT

.

Hai tám mùa hoa đã đi qua
Bao nhiêu nhà máy đã mọc ra

Chung tay, chung sức cùng xây dựng
Thêm rạng non sông, rạng nước nhà

Đoàn kết, thương nhau, sống chan hòa
Bắc Nam tình nghĩa thật đậm đà
Cùng nhau gìn giữ, cùng vun đắp

Đẹp mái nhà chung, VINATA
 

                                                 Hải Dương, ngày 28 tháng 8 năm 2021
                                                       Hà Vĩnh Thắng
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NGuoi  Vinata' '
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Hai không không tám đến nay
Mười ba năm ngỡ như ngày hôm qua
Trung tâm CS chúng ta
Khó khăn chẳng ngại vượt qua thác ghềnh
Thời gian khẳng định chính mình
Gia đình CS gắn tình dựng xây
Thành viên CS ở đây :
Có anh thuyền trưởng Tuấn Anh đi đầu
Anh lo chèo lái con tầu
Công việc dù khó ở đâu cũng thành
Thuyền phó là anh Tiến Thành
Người luôn chỉ bảo rất nhanh kịp thời
Nhân viên CS mọi nơi
Sự cố khắc phục kịp thời rất mau
Thu Hương, Hồng Hạnh cùng nhau
Công trình quyết toán nhiệt tình làm chung

CS Hà Nội hỏi Trung 
Cùng anh Hùng, Nghĩa, song Tùng, song Long
Quân, Thạch còn có Quỳnh Anh 
Tròn team Nội Thất đồng tâm đồng lòng
Vượt qua bờ bắc sông Hồng 
Thăng Long CS văn phòng ở đây
Anh Sỹ phụ trách đến nay
Cái “nôi” CS từ ngày khai sinh
Quang Thích cùng với Quốc Bình
Civil hợp với em i (ME) góp phần
Anh Thắng thợ điện chuyên cần
Anh Hùng (Nề), anh Dũng tinh thần luôn cao

Hải Dương CS xin chào
Văn phòng trụ sở cổng vào Đại An
Đường xa di chuyển gian nan
Anh em đi lại đề cao an toàn
Phạm Tuân, Đình Vĩnh, Công Đoàn
Hoàng Linh phụ trách lo toan bao điều
Hai anh Nam – Hiệp rất siêu
Biệt danh đùa gọi Triển chiêu nơi này
Hải Anh, anh Chính An toàn
Anh Hà Vĩnh Thắng gần Đoàn Tư Thoan
Chúc cho năm mới bình an 
Gia đình CS mái nhà tình thân
Xuân sang chào đón Nhâm Dần 
Trung tâm phát triển góp phần dựng xây
Vinata khắp đó đây
Công ty dự án mở xây rất nhiều.

T HƠ  V U I  –
T R U N G  T Â M
C S  C Á C
T H À N H  V I Ê N
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Tạm biệt 
văn phòng tạm SA
    Một ngày tháng 10 năm 2021, khi nghe tin văn phòng tạm SA được phá dỡ để chuẩn bị thi công dự án

THOT - dự án được cả công ty mong chờ bao năm, những hình ảnh bỗng ùa về trong mình như chỉ mới

ngày hôm qua. Mình nghĩ chắc mọi người cũng như mình, sẽ không thể quên được nơi ấy. Văn phòng ấy

với các anh các chị kỳ cựu hẳn là nơi lưu giữ cả một thời thanh xuân máu lửa bởi đó là văn phòng cũ của

công ty. Nơi đã có những giọt mồ hôi, những nụ cười và cả nước mắt. Đó còn là nơi công ty thực hiện

chia tách văn phòng trong đợt dịch Covid vừa qua. Còn với mình đó là văn phòng tạm của dự án Vinata

Towers, nơi mình đã gắn bó hơn 3 năm từ những ngày đầu tiên được làm việc tại Công ty. Mình muốn

viết gì đó, dù là đôi dòng ngắn ngủi. Lục tìm lại những bức ảnh của một thời thân thương ấy, chỉ ngắm

chúng là mình đã thấy vẹn nguyên cảm xúc như ngày nào. Từng khuôn mặt, chỗ ngồi vẫn còn in trong

tâm trí.

 Tháng 7 năm 2015

 Nhận được quyết định từ chị Nghiêm Hà, mình được chị Loan (Hành chính) dẫn xuống công trường.

Văn phòng công trường im phăng phắc. Các kỹ sư đang ngồi làm việc căng thẳng. Khi ấy dự án đang

chuẩn bị phần cọc. Mình đã cực kỳ ấn tượng với khí thế làm việc hăng say, nhiệt huyết và nghiêm túc

của các anh. Tất cả đều tuân thủ theo một quy trình 

rất chặt chẽ.

    Ở đây mỗi người một cá tính, một gam màu khác nhau như tạo thành một bức tranh đặc biệt,

một bức tranh mang dấu ấn riêng của SA. 

    Chỉ huy trưởng khi đó là anh Nguyễn Trung Kiên. Ẩn sau vẻ lạnh lùng, anh luôn quan tâm tới

mọi người. Chỉ huy trưởng sẽ ra tay những lúc quan trọng nhất. Anh là người chủ trì những cuộc

họp về chuyên môn, cách thức thi công với phần ngầm phức tạp. Ngày hè nóng bức, công trường

có chuẩn bị nước hoa quả cho anh em. Lúc bê lên mời anh, anh hỏi ngay: “Mọi người có không

em?” - “Anh yên tâm ai cũng có ạ!”

    Anh Nghiêm Tuấn Trường – một người có nụ cười tỏa nắng, nhưng lúc làm việc thì nét mặt

nghiêm nghị vô cùng. Anh năng nổ và nhiệt huyết, yêu cầu công việc rất cao. Là người hướng dẫn

trực tiếp công việc cho mình, mình coi anh như một người anh trai vậy.

    Anh Phạm Đức Chính – là người có sự điềm đạm, tỉ mỉ và có cái nhìn khá cầu toàn. Những ngày

đầu anh giao cho mình nghĩ khẩu hiệu, nghĩ anh đùa thôi nhưng sau anh đã cho treo lên khắp

phòng họp và làm việc của công trường.

    Chị Khánh Thi – một cô nàng cá tính, giỏi giang. Mọi người ai

cũng nể cô gái kỹ sư với trình độ tiếng Nhật rất đỉnh. Chị là

cánh tay phải của Mr. Furuya. Luôn phải mặc đồ đồng phục

kỹ sư khi đi công trường nhưng lúc đi chơi thì mọi người ai

                       cũng trầm trồ vì sự lung linh xinh đẹp của chị.
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    Anh Lương Minh Hùng là chỉ huy trưởng giai đoạn phần thân - một người sếp nghiêm khắc và năng nổ. Anh luôn

khuấy động phong trào thể thao của công trường.

    Và nhiều anh nữa, anh Tiến điển trai, anh Trung Minh trắc đạc thư sinh, anh Tống Hạnh hài hước, anh Phan Thắng nhẹ

nhàng, anh Phạm Trường, anh Tuấn C, chị Tuyết, chị Quý… Hội trẻ trâu tụi mình thì có Hiển, em Vũ, Việt, Quyết, anh

Hiệu, Quang, Doanh, Tân, Nghĩa, Loan xinh gái... Tụi mình lập hội chung mâm, gọi nhau mỗi giờ ăn hoặc phần cơm

những ai phải làm xuyên trưa ngoài công trường.

 Rồi còn chị Lê Nhung phụ trách trà nước của công trường. Chị rất thương kỹ sư nên khi mình ngỏ ý về đồ uống mùa hè

là chị hăng hái cùng các cô tạp vụ làm luôn mấy lọ nước hoa quả ngâm siêu to. Dự án ngay thủ đô nên khách tới lui

không ngớt nhưng chị luôn chuẩn bị trà nước rất nhanh chóng.

 Hay anh Tôn thủ kho to cao, luôn tốt bụng khi đứa em yếu ớt là mình cần giúp đỡ. Anh còn luôn tỏ ra phòng thủ lạnh

lùng khiến các cô lại thích đùa hơn.

    Còn mình như đứa em út của công trường. Dù các anh có nghiêm khắc nhưng mình luôn cảm nhận được sự ưu ái và

bao bọc của các anh. Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của các kỹ sư khi từ công trường về, mình lại cảm thấy

những khó khăn trong công việc của mình chỉ là nhỏ bé. Mình lại càng cố gắng làm thật tốt để góp chút sức lực cùng mọi

người.

 Ở càng lâu mình càng cảm thấy sao lại có công việc vất vả đến thế. Kỹ sư phải dầm mưa dãi nắng, trưa hè hay đêm đông

cũng vẫn phải ra ngoài công trường. Dự án ở đâu thì đi tới đó. Có những người nửa tháng hay 1 tháng mới về nhà một

lần.

  

     Mr. Furuya – Giám đốc dự án luôn giữ vững phong độ với lịch trình tập luyện thể thao đều

đặn. Bác là người sát sao trong công việc nhưng không hề hách dịch. Bác còn mở lớp học

tiếng Nhật tại công trường sau giờ làm và thưởng cho những “học sinh giỏi” đi ăn đồ Nhật

cùng bác. Và mình cũng may mắn được nằm trong số đó ^^
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  Gần như cả ngày các kỹ sư ra ngoài công trường hết. Mọi người

gặp nhau đông đủ nhất là giờ ăn trưa nên lúc ăn ai cũng nói

chuyện rôm rả từ bàn này đá sang bàn khác. Tính chất công

trường nhiều giai đoạn, phần tạm, phần cọc, phần ngầm, phần

thân, phần mái rồi hoàn thiện. Người đến người đi rất nhiều.

Ban đầu mình thật sự buồn với những cuộc chia tay nhưng rồi

cũng dần quen. Ba năm tại dự án, đã có thời điểm nhân sự công

trường lên tới hơn 40 người. Hồ sơ, bản vẽ chất cao theo độ cao

của tòa nhà. Mình thực sự yêu quý từng con người ở đây, từ

những kỹ sư hiền lành chân thật, khẳng khái, đến những chú

bảo vệ nhã nhặn, ân cần. Xếp lại từng ngăn ký ức, cảm ơn vì

chúng ta đã được làm việc cùng nhau.

      Nhìn sơ đồ tổ chức Ban chỉ huy của dự án mới mình thấy lại nhiều gương mặt thân quen. Chúc

các anh gặp nhiều thuận lợi và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình! Văn phòng tạm SA đã phá

dỡ nhưng một văn phòng mới khang trang hơn, cao đẹp hơn, nơi được toàn bộ nhân viên của

Vinata gửi gắm bao hi vọng sẽ được tạo nên nhờ vào đôi bàn tay của các anh! 

Nguyễn Lưu Diễm Nhung - MEP
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 NỘI THẤT
Thi công nội thất thật là hay
Làm việc hăng say suốt cả ngày,
Bên kia sơn bả, trần và vách
Bên này cơ điện hoàn thành ngay.
Hình khối sao cho thật sắc nét
Trong ngoài màu sắc thật mê say,
Lắp đặt chuẩn từng mi li mét (mm)
Lắp dựng hạng mục tay đều tay.

Màu sắc hiện lên như bản vẽ
Phào, thảm, rèm lá, đẹp như hoa,
Thêm đồ nội thất “sang” và “chất”
Ánh sáng bừng lên, cứ gọi là…

Khách đến hài lòng và ngây ngất
Vui vẻ thành quả, lòng ngân nga’
Đoàn kết nỗ lực, cùng CS (xi – ét)
Góp phần lớn mạnh, Vinata.

 
                theo từ điển Tiếng Việt là một động từ, mang ý nghĩa có cảm giác muốn được hưởng cái
gì đó trong sinh hoạt, do nhu cầu thôi thúc của cơ thể. Trong cuộc đời của một con người, có
nhiều khoảng thời gian và không gian mà hình thành nên những sự “thèm” khác nhau. 
   Khi còn bé ta vẫn thèm được nô đùa, vui chơi cùng bạn bè, rồi lớn hơn, ta lại thèm nhiều hơn
một chút. Thèm được tìm hiểu khám phá, thèm được ăn một món ăn, thèm được đến một góc
phố, thèm được nghe một bài hát và đôi khi là thèm được yêu một ai đó.Có nhiều khi những sự
vật sự việc xung quanh ta diễn ra mỗi ngày và ta cảm thấy thật bình thường, nhưng vào một thời
điểm nào đó lại bỗng cảm thấy thèm một cách kỳ lạ. Đối với tôi, suốt quãng thời gian vừa qua, cơn
thèm của tôi nó được mang tên là “thèm đi làm”. Dịch Covid - 19 phức tạp, bỗng nhiên phải làm ở
nhà, mọi hoạt động và sự gặp mặt đều diễn ra thông qua màn hình máy tính. 
   Như một lẽ tự nhiên sẽ phải diễn ra, một cơm thèm đầy kỳ lạ cứ thế ùa về. Thèm được lái xe ra
đường và đi làm mỗi sáng, thèm được ra công trường và những buổi họp an toàn đầu giờ, thèm
được nghe thấy những âm thanh thi công của máy khoan, máy cắt…, thèm được thấy những hình
khối được dựng lên mỗi ngày từ thạch cao, vách kính, thèm được ngửi mùi của lớp sơn, mùi mới
của những thứ đồ nội thất… và hơn cả là thèm được gặp anh em đồng nghiệp mà tôi vốn đã coi
thân thiết như một gia đình. Thật khó để có thể hình dung ra có một ngày chúng ta phải đối mặt
với tình trạng này, nhưng rồi nó đã diễn ra và hình thành trong mỗi chúng mỗi chúng ta những
cảm xúc khác lạ, những mong muốn khác lạ. Chúng ta dũng cảm đối mặt với Covid – 19 và vượt
qua nỗi sợ hãi để có thể chiến thắng dịch bênh. Đến hiện tại, mọi thứ đang dần trở lại bình
thường, ta lại đi xe ra đường mỗi ngày, đến văn phòng, công trường, làm việc chăm chỉ và có lẽ
cũng sẽ dần quên sự thèm muốn đó. 
   Dịch bệnh rồi cũng sẽ đi qua, và những cơn thèm kỳ lạ kia có lẽ cũng sẽ được thỏa mãn. Nhưng
như vậy mới biết, ta thèm muốn được đi làm như vậy, thèm muốn được cùng nhau làm việc đến
như vậy. Để rồi ta càng hiểu thêm rằng, được làm việc và cống hiến mỗi ngày cùng các anh em
đồng nghiệp chính là những quãng thời gian thực sự quý giá và đầy trân trọng trong cuộc đời của
mỗi chúng ta. Với tôi đó là trung tâm CS, đó là Vinata, đó là những công trình …. Và hãy cố gắng,
nỗ lực hơn nữa cho những điều tưởng chừng như đơn giản nhưng vẫn luôn đầy ắp giá trị và ý
nghĩa trong cuộc sống này.

THÈM
“Thèm”

P HẠM  M I N H  T Ù N G  -  T r u n g  T â m  C S

P HẠM  M I N H  T Ù N G
T r u n g  T â m  C S
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MEP 
study and relax

 
 

    Một trong những dự án trọng điểm của VINATA năm 2021 là dự án Bệnh viện thuộc Đại
học Y khoa Tokyo nằm trong quần thể khu đô thị sinh thái lớn nhất Việt Nam - Ecopark. Với
Phòng KT Cơ  - Điện, đây lại càng là một dự án đặc biệt: khối lượng công việc đồ sộ, đòi hỏi
nhiều chất xám và rất khó. Dự án chính là sản phẩm đầu tay của Vinata về lĩnh vực bệnh
viện quốc tế.
     Hiểu được điều đó, Phòng Kỹ thuật Cơ Điện đã được phép của Ban giám đốc tổ chức buổi
học tập và tìm hiểu về hệ cơ điện tại dự án Bệnh viện Đại học Tokyo. Tại đây, toàn thể nhân
viên của phòng đã có cơ hội tìm hiểu thực tế về các hệ thống cơ điện lớn. Đồng thời, chúng
tôi  nghiên cứu các hệ thống cơ điện dành riêng cho hệ thống bệnh viện nói chung và lĩnh
vực bệnh viện quốc tế nói riêng. Từ hệ thống điện với vị trí đặt trạm biến áp đặc trưng, đến
phân nguồn điện ưu tiên cho từng khu vực chức năng. Hay lĩnh vực khí oxy y tế - Kiểm soát
chất lượng trong từng mối hàn ống để đảm bảo chất lượng khí cấp cho y tế ở mức cao nhất.
Rồi hệ thống điều hòa thông gió đặc trưng, hệ thống cấp thoát nước qui chuẩn bệnh viện.
Đến hệ thống “nurse call” và hệ thống khí đến từng giường bệnh... Khẩu hiệu của tập đoàn
là “Chất lượng trên từng con ốc - Quality comes from a bolt and a screw”, nhưng riêng với dự
án bệnh viện này sự tỉ mẩn và yêu cầu kỹ thuật của MEP còn nhân lên gấp nhiều lần.
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     Sáng thứ bảy, cả Phòng Cơ - Điện cùng hội tụ tại dự án Bệnh viện thuộc Đại học Y khoa
Tokyo và tham gia trải nghiệm một ngày tại dự án. Bắt đầu  từ toolbox sáng, cùng nhau tìm
hiểu hệ thống đến họp trưa và buổi chiều cả phòng ngồi lại để bộ phận công trường giới
thiệu chung, chia sẻ những đặc trưng, khó khăn thách thức. Anh chị em phòng lại ngồi thảo
luận, đưa ra những góp ý, cũng như thấu hiểu và san sẻ những nhọc nhằn, vất vả cùng kĩ sư
cơ điện tại dự án.
    Đây quả thực là một tour vô cùng ý nghĩa với chúng tôi.
    Đến tận hơn 5h chiều, buổi thảo luận sôi nổi mới kết thúc. Chúng tôi chia tay đồng phục
công trường với mũ, dây an toàn, giầy bảo hộ, áo phản quang. MEP  tham gia vào hoạt động
team building của Phòng được tổ chức ngay trong quần thể Ecopark. Một căn liền kề xinh
xắn, chúng tôi bên nhau theo phong cách home stay quây quần, ấm áp. Anh Tứ, anh
Trường, anh 3T hàng ngày nghiêm túc thế, nhưng nay cùng hòa với anh chị em nướng thịt
xiên, cánh gà, ngô khoai... rất “lành nghề”. Các anh em công trường, bình thường khô khan,
nay vào bếp và lên đồ rất “điệu”. Sau bao giờ làm việc hăng say,  chúng tôi lại rộn ràng và vui
vẻ. Bữa tiệc tối nhỏ ấm cúng, là dịp cả phòng ngồi hàn huyên chuyện nghề, chuyện đời. 
     

     Ecopark  với không khí trong lành, mật độ cây xanh và
cảnh quan tuyệt đẹp đã chào đón các thành viên MEP
thức dậy thư thái thảnh thơi. Các anh ngồi bên nhau
nhâm nhi ly cà phê phố, để chị em bung lụa bên hồ Thiên
Nga, đồi hoa.
   Chúng tôi sau này hay đùa rằng, MEP đã lên nhiều kịch
bản hay cho mùa du lịch 2021, nhưng chuyến học tập và
nghỉ dưỡng “mini”  tại Ecopark đã kịp giúp chúng tôi có kì
team building ý nghĩa trong một năm biến động của dịch
bệnh. Cảm ơn nhé Dự án THUV & Ecopark thân yêu!

Trần Trọng Trường - Phòng MEP
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TRÀ
VÀ
BÁNH

    Trời vào thu, khi những tia nắng ban mai của buổi
sớm bình minh nhẹ nhàng xuyên qua kẽ lá. Một chút
gió se se lạnh khẽ đung đưa cành cây như một điệu
valse nhẹ nhàng mà đầy uyển chuyển. Tôi đắm mình
trong cái không khí thanh bình, hít cho căng lồng ngực
mùi của cỏ cây, mùi của gió. Một chút nắng nhẹ mà
trong, một chút gió se se lạnh mà mềm mại mơn man,
như bàn tay của người con gái ấy với sự ngập tràn
thanh khiết, trong trẻo, ve vuốt, vỗ về làm biến mất đi
những bộn bề của cuộc sống.
    Tôi chợt nhớ đến túi bánh handmade mà mình được
tặng. Tôi vội vã chạy vào lấy bánh mà không quên pha
một ấm trà nóng như người con gái ý đã ân cần nhắn
nhủ. Khi trà đã ngấm, bánh đã được bày ra, một lần
nữa tôi lại hít cho căng cái lồng ngực mùi gió, mùi cỏ
cây. Tôi nhắm mắt lại cho tâm mình tĩnh lặng. Sẽ
chẳng có gì an nhiên và thanh thản khi tâm trạng đang
rối bời. 

31

     Nhưng cái hay của vị đắng trong
trà không phải chỉ vì nó đắng mà còn
là vì dư vị đằng sau cái đắng ấy là sự
ngọt ngào nhe nhẹ mà phải tĩnh tâm
ta mới nhận ra được. Sau khi vị ngọt
đó gần trở nên mờ nhạt tôi cầm
miếng bánh lên và cắn nhẹ. Tiếng
bánh vỡ ra cùng theo là sự tiếp nối
của vị ngọt trong bánh. Bánh ko thể
quá ngọt vì nó sẽ làm đứt gãy cái cảm
xúc của vị giác. Bánh phải ngọt nhẹ
vừa tới, nó là sự tiếp nối nhẹ nhàng,
êm ái của dư vị ngọt sau khi uống trà.
Sự tiếp nối đó sẽ tạo nên cảm giác
tròn vị, nhẹ nhàng mà êm ái.

      Nên, để thưởng bánh, thưởng trà thì
người dùng nên để cho tâm mình tĩnh lặng và
thanh khiết. Để cho mọi giác quan của mình
được thả lỏng và cảm nhận dòng chảy của âm
thanh, sự nhẹ nhàng của nắng và mơn man
của gió. 
     Khi hòa làm một với thiên nhiên ta mới
thấy sự an lành trong đó. Tôi cầm chén trà
lên và nhấp một ngụm, để cho dòng nước ấm
nóng đó lan tỏa từ từ xuống họng, giữ nó ở
đó là một chút vị đắng. Vâng, đắng và cay là
những vị có tác động mạnh nhất đến vị giác.
Nếu cay làm người ta thấy nóng, thấy rạo rực
và tê tái thì đắng lại cho người ta cảm giác
nhẹ thì gợn gợn mà nặng thì nhăn mặt muốn
nó qua đi ngay. 
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     Đợi cho vị ngọt của bánh qua đi và gần mờ nhạt. Tôi
lại nhấp một ngụm trà, một lần nữa cái cảm giác ấm
nóng lan tỏa nơi cuống họng làm bừng tỉnh thoát khỏi
cái cảm xúc ngọt ngào mà người ta đang lưu luyến
muốn níu giữ. Tiếp nối cái vị ngọt đó là vị đắng. Nhưng
cái đắng lần này sẽ không còn như lần đầu nhấp ngụm
trà nữa. Vì cái đắng này đã bị cái dư vị ngọt ngào còn sót
lại trong cuống họng làm vơi đi sự kích thích của cảm
giác đắng. Nhưng điều đó là cần thiết để làm cho sự tiếp
nối, giao thoa giữa đắng và ngọt nó nhẹ nhàng hơn, dễ
chấp nhận hơn và không còn gắt nữa.

    Ăn bánh và thưởng trà trong cái tiết mùa thu đó làm ta có
chút gì đó tĩnh tâm, rồi một chút là bâng khuâng và suy tưởng.
Các cảm xúc đan xen, xếp lớp nhưng không lẫn lộn. Sự thăng
hoa của khát khao, của nhung nhớ nhưng lại nhẹ nhàng đối
mặt và trải nghiệm nó.
    Cũng như cuộc đời vậy, đắng hay ngọt, vui hay buồn. Đừng
bao giờ mong nó triệt tiêu nhau, mà hãy thầm cảm ơn vì đó
đan xoắn, nó quện vào nhau, cộng hưởng và nối tiếp. Để
chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng thanh thản và đầy lưu luyến khi
trải nghiệm vị ngọt. Rồi khi vị ngọt đi qua ta phải tiếp nhận vị
đắng của cuộc đời, thì ta hãy giữ cái tâm thế đầy trân trọng và
chiêm nghiệm cảm xúc của vị đắng. Để ta biết rằng đắng cay
ko phải là tổn thương, đắng cay là liều thuốc giúp ta bừng tỉnh
khỏi cơn mê ngọt ngào của ảo tưởng về cuộc sống. Để chúng
ta nhìn cuộc đời minh triết hơn…

Cao Thăng Long - IT Section 
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     Bác Ota xuống ngồi văn phòng VinataSA từ sáng. 14h, bác xách cặp để di chuyển
lên sông Đà. Bỗng chợt lóe lên kế hoạch chưa thực hiện được, anh Công Thành thúc
giục: “mọi người nhanh tập trung ra ngoài, chụp bức ảnh kỷ niệm trước khi văn phòng
phá dỡ nào, gọi bác Ota lại…..”

     Anh em đồng loạt đứng dậy & di chuyển. Mười phút sau, hai hàng ngay ngắn đã
được setup. Tiếc là không có thợ nháy chuyên nghiệp, đành nhờ một anh công nhân
đang gần đó làm phó nháy nghiệp dư. Anh phó nháy bấm máy liên tục, mà không
nhắc thời điểm chụp khiến anh em xen lẫn rất nhiều biểu cảm khó đỡ trong các bức
ảnh. Không khí dần trở nên hơi căng thẳng, cho tới khi anh phó nháy yêu cầu mọi
người thả tim thì tất cả cười sáng khoải & giải tỏa tâm trạng hẳn. Chúng ta đã có
những bức ảnh kỷ niệm ^^

     Nếu như năm 2020, bản thân tôi còn đang tiếc nuối không được ngồi văn phòng
dưới SA, thì sang đến năm nay, được gắn bó gần một tháng với SA & lại đúng thời
điểm những ngày cuối trước khi phá dỡ thì cảm xúc tự hào, hãnh diện thay thế hẳn
cảm xúc tiếc nuối ngày nào. Ngôi nhà gắn bó với nhiều cô chú, nhiều anh chị em từ khi
thành lập công ty đến bây giờ. Từng căn phòng, từng lối đi dẫu đã có sự thay đổi, bố
trí lại theo thời gian nhưng vẫn là trên mảnh đất 289 Khuất Duy Tiến ấy…

     Những hình ảnh này, nhiều năm sau, chắc chắn sẽ để lai trong lòng anh chị em
nhiều cảm xúc, hãy cùng chờ mong nhé!
     Mảnh đất đang & sẽ thay đổi, đẹp hơn, hiện đại hơn & hy vọng VINATA có cơ hội lại
được quay lại & gắn bó cùng mảnh đất thân thương này ♥♥♥

Ngô Thị Vân Anh-Phòng xây dựng

Khoảnh khắc
Vinata SA 
08/10/2021
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TA ĐÃ SỐNG 
NHỮNG THÁNG NGÀY LẠ LẮM

“Tôi đã sống qua một mùa lạ lắm …” – đó là một câu thơ
của một nhà thơ – nhà báo, một TBT, đồng niên 68,
người nổi tiếng với phong trào thơ sinh viên những năm
thập niên 80 -90, khi viết về tháng Tư năm Covid thứ
hai. Muốn mượn câu thơ đó của anh, để sửa thành “TA
đã sống những tháng ngày lạ lắm”.

    TA đã sống những tháng ngày lạ lắm … Những từ
vựng trước đây hầu như chưa hay ít được biết tới, giờ
được nhắc đến nhiều nhất: giãn cách xã hội, WFH, giấy
đi đường, phiếu đi chợ, dịch vụ thiết yếu, tên các loại
vaccine Astra Zeneca, Moderna, Pfizer, Verocell,
Sputnhik…

     TA đã sống những tháng ngày lạ lắm … Gần 30 năm
làm việc tại đây, chứng kiến hai năm liền 2 lần chia tách
Văn phòng, lần đầu tiên 49 ngày (số đặc biệt ai cũng
nhớ), lần thứ hai số cũng đặc biệt - 111 ngày, mọi thứ
chia đôi, từ BGĐ đến các phòng ban, như Lạc Long Quân
và Âu Cơ, đây với kia thôi mà đầy bịn rịn

     TA đã sống những tháng ngày lạ lắm…Work from
home được áp dụng hoàn toàn cho Chi nhánh TP HCM
và một phần HN, tùy tính chất công việc của từng
phòng, từng người mà sắp xếp WFH hoàn toàn hoặc
luân phiên. Trong khi đó, anh em các DA tỉnh xa, không
áp dụng giãn cách, vẫn phải tiếp tục thi công và buộc
lòng phải ở lại Dự án hoàn toàn. Nhìn những ảnh chụp
anh em công trường tự cắt tóc cho nhau mà cay cay
khóe mắt.

     TA đã sống những tháng ngày lạ lắm … Chưa bao giờ
việc trao đổi thông tin online lại cần thiết, nhanh chóng
và hiệu quả đến như vậy, dù notification trên điện thoại,
email, các nhóm zalo… lúc nào cũng nhấp nháy, đầy ắp;
các cuộc họp, tin nhắn trao đổi của các nhóm Action
Team, Nhóm Ban chỉ đạo Covid, nhóm GMs … đến bất
cứ giờ nào, không kể ngày nghỉ, không kể nửa đêm. Có
bao giờ nhân viên hành chính dám điện thoại, dựng Sếp
Phó TGĐ thứ nhất dậy vào lúc hơn 2h sáng để xin ý kiến
về công việc !
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   TA đã sống những tháng ngày lạ lắm … Chưa bao giờ việc tiêm vaccine lại trở thành vấn đề
khẩn thiết đến thế. Chưa bao giờ các thủ tục hành chính lại cồng kềnh, phức tạp, rối rắm mà lại
đòi hỏi thật gấp, thật nhanh trong điều kiện làm việc hạn chế đến Văn phòng như vậy.  Từ tìm
kiếm nguồn, đăng ký, thủ tục tiêm vaccine cho toàn thể nhân viên đến việc cấp, xin cấp muôn
loại giấy đi đường, quyết định giao nhiệm vụ … (thay đổi đến chóng mặt theo các quy định lớn,
quy định nhỏ từ TW đến địa phương) đã được tất cả mọi người trong Công ty vào cuộc, từ các
lãnh đạo cao nhất, thành viên các nhóm Tiêm, nhóm Action Team của Phòng HC-NS đến các
Trưởng nhóm đầy trách nhiệm từ các phòng. Để đến cuối tháng 10/2021, hơn 400 nhân viên của
Công ty cả Nhật và Việt đều đã hoàn thành tiêm mũi 2.

   TA đã sống những tháng ngày lạ lắm … Những ngày đầy thấp thỏm, âu lo và với những người
làm HR thì bất lực hơn lúc nào hết với tin xấu ngày ngày từ phương Nam, gia đình bạn nhân viên
này, gia đình anh lái xe kia đã nhiễm bệnh, thậm chí cả nhà; rồi phía Bắc cũng chẳng khá hơn,
mẹ kỹ sư này mất mà anh không thể về chịu tang, bố bạn KTS kia mất Công ty cũng chẳng thể
đến phúng viếng. Những ngày những đau buồn, mất mát, những khó khăn, âu lo chồng chất của
một số đồng nghiệp trong Nam ngoài Bắc … tất cả đều buộc lòng phải chia sẻ online.
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     TA đã sống những tháng ngày lạ lắm … Những thành viên Ban Giám đốc như anh Sơn
Hải, anh Kobayashi không ngày nào vắng mặt tại VP, như một điểm tựa tinh thần, kết nối
thông tin, công việc, kết nối cả niềm tin, tinh thần lạc quan cho nhân viên từ các dự án và cả
những nhân viên làm việc online hay từ nơi bị giãn cách. Những bạn lái xe, bảo vệ, tạp vụ …
làm việc không nghỉ ngày nào, những nhân viên hành chính, kế toán thay nhau trực luân
phiên, một người gánh việc cho nhiều người khác, nhưng vẫn hoàn thành mọi công tác
hành chính, kế toán, các báo cáo vẫn hoàn thành như thường lệ, điện thoại của mọi nhân
viên vẫn ting ting vào ngày cuối tháng với nguyên vẹn tiền lương như không hề có phong
tỏa hay giãn cách.

     TA đã sống những tháng ngày lạ lắm … Điều lớn nhất, quan trọng nhất mà ngày nào cũng
tâm niệm chỉ là Lòng Biết ơn và lời cầu mong tất cả mọi người đều mạnh khỏe, bình an vượt
qua đại dịch.
     Như tác giả đã nói hộ trong khổ kết của bài thơ kia:

 
“Nếu tất cả đã không còn nguyên vẹn

Tháng Tư này không giống giấc mơ xưa
Sao không thể hát lên lời cầu nguyện
Hết mưa phùn, rồi sẽ lại .. tháng tư”.

 
10/2021

Nghiêm Thu Hà

“Nếu tất cả đã không còn nguyên vẹn
Tháng Tư này không giống giấc mơ xưa
Sao không thể hát lên lời cầu nguyện
Hết mưa phùn, rồi sẽ lại .. tháng tư”



S Á N G  K I ẾN
Dù cho đại dịch nhiễu nhương
Thăng Long, Hà Nội, Hải Dương vẫn bình.
Giãn cách tạm gác công trình
Trung tâm đề xuất: Training An toàn
Hải Dương khai cuộc, mở màn
Online tổ chức hàng tuần diễn ra
Các khu vực đều tham gia
Trao đổi kiến thức để ta góp phần.
Thi công bớt gặp khó khăn
Có thêm kinh nghiệm an toàn thi công.
Tiếp đến Hà Nội, Thăng Long
Mỗi nơi tổ chức theo vòng luân phiên.
Dịch giã dù có gây phiền
Anh em không đến gặp nhau hàng ngày.
Trung tâm thực hiện cách này
Tạo thêm hứng khởi những ngày cách ly.
Giờ đây, dịch đã nguôi đi
Công trình, dự án, trở về như xưa.
Bổ sung kiến thức – không thừa
Có thêm trải nghiệm, lại vừa thêm vui!

Hải Dương, 1 tháng 11 năm 2021
Hà Vĩnh Thắng - Trung Tâm CS
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"HY VỌNG THỜI GIAN SẮP TỚI SẼ LÀ SỰ KHỞI ĐẦU MỚI NHIỀU THỊNH
VƯỢNG, PHÁT TRIỂN HƠN VỚI PHÒNG MEP NÓI RIÊNG VÀ VINATA NÓI

CHUNG, SẼ LUÔN LÀ MÁI NHÀ ẤM ÁP CHO TẤT CẢ ANH CHỊ EM 
TRONG CÔNG TY."

      Tình hình mới, sự thích nghi mới với nhiều khó khăn thuận lợi mới. Không còn phải dậy sớm
hơn vì không mất thời gian di chuyển, công việc cũng chủ động hơn nhưng vì không thể trao đổi
trực tiếp nên các cuộc họp zoom online diễn ra thường xuyên hơn, họp đầu buổi sáng hằng ngày,
họp trao đổi công việc, họp khi có phát sinh thay đổi hay yêu cầu gấp …. Trao đổi thông tin nhiều
hơn để phối hợp giải quyết công việc ăn ý với nhau, từ đó công việc cũng được giải quyết nhanh
chóng,  suôn sẻ hơn. Rồi có cả những khó khăn bất cập như đường truyền mạng kém, sever chậm,
con bé quấy khóc….. Có những khi chị em chúng tôi hay trêu nhau là vừa làm vừa dỗ con năng
suất tăng gấp đôi hihi. Rồi những khi có email gấp anh chị em chúng tôi tranh thủ làm thông trưa
cho kịp tiến độ, hay tranh thủ hoàn thành công việc sớm nhất để không bị chậm trễ. Tìm được
niềm vui trong công việc ngay cả khi bận, khó khăn hơn trước. Anh chị em cũng hiểu và hỗ trợ
nhau, quan tâm chia sẻ cùng nhau nhiều hơn. Trên hết là tinh thần đoàn kết cả nhóm luôn cố gắng
khắc phục mọi khó khăn tập trung cao độ nhất để hoàn thành tốt công việc đúng thời điểm. Các
anh quản lý như anh Tứ, anh Trường, anh Tưởng vừa là người quản lý vừa là người anh luôn phản
ứng nhanh nhạy trong mọi tình huống để vừa chống dịch an toàn vừa hoàn thành công việc trong
tình hình mới. Các anh luôn hỗ trợ, quan tâm, động viên tinh thần chúng tôi yên tâm hơn để làm
việc. Càng khó khăn chị em chúng tôi càng sát lại gần nhau cởi mở, chân thành tận tình hỗ trợ
nhau, những cô gái luôn tràn đầy năng lượng, bất ngờ thú vị. Gần hai tháng trôi qua, thật may mắn
tình hình thành phố cơ bản được kiểm soát dịch bệnh lui dần dù là chưa dứt, anh chị em chúng tôi
nhanh chóng trở lại công ty kết thúc thời gian làm việc online tại nhà. Cuộc sống cũng dần trở lại
như trước nhưng dấu ấn về khoảng thời gian đã qua thật nhiều cảm xúc khó diễn tả hết bằng lời.
Hi vọng thời gian sắp tới sẽ là sự khởi đầu mới nhiều thịnh vượng, phát triển hơn với phòng MEP
nói riêng và VINATA nói chung, sẽ luôn là mái nhà ấm áp cho tất cả anh chị em trong công ty.

Hoàng Thị Tuyến
Phòng MEP
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         Buổi chiều cuối thu se lạnh, ngọt ngào
hương hoa sữa, nhẹ nhàng và dịu dàng sắc trời
đang tiết giao mùa như bức tranh ghi lại những
dòng cảm xúc còn lắng đọng. Nhưng năm nay
một năm với nhiều biến động và nhiều sự khác
biệt lớn năm Covid thứ 3. Tôi vừa kịp hòa mình
vào nhịp sống, công việc của Công ty mới thì đợt
dịch thứ tư ập đến nhanh và mạnh hơn những
đợt dịch trước rất nhiều và thật khó lường
trước. Theo quyết định của Ban Giám đốc công
ty, anh chị em QS phòng MEP chúng tôi nhận
được lệnh chia đôi văn phòng rời về văn phòng
tạm SA tiếp tục công việc của mình. Thời gian
thấm thoắt trôi qua, tôi luôn tìm được sự gắn
kết trong công việc với mọi người. Tâm trạng khi
ấy ai cũng mong dịch sớm qua đi mọi thứ quay
trở lại như trước . …. Nhưng không, tình hình
dịch bệnh ngày một căng thẳng phức tạp hơn,
dịch lan rộng và nhanh hơn.

Làm viêc mùa Covid
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… Một ngày đầu tháng 8, như bao ngày
khác, tôi dậy sớm đi làm nhưng vừa bắt
đầu ngày làm việc mới thì hay tin chung cư
nơi tôi đang sinh sống có F0. Vậy là, dù đã
chuẩn bị sẵn sàng tinh thần, nhưng vẫn
bất ngờ vì nó đến quá nhanh và gần mình
như vậy. Rất nhanh chóng kịp thời, các anh
cấp trên đã đề xuất với công ty cho tôi
được làm việc online. Ba ngày sau có lệnh
phong tỏa toàn thành phố. Không chỉ riêng
phòng chúng tôi mà hầu hết anh chị em
công ty làm việc tại nhà. Khoảng thời gian
này có nhiều kỉ niệm có một không hai mà
chúng tôi sẽ không bao giờ quên được.
Được sự hỗ trợ nhiệt tình của Ban lãnh
đạo công ty, các anh quản lý phòng, sự
giúp đỡ từ bộ phận IT, máy tính, trang thiết
bị mạng intenet, sever nội bộ nhanh chóng
được chuẩn bị và sẵn sàng cho công việc.
Tình hình mới, sự thích nghi mới với nhiều
khó khăn thuận lợi mới
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     Những ngày đầu tháng 10/2021, tại thành phố Hồ Chí Minh, ngoài
đường đã bắt đầu nhộn nhịp trở lại, người dân ra đường nhiều hơn,
không còn cảnh những ngày thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, khi
đó đường phố đìu hiu vắng vẻ, đâu đâu cũng thấy những chốt kiểm dịch
chặn từng ngõ phố, các cơ sở sản xuất kinh doanh được yêu cầu đóng
cửa, người dân được yêu cầu ở trong nhà, chung tay cùng chính quyền địa
phương phòng chống đại dịch Covid-19 đang lây lan.
    Đợt dịch lần thứ 4 trong cộng đồng, với biến chủng Delta, đã bùng phát
tại nhiều nơi, lan mạnh ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận như Bình
Dương, Đồng Nai, Long An…
 

     Khác với không khí nhộn nhịp, sôi động mà mọi người vẫn thường hay nhắc đến khi nói
về “một thành phố không bao giờ ngủ”. Vậy mà cũng có lúc thành phố ấy vắng lặng đến lạ
thường. Không còn những cảnh kẹt xe đặc trưng, không còn những buổi tụ tập, “buôn”
chuyện của người dân ở công viên, các tụ điểm vui chơi đông đúc như chợ Bến Thành, phố
tây Bùi Viện… Thay vào đó là những con đường lác đác chỉ vài bóng người, khắp các công
viên, quảng trường đều bị căng dây phong tỏa, những tiếng xe cứu thương đưa người đi
cách ly vội vã đến đau lòng…
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    Từng được mệnh danh là “Hòn
ngọc Viễn Đông”, đã chứng kiến
nhiều thập kỷ phát triển kỳ diệu, nhờ
tư duy đổi mới, những khoản đầu tư
khổng lồ và cơ sở hạ tầng thay đổi
từng ngày, Thành phố Hồ Chí Minh
ngày nay được xếp hạng 2 trong tốp
10 thành phố năng động nhất thế
giới.

Thành phố Hồ Chí Minh bùng dịch, phải giãn
cách, phải phong tỏa khắp nơi, làm không ít
người dân lao đao, nhất là những người lao
động chân tay, cố gắng mưu sinh hàng ngày để
lo từng bữa ăn thì biện pháp giãn cách xã hội
khiến cuộc sống của họ khổ càng thêm khổ.



     Việt Nam là một dân tộc anh hùng, với tư duy sáng
tạo đổi mới, sẵn sàng thích ứng với khó khăn trong đại
dịch covid, tiếp nối tinh thần cách mạng của các thế hệ
đi trước, không khoanh tay trước khó khăn, người dân
thành phố sống thích ứng với đại dịch, không được đến
văn phòng công sở thì ngồi ở nhà làm việc, trao đổi
thông tin qua internet. 

     Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, hàng
ngàn cán bộ, chiến sĩ xung phong vào tuyến đầu chống
dịch, làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung, các
khu vực phong tỏa, các điểm xét nghiệm, tiêm vaccine,
phun thuốc khử khuẩn... và với khẩu hiệu “vì Nhân dân
quên mình”, các lực lượng không quản gian khổ, khó
khăn, phục vụ chỗ ăn, chỗ ở chu đáo và tận tình cho
người dân cách ly tập trung. Hỗ trợ lương thực và nhu
yếu phẩm thiết yếu cho người dân trong các khu vực
phong tỏa.

Đây không phải lần đầu tiên thành phố giãn cách nhưng có lẽ đây là đợt giãn cách lâu nhất, nặng nề
nhất. Thiết nghĩ, trong cơn hoạn nạn mới nhận rõ giá trị của tình người và hơn nữa là nét đẹp và sức
mạnh của một dân tộc, một nền văn hóa truyền thống lâu đời. Nét đẹp và sức mạnh ấy được quân
và dân cả nước phát huy và làm lan tỏa ở những thời điểm khó khăn nhất, mỗi chiến sĩ và người dân
đã đặt lợi ích của cộng đồng lên trên quyền lợi của riêng mình, sẵn sàng nhường cơm, sẻ áo khi đồng
bào gặp khó khăn. Truyền thống, đạo lý của dân tộc “thương người như thể thương thân” một lần
nữa lại được làm sáng lên, thật ấm áp, thật gần gũi và thân thương.

     Các doanh nghiệp duy trì hoạt động
động sản xuất theo mô hình 3 tại chỗ
hoặc 1 cung đường 2 địa điểm, đảm
bảo không bị đứt gãy chuỗi cung ứng
trong xã hội. Công tác giáo dục vẫn
được duy trì, nhà trường tổ chức để
học sinh ở nhà học trực tuyến qua
Zoom, Meet, K12Online, đảm bảo
không bị trì hoãn, học sinh thành phố
theo kịp chương trình chung với học
sinh cả nước.
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Giữa bộn bề những vất vả, lo toan của nhiệm vụ phòng chống dịch, thấy sáng lên tình
người, tình đời, tình quân dân, sự lạc quan, tin tưởng của người dân vào sự lãnh đạo
của Đảng, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh ở nước
ta. Chắc chắn với sự quyết tâm khống chế dịch của chính quyền các cấp, sự nỗ lực của
đội ngũ y, bác sĩ và cán bộ, chiến sĩ, cùng sự đồng lòng của người dân thành phố, sẽ
sớm thôi, Thành Phố Hồ Chí Minh sẽ chiến thắng đại dịch, sẽ trở lại cuộc sống bình
thường như trước khi dịch Covid xuất hiện.

Lưu Quang Thái
Hồ Chí Minh 24/10/2021
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     Đã gần 2 năm kể từ ngày dịch SARS-CoV bùng phát. Chúng ta đã phải chấp nhận rất nhiều
bất tiện, chứng kiến quá nhiều đau thương. Nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi Covid đã tặng
chúng ta điều gì hay chưa? Đại dịch có thật chỉ mang đi mà không hề đem đến cho chúng ta
bất cứ giá trị nào ư?
     Giãn cách xã hội được áp dụng liên tục ở nước mình để chống chọi với sự lây lan của virus
Corona. Bao nhiêu khó khăn bày ra trong những ngày giãn cách. Khó từ di chuyển đến mua
thực phẩm, khó từ học hành đến làm việc, khó cả chăm sóc sức khỏe và khó luôn việc ổn
định tinh thần. Dịch mang đến cho chúng ta bao nhiêu hoang mang và lo lắng. Nhưng cũng
chính đại dịch và giãn cách mang lại những giá trị tuyệt vời không ngờ.
     Giãn cách là dịp để yêu thương. Nhờ giãn cách rất nhiều gia đình được quây quần với
nhau. Nếu ngày xưa ta mải miết với những chuyến đi, những buổi xã giao, mải vùi đầu vào
công việc. Thì dịch cho ta cơ hội để nói chuyện với người thân hàng ngày, và việc đối diện đó
khơi lại những tình cảm nằm sâu trong tim, khiến ta chú ý nhiều hơn đến những người quan
trọng nhất của đời mình.
     
    Giãn cách giúp ta biết chấp nhận và trân
trọng những gì mình có. Dù phải làm việc
ở nhà với muôn vàn khó khăn nhưng ít
nhất ta vẫn còn công việc. Dù việc mua
thực phẩm khó khăn nhưng ít nhất ta vẫn
còn có đồ ăn. Dù hạn chế phải đi ra ngoài
ta vẫn tìm ra vô số cách để khiến bản thân
vui vẻ.
    Đại dịch đã mở mắt cho chúng ta nhìn
thấy thế giới này một cách chân thực nhất.
Chúng ta đo đếm được những gì mình có,
suy ngẫm về những gì mình muốn, và lên
kế hoạch để sống cân bằng.
    Đại dịch là thảm họa nhưng cũng là cơ
hội. Thay vì để bản thân trôi đi trong
những cuộc chơi thâu đêm người trẻ có
thể dùng thời gian để học thêm bất cứ thứ
gì mình muốn.
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    Đại dịch nói với ta về trách nhiệm – kỷ luật – sự tôn trọng – tình yêu và cả lòng nhân ái.
Sống có trách nhiệm với chính mình là giảm gánh nặng cho xã hội. Sống có trách nhiệm với
xã hội đến từ những việc nhỏ như đeo khẩu trang, ở yên trong nhà. Sự kỷ luật gắt gao giúp
ta hạn chế những rủi ro đến mức thấp nhất. Đại dịch cũng dạy ta phải biết tôn trọng những
người, những việc, những nghề mà lâu nay ta xem thường hoặc bỏ qua. Tình yêu thương,
lòng nhân ái chẳng phải điều gì to tát. Chung tay, sẻ chia, quan tâm giúp cho hạt mầm nhân
ái trở nên tươi xanh.
   Covid đã tặng chúng ta nhiều điều hơn ta tưởng. Trong đó điều quan trọng nhất là giúp
chúng ta làm rõ ta sẽ sống ra sao? Giúp ta đối diện với biến cố một cách chủ động và 
bình thản.

               Mai Khánh Hiệp - Trung Tâm CS

     



NGÀY TRỞ LẠI
 
 

     Năm 2021 lại là một năm không
mấy may mắn vì sự bùng phát trở
lại của đại dịch Covid-19 trên toàn
thế giới nói chung và Việt Nam nói
riêng. Chính phủ và toàn dân khẩn
trương chống dịch vì nền kinh tế
nước nhà và sức khỏe cộng đồng.
Rồi sau tất cả những cố gắng và nỗ
lực cuộc chống dịch đã có chút
khởi sắc, mọi người được ra đường
và đi làm trở lại với điều kiện đã
tiêm mũi 1 và sau 14 ngày. Riêng
với công ty tôi là công ty Vinata,
luôn quan tâm đến sức khỏe của
cán bộ, công nhân viên nên người
tiêm đủ 2 mũi và sau 14 ngày mới
đủ điều kiện đi làm trở lại. 
   Và cuối cùng tôi cũng đã đủ điều
kiện để đi làm lại sau những tháng
ngày làm việc tại nhà. Bước chân
ra đường là một không khí se se
lạnh, đường phố còn thưa thớt xe
cộ, quán xá vẫn đìu hiu đóng cửa.
Một cảm giác thoáng buồn khi ai
trong mỗi chúng ta cũng đã quá
quen thuộc với nơi Sài Gòn hoa lệ
này với cảnh kẹt xe kéo dài, các
hàng quán lúc nào cũng nhộn
nhịp, tấp nập người qua lại... Ngày
đầu trở lại công ty, được anh bảo
vệ đo thân nhiệt, quét mã vạch rồi
mới được bước vào. So với việc
phải nhìn mặt các Sếp, các anh em
đồng nghiệp qua màn hình máy
tính trong các buổi họp trực tuyến
trong suốt thời gian giãn cách thì
việc đối mặt với các anh lúc này
không từ gì có thể diễn tả được, nó
chỉ gói gọn trong hai từ “hân hoan”

    Mùa Covid đi qua đã làm cho
mỗi người chúng ta cảm nhận
giá trị ý nghĩa mà lâu nay ta
không cảm nhận hết. Đúng vậy,
biết trân trọng những buổi ăn
trưa, những buổi chiều nói
chuyện phiếm trong giờ giải lao,
và cả những buổi tối bên hộp cá
viên chiên trước khi kết thúc
công việc cùng nhau…  Mọi
người cười cười nói nói rôm rả
dù đang trải qua thời kỳ gồng
mình chống dịch, chứng kiến
bao cảnh tan thương những vẫn
phải mỉm cười vì “ngày trở lại”,
mọi chuyện sẽ tốt lên thôi, “hãy
hướng về phía mặt trời, bóng tối
sẽ ngã sau lưng bạn” cứ lạc quan
như vậy. Rồi mọi người cùng
nhau dọn dẹp vệ sinh, phun khử
trùng toàn bộ văn phòng bằng
dung dịch Cloramin B nhưng
cũng không quên tuân thủ quy
tắc 5K của Chính phủ. Mọi việc
đã xong, mọi người bắt đầu
cuốn vào công việc sau những
tháng ngày bị ứ đọng. Người thì
in in ấn ấn, người thì ký ký tá tá,
anh thì chuẩn bị hồ sơ cho buổi
họp, anh thì xách vội túi đồ nghề
ra công trường giám sát…Một
ngày cứ trôi qua khẩn trương và
vội vàng như thế nhưng mọi
người ai cũng mang vẻ mặt vui
tươi và phấn khởi. Chỉ mong
những ngày tháng này cứ vẫn
tiếp diễn, cứ tiếp diễn chứ không
vì đại dịch này mà trì trệ và xa
cách đồng nghiệp cũng như
người thân nữa.

     Và nhân đây cũng xin cảm
ơn những y bác sỹ, những cán
bộ công an, bộ đội, các đoàn
viên thanh niên, tình nguyện
viên, nhà hảo tâm đã góp công
lao to lớn về mặt giá trị tinh
thần cũng như vật chất  đầy
tình thương đến tôi, các anh chị
em đồng nghiệp cùng toàn thể
người dân trong phong trào
phòng chống dịch vừa qua.
Người ta thường bảo “một
miếng khi đói bằng một gói khi
no” chắc chắn rồi, no đến ấm
lòng đấy chứ. Dù chưa biết dịch
lúc nào sẽ lên đỉnh hay xuống
dốc, hay sẽ triệt tiêu vĩnh viễn
nhưng chỉ cần tuân thủ 5K +
vắc xin thì chúng ta cũng đã
sẵn sàng cuộc chiến sống
chung với dịch, hãy tin vào
Đảng và Nhà nước cuộc chiến
này chúng ta nhất định dành
được thắng lợi vì cuộc chiến
nào có hi sinh là sẽ có thắng
lợi, chúng ta đã có quá nhiều
người hi sinh, quá nhiều người
mất mạng, bao gia đình tang
thương vì Covid đã cướp đi sinh
mạng của những người thân
yêu. Cố lên nhé “ sau cơn mưa
sẽ xuất hiện cầu vồng”!

Trần Ngọc Hồng
công trình KS Sotetsu TPHCM
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NHỮNG NGÀY 
BÌNH THƯỜNG MỚI

      Những ngày bình thường mới của tôi bắt đấu với
niềm vui vì được đi làm lại nhưng cũng có nhiều nỗi
lo khi các ca nhiễm tại TP. HCM vẫn còn nhiều. Thực
hiện yêu cầu quay trở lại làm việc của công ty nhưng
cũng để đảm bảo an toàn sức khỏe cho mọi người
nên tôi cũng suy nghĩ và cân nhắc nhiều khi đề xuất
phương án quay trở lại làm việc. Và rất mừng là các
sếp đã chấp thuận phương án của tôi.
     Khi thành phố vẫn còn nhiều ca nhiễm, việc đi làm
trở lại phải đi ra ngoài tiếp xúc nhiều  tránh sao khỏi
chuyện có F0 trong công ty. Tôi đã được (hay phải)
đối mặt với những tình huống của những lần đầu tiên
có ca F0 trong công ty thật khó quên. 
     Lần đầu tiên nghe tin có F0 dưới công trường tôi
hơi giật mình. Chỉ mới quay trở lại làm việc được hơn
tuần thôi mà. Công tác truy vết tiến hành nhanh
chóng cùng với việc xét nghiệm. May mà ca nhiễm
đầu tiên này không tiếp xúc nhiều và cũng không ảnh
hưởng nhiều đến công việc dưới công trường, sức
khỏe của F0 này cũng tốt nên tôi cũng đỡ lo lắng.
     Ca nhiễm thứ hai F0 là một kỹ sư công trường thì
tôi thực sự bắt đầu lo. Các công trường với số lượng
công nhân nhiều, nguy cơ lây nhiễm rất cao. Công tác
truy vết lần này không phức tạp gì nhưng tất cả
những người cùng làm trong văn phòng công trường
đều là F1, nếu chiếu theo quy định thì phải hạn chế
tối đa tiếp xúc. Văn phòng công trường bé xíu, công
việc ở công trường là phải ra công trường, phải tiếp
xúc, công việc lại rất nhiều, không thể ngừng được.
Thế nên công việc vẫn tiếp tục, và  khi có tiếp thêm
một F0 cùng làm trong văn phòng công trường nữa
thì giải pháp cũng chỉ là cho tạm nghỉ những người 
 có dấu hiệu nghi ngờ, còn thì vẫn phải tiếp tục với
công việc.   

     Lần đầu tiên bác Tổng GĐ từ Hà Nội vào kiểm tra công
trường sau mội thời gian dài hạn chế đi lại cũng làm tôi lo
lắng. Tình hình lây nhiễm khó lường, trước ngày bác vào
công việc xét nghiệm đã được chuẩn bị nhưng trước đó xét
nghiệm thì không có chuyện gì, đến đúng ngày bác đến công
trường thì xét nghiệm lại có F0. Lúc đó thật rối bời khi xác
định F1, F2, phần nữa lại lo cho bác vì bác còn phải ra Hà
Nội. May sao mọi thứ sau đó cũng tạm ổn, bác bay ra Hà Nội
và sức khỏe bình thường.
     Tuy các công trường đã có các ca nhiễm nhưng tôi thấy
nó vẫn ở xa xa, đến khi văn phòng có người đầu tiên test
dương tính thì tôi lo lắng thật sự vì nguy cơ lây nhiễm cho
bản thân và những người trong văn phòng là rất cao. Văn
phòng Hành chính - Kế toán có được chục người, mỗi người
một việc, nếu mà F0, F1 nghỉ hết thì lấy ai làm việc. Ngay khi
biết tin, ngay trong tối hôm ấy, dù đã về nhà nhưng tôi đã
bay lên văn phòng để sắp xếp công việc. Giải quyết nhanh
chóng những công việc đang dang dở (quan trọng nhất là
bảng đánh giá nhân viên cuối năm), thông báo những người
tiếp xúc gần để làm test, phân công công việc cho ngày hôm
sau … Nỗi lo F0, F1 đã thấy rất gần, tôi chỉ lo cả đám Admin
kế toán là F0 thì đúng là bi kịch !
     Đêm hôm đó tôi ngủ được rất ít. Lo lắng mình và mọi
người bị lây nhiễm, lo công việc cuối năm dồn ứ không có
người làm, lo việc phải cách ly ... May sao sau đó mọi người
test đều âm tính nên tôi cũng nhẹ nhõm được phần nào.
Những ngày sau đó mọi người cũng ổn nên tôi cũng đỡ căng
thẳng.
Đến hôm nay chuyện F0 trong công ty không phải là chuyện
thường ngày nhưng đã nhẹ nhàng hơn nhiều. Ai chẳng may
bị nhiễm thì ở nhà cách ly, mọi người trong văn phòng đi
test rồi đi làm bình thường. Mọi người cũng dần thích nghi,
sống chung với Covid, không còn quá lo lắng nữa.  Mong
rằng sẽ không phải ca bài hát “Ai rồi cũng sẽ nhiễm …”. 

Đến hôm nay từ đáy lòng mình tôi cảm ơn các đồng nghiệp của tôi,
những người F0, F1, khi nhiễm bệnh ngoài nỗi lo lây cho người khác
còn có nỗi lo công việc. Sợ công việc bị ngừng trệ, sợ không có người
làm … Thương em thư ký công trường, ngay  khi biết mình bị nhiễm 
 đã xin tôi mang máy về nhà làm vì nhiều việc lắm … Thương các em ở
công  trường, dù nguy cơ lây nhiễm cao nhưng hàng ngày vẫn ra công
trường để theo kịp tiến độ, các em mong các ca nhiễm không bị dồn
dập, để người này bệnh thì có người khác khỏi bệnh đi làm. Và trộm
vía, tới thời điểm hiện tại, các ca nhiễm ở công trường lai rai, mọi
người đều tạm ổn. Hy vọng một ngày miễn dịch công đồng không xa.  
Bình thường mới nên có nhiều thứ không được như trước. Bình
thường mới tức là phải chấp nhận một tỉ lệ lây nhiễm nhất định.  Thật
ra bây giờ đi ra ngoài đường có thể F0 cũng nhiều, còn F1 thì người ta
nói vui là cả Sài gòn là F1. Chỉ mong sao mọi người có sức đề kháng
tốt, nếu chẳng may bị nhiễm thì không bị nặng, thay phiên nhau
nhiễm để có người làm việc và sau đó là miễn dịch cộng đồng. Mong
rằng rồi mọi chuyện sẽ trở về bình thường, để mọi người không còn
nhìn nhau nghi ngại, e dè, thấy ho, hắt xì sổ mũi là nghĩ ngay tới
Covid, tâm trạng lúc nào cũng trong tâm thế phòng vệ như chuẩn bị đi
đánh trận thế này.
 Những ngày bình thường mới của tôi đã không dễ dàng nhưng bây
giờ tâm trạng tôi đã tốt lên nhiều. Bây giờ không còn lo lắng nhiều về
chuyện cách ly nữa, tuân thủ 5K chặt chẽ, ai bệnh thì ở nhà, mọi người
vẫn đi làm, tất nhiên là cũng phải hạn chế chỗ đông người để tránh lây
nhiễm cho cộng đồng. Mong sao mọi người đều mạnh khỏe, bình an.
Mong sao một ngày sẽ không còn Covid, quanh tôi không lúc nào cũng
nồng nàn mùi nước cồn, xịt khuẩn. Mọi người quanh tôi sẽ vui vẻ, cười
đùa thoải mái, có dịp là party tưng bừng như ngày nào. Chúng tôi lại
có dịp Đi đu đưa ra Hà Nội, thực hiện được mơ ước ngày nào năm
ngoái, đã đặt chân còn ngậm ngùi quay máy bay nghẹn ngào tạm biệt,
đó là tham dự và biểu diễn góp vui tại Year End Party ở Hà Nội. 

Những ngày cuối năm Covid thứ 2 …
15 December 2021

Quách Thị Thu Thủy
Chi nhánh VINATA HCM
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Năm Covid thứ 2
Trôi qua đầy biến động
Ảnh hưởng sâu kinh tế
Đời sống rất thâm trầm

Thành phố mang tên Bác
Chịu rất nhiều đau thương
Lan nhiều tỉnh thành khác
Trải dài đất nước Nam

Bắc – Trung – Nam ba miền
Đồng lòng cùng chống dịch
Bao chuyến xe tiếp sức
Nhân lực cùng vật tư

VINATA tiếp tục
Chia văn phòng lần 2
Mang trong mình kiên quyết
Giữ vững hoạt động chung

Tình hình dịch khó đoán
Tính toán kéo dài thêm
Xoay mòng mòng chính sách
Công văn đổi liên miên

Giấy đi đường, đi trực
Giấy đi chợ luân phiên
Việc đổi form, đổi giấy
Anh em ta mệt nhoài

Lại chuẩn bị đến Tết
Thời gian trôi vèo vèo
Nhưng Covid chưa hết
Chẳng thể nào an yên…

Ngô Thị Vân Anh
Phòng xây dựng

Năm Covid thứ 2



Vinata
Đi Qua Mùa Dịch 

 

     Đầu tháng 10/2021, chúng tôi, những kỹ sư Vinata chi nhánh
HCM háo hức quay lại công trường ở Hồ Chí Minh và Bình
Dương, tròn 3 tháng ở nhà làm việc và họp qua Ms Team để trao
đổi thông tin, chung tay cùng chính phủ phòng chống dịch
Covid-19 đang lan mạnh ở Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai,
Long An…
     Đợt dịch thứ 4 bùng phát và lan mạnh làm ảnh hưởng nặng
nề tới hầu hết các ngành nghề, các doanh nghiệp, các đơn vị sản
xuất, và Vinata cũng không ngoại lệ. Toàn bộ nhân viên văn
phòng Hồ Chí Minh đều làm việc ở nhà, công trình xây dựng
khách sạn Sotetsu trên địa bàn Quận 1 và công trình nhà máy
Kaneka trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũng phải đóng cửa để
thực hiện giãn cách xã hội, do không đủ điều kiện để tổ chức mô
hình “3 tại chỗ” hoặc mô hình “1 cung đường 2 địa điểm”.
Trước khi tăng cường giãn cách xã hội toàn thành phố HCM và
Bình Dương, những kỹ sư công trình Kaneka, hàng ngày tiếp xúc
với nhiều nhà thầu, cũng lo ngại và muốn bảo vệ sức khỏe cho
người thân nên đã ở lại Bình Dương để đảm bảo an toàn cho gia
đình.
     Khu nhà được lựa chọn thuê cho anh em ở lại có địa điểm
không xa nên mỗi buổi sáng có thể đi bộ đến công trường. Cũng
đã lâu rồi tôi chưa làm dự án nào mà ở lại cùng anh em như lần
này.         Trước đây tôi thường xuyên làm công trình xa nhà và ở lại, nhưng đó là do khoảng cách địa lý, còn lần này mọi người
ở lại là để bảo vệ an toàn sức khỏe cho gia đình, tránh nguy cơ lây nhiễm.

     Anh em ở lại phải tự chăm sóc bản thân và có điều kiện để quan tâm đến đồng nghiệp nhiều hơn, những ngày làm việc
bình thường trước đây anh em không có thời gian để chia sẻ với nhau nhiều, giờ ở chung một nhà thì thấy gần gũi và hiểu
nhau hơn.
     Không ra ngoài cắt tóc được thì anh em tự cắt tóc cho nhau, nhờ có tay nghề “điêu luyện” mà tất cả đều có một kiểu tóc
đồng phục giống nhau: kiểu đầu cua.
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      Buổi tối ăn cơm cùng nhau trong công trường, không khí thân tình như anh em một nhà, thư thả và chuyện trò rôm
rả, mỗi người chia sẻ một câu chuyện, không như bữa cơm buổi trưa, ai cũng ăn vội còn tranh thủ nghỉ ngơi để chiều còn
làm việc.
     Làm việc xa nhà và ở lại công trường, tự nhiên thấy nhớ vợ và thương con nhiều hơn, ngày nào cũng video call về nhà,
hỏi han như 2 năm chưa gặp, các con dường như cũng ngoan hơn, bố mẹ cũng thương các con, mặc dù đang trong kỳ
nghỉ hè mà không được ra ngoài chơi, giờ lại vắng bố, không có ai bày trò để chơi cùng, vì cuộc chiến chống covid, trẻ em
cũng phải hy sinh tuổi thơ, thương vô cùng!
     Sau một thời gian ở lại công trường, dịch ở Hồ Chí Minh và Bình Dương tiếp tục có diễn biến phức tạp, chính quyền địa
phương có lệnh tăng cường giãn cách, để tiếp tục thi công thời điểm này theo điều kiện của chính quyền địa phương yêu
cầu là rất khó khăn đối với cả Vinata và các nhà thầu phụ, Ban chỉ huy đã họp và quyết định đóng cửa công trường, toàn
bộ nhân viên Vinata và các nhà thầu làm việc tại Kaneka được xét nhiệm nhanh Covid-19 , tất cả đều kết quả âm tính, đều
an toàn và có thể về nhà.
     Tại nhà, nhân viên và kỹ sư vẫn tiếp tục làm việc, hàng ngày vẫn họp trực tuyến để cập nhật tình hình, trao đổi thông
tin, theo dõi diễn biến của dịch Covid-19 và các thông báo của chính quyền địa phương. Không đến công trường nhưng
công việc chuẩn bị vẫn tiếp tục triển khai để sẵn sàng quay trở lại thi công bất cứ lúc nào: như điều chỉnh tiến độ, lập
biện pháp, bóc tách khối lượng, xây dựng kịch bản khi công trường khi được phép hoạt động trở lại.

     Thành phố tăng cường giãn cách, các cơ sở kinh doanh đóng cửa, các doanh nghiệp sản
xuất thực hiện 3 tại chỗ, người dân ở trong nhà, hàng rào phong tỏa khắp nơi, nhưng hàng
ngày các ca lây nhiễm vẫn tăng cao, số lượng F0 không hề giảm, có thể thấy virus Sars-CoV-2
với biến thể Delta thực sự nguy hiểm và khó kiểm soát.
Nhân viên Vinata, mặc dù làm việc ở nhà, tuân thủ nội quy 5K, vậy mà một số anh em vẫn
nhiễm Covid-19, do lây nhiễm từ người thân, lây nhiễm từ hàng xóm, lây nhiễm từ trong khu
trọ... thật đáng lo ngại!
     Để chia sẻ phần nào với những nhân viên có hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn hoặc bị ảnh
hưởng bởi dịch Covid-19, Ban Giám Đốc và Ban Chấp hành Công Đoàn Vinata đã kêu gọi lập
quỹ hỗ trợ đồng nghiệp, một việc làm kịp thời đầy ý nghĩa, ấm áp và nhân văn. Do phải thực
hiện giãn cách nên công ty không tổ chức thăm hỏi động viên nhưng cũng giúp các đồng
nghiệp không thấy cô đơn, giúp vơi đi phần nào những khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
19 gây ra.
     Chiến dịch giãn cách, xét nghiệm cộng đồng, chữa trị F0, và tăng cường tiêm vắc xin cho
người dân được khẩn trương thực hiện, thành phố dần kiểm soát và khống chế được dịch,
từng bước mở cửa nền kinh tế, giúp người dân và doanh nghiệp dần trở lại cuộc sống bình
thường như trước đây.
     Nhân viên Vinata lại đến văn phòng làm việc, anh em kỹ sư lại lên đường đến những công
trình xây dựng đang chờ đón đã lâu . . .!

Lưu Quang Thái    
Hồ Chí Minh 25/10/2021    
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Reng, reng, reng… ấy con gọi mẹ
Thường một ngày cũng phải dăm, ba
Đấy tại Co-vid học xa
Online nhớ bạn nên là gọi thôi

Con biết Mẹ đi làm vất vả
Lo ở nhà con chẳng ai chăm
Dịch bệnh nó lại nhăm nhăm
Bao nhiêu thành quả dễ là công toi

Nhớ ngày nào mẹ bụng mang, dạ chửa
Và để rồi đau, đẻ con ra
Ôi niềm vui sướng thiết tha
Nụ cười, tiếng khóc thật là thân thương

Trên sân, vườn con đi lẫm trẫm
Miệng nhoẻn cười bập bẹ mama
Bây giờ đã biết hát ca
Tới trường, tới lớp nghe lời thầy, cô

Biết bao người tham gia chống dịch
Mong một ngày cuộc sống hết lo
Để mà không phải co ro
Ngồi trong căn hộ như là cách ly

Mẹ, con ta vượt qua thách thức
Cùng tuân thủ kỷ luật 5K
Để rồi sẽ chẳng còn xa
Mẹ đưa, mẹ đón con đi tới trường

Tiếng trống trường vang lên thúc giục
Chào ngày mới tươi sáng con ơi
Như con thuyền vượt sóng ra khơi
Ta cùng khám phá khắp nơi chân trời.

Ngày 20/10/2021
Nguyễn Từ Huấn - Phòng QS

Tâḿ Lòng Me.



Nguyễn Bích Nguyệt 
Nhân viên chính
Phòng Hành chính & Nhân sự

Nguyễn Hữu Quý                   
Kỹ sư trưởng
Phòng Thiết kế & Điều phối dự án

Phạm Minh Đức                      
Kỹ sư chính
Phòng Kỹ thuật Cơ – Điện

Nguyễn Công Trang               
Quản lý
Phòng Đấu thầu & Chuẩn bị dự án

Hoàng Kim Thạo                    
CHT công trình
Phòng Xây dựng

Nghiêm Tuấn Trường
CHT công trường
Phòng Xây dựng
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Hoàng Đức Lộc 
Kỹ sư chính
Phòng Xây dựng

Lưu Văn Thanh
Kỹ sư xây dựng
Phòng Xây dựng

Trần Ngọc Long   
Kiến trúc sư
Trung tâm Bảo hành & Chăm sóc khách hàng

Đỗ Quốc Tuấn
Kỹ sư xây dựng
Chi nhánh VINATA HCM

Huỳnh Dương Đông Bảo
Kỹ sư xây dựng
Chi nhánh VINATA HCM

Lê Thị Mỹ Huệ
Nhân viên chính
Chi nhánh VINATA HCM
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