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trở thành cảng container 
chuyên dụng tại miền 
Trung - Cửa ngõ trung 
chuyển hàng hóa quốc 
tế, tiếp nhận và khai thác 
tàu có tải trọng đến 
50.000 tấn; phát triển dịch 
vụ giao nhận hàng hóa, 
khai thác các tuyến vận 
tải biển nội địa, đầu tư 

Tại hội nghị, CB-NV đã 
nghe các báo cáo về 
chiến lược, kế hoạch 
hoạt động sản xuất kinh 
doanh và kế hoạch nâng 
cấp quản trị toàn diện 
của THILOGI. Hội nghị 
triển khai các nhiệm vụ, 
công việc trọng tâm như: 
Phát triển cảng Chu Lai 

xây dựng đội ngũ nhân sự trung thực, 
liêm khiết, ứng xử văn minh

gày 15/7, tại KCN THACO Chu Lai, THILOGI tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch 6 tháng 
cuối năm 2022. Chủ tịch HĐQT THACO Trần Bá Dương đã tham dự và phát biểu chỉ đạo.N

đội tàu chuyên dụng; nâng cấp dịch 
vụ logistics trọn gói phục vụ vận 
chuyển trái cây, vật tư nông nghiệp, ô 
tô và linh kiện phụ tùng; tự động hóa 
dây chuyền tháo kiện - kiểm hàng, đáp 
ứng yêu cầu sản lượng lớn…

Phát biểu chỉ đạo, ông Trần Bá Dương - 
Chủ tịch HĐQT THACO giao nhiệm vụ: 
“THILOGI cần đề ra những kế hoạch cụ 
thể để khai thác hiệu quả và hợp lý 
phương tiện, nhân sự, nguồn hàng đối 
lưu với chi phí tối ưu, hỗ trợ hoạt động 
sản xuất kinh doanh của các Tập 
đoàn, Tổng công ty trực thuộc THACO 
và đối tác, khách hàng, phù hợp với xu 
hướng thị trường. Đồng thời, để hiện 
thực hoá các chiến lược trong từng 
giai đoạn cụ thể, hướng tới số hoá 
trong giao nhận vận chuyển, THILOGI 
phải nâng cấp quản trị trong toàn bộ 
hệ thống, cấu trúc bởi nhân sự là yếu 
tố quan trọng quyết định đến sự phát 

triển của doanh nghiệp. Công ty cần 
chú trọng xây dựng hình ảnh đội ngũ 
nhân sự tận tâm và chuyên nghiệp, 
trung thực và liêm khiết, ứng xử văn 
minh, đặc biệt là nhân sự lái xe để góp 
phần nâng cao thương hiệu THILOGI 
theo tinh thần Mỗi nhân sự là một đại sứ 
thương hiệu”.

Xác định việc nâng cao năng lực quản 
trị, “nhạy bén trong tư duy - đột phá 
trong hành động” là điều kiện tiên 
quyết để thực hiện mục tiêu trở thành 
nhà cung ứng dịch vụ logistics trọn gói 
hàng đầu miền Trung, trong thời gian  
tới, THILOGI tiếp tục kiện toàn, nâng 
cấp quản trị, xây dựng chiến lược khác 
biệt, dựa trên nền tảng văn hoá 
THACO để phát triển văn hoá công ty 
phù hợp với ngành nghề logistics, từng 
bước khẳng định vị trí và vai trò của 
mình trên “Hành trình mới - Tâm thế 
mới”.
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đội tàu chuyên dụng; nâng cấp dịch 
vụ logistics trọn gói phục vụ vận 
chuyển trái cây, vật tư nông nghiệp, ô 
tô và linh kiện phụ tùng; tự động hóa 
dây chuyền tháo kiện - kiểm hàng, đáp 
ứng yêu cầu sản lượng lớn…

Phát biểu chỉ đạo, ông Trần Bá Dương - 
Chủ tịch HĐQT THACO giao nhiệm vụ: 
“THILOGI cần đề ra những kế hoạch cụ 
thể để khai thác hiệu quả và hợp lý 
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sản xuất kinh doanh của các Tập 
đoàn, Tổng công ty trực thuộc THACO 
và đối tác, khách hàng, phù hợp với xu 
hướng thị trường. Đồng thời, để hiện 
thực hoá các chiến lược trong từng 
giai đoạn cụ thể, hướng tới số hoá 
trong giao nhận vận chuyển, THILOGI 
phải nâng cấp quản trị trong toàn bộ 
hệ thống, cấu trúc bởi nhân sự là yếu 
tố quan trọng quyết định đến sự phát 
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chú trọng xây dựng hình ảnh đội ngũ 
nhân sự tận tâm và chuyên nghiệp, 
trung thực và liêm khiết, ứng xử văn 
minh, đặc biệt là nhân sự lái xe để góp 
phần nâng cao thương hiệu THILOGI 
theo tinh thần Mỗi nhân sự là một đại sứ 
thương hiệu”.

Xác định việc nâng cao năng lực quản 
trị, “nhạy bén trong tư duy - đột phá 
trong hành động” là điều kiện tiên 
quyết để thực hiện mục tiêu trở thành 
nhà cung ứng dịch vụ logistics trọn gói 
hàng đầu miền Trung, trong thời gian  
tới, THILOGI tiếp tục kiện toàn, nâng 
cấp quản trị, xây dựng chiến lược khác 
biệt, dựa trên nền tảng văn hoá 
THACO để phát triển văn hoá công ty 
phù hợp với ngành nghề logistics, từng 
bước khẳng định vị trí và vai trò của 
mình trên “Hành trình mới - Tâm thế 
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thành đối tác tin cậy của Vinamilk. Đến 
nay, THILOGI đã vận chuyển hơn 1.600 
con bò từ các cảng đến trang trại và 
giữa các trang trại tại Quảng Ngãi, 
Bình Định, Lâm Đồng…
 
Cung ứng dịch vụ logistics trọn gói trong 
vận chuyển gia súc và thức ăn chăn 
nuôi, THILOGI xây dựng và chuẩn hoá 
quy trình vận chuyển phù hợp với từng 
chủng loại, thể trạng, khối lượng gia súc 
và bố trí đội ngũ lái xe giàu kinh nghiệm, 
am hiểu các yêu cầu kỹ thuật vận 
chuyển đặc thù. Các trang trại chăn 
nuôi gia súc quy mô lớn thường nằm 
cách xa các khu vực đông dân, xa trục 
giao thông chính. Do đó, việc điều phối 
xe, áp dụng các biện pháp chống rung 
lắc, trượt ngã, duy trì tốc độ ổn định, 
không chạy nhanh thắng gấp… đều 
được chú trọng thực hiện, đảm bảo an 
toàn, hiệu quả và tiết kiệm chi phí cho 
khách hàng.

gày 08/7, THILOGI đã tiếp nhận và 
vận chuyển 450 con bò nhập khẩu N

từ cảng PTSC Dung Quất đến trang trại 
tại huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) cho 
Công ty Bò sữa Việt Nam (Vinamilk), 
đánh dấu lần hợp tác thứ 6 giữa hai 
doanh nghiệp.

Số bò trên gồm bò tơ và bò mang thai 
được nhập khẩu từ Mỹ về Quảng Ngãi 
trên tàu chuyên dụng Bison Express, 
sau đó được THILOGI vận chuyển đến 
trang trại bằng 15 xe đầu kéo và sơ mi 
rơ moóc chuyên dụng. Với kinh nghiệm 
và sự chuyên nghiệp, THILOGI đã trở 

THILOGI trở thành đối tác tin cậy của Vinamilk
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Xây dựng kho 8A, nâng cao năng lực lưu trữ
hàng hoá tại cảng Chu Lai

uối tháng 5/2022, THILOGI 
đã khởi công xây dựng C khác, nhu cầu thuê kho lưu 

trữ hàng hoá xuất nhập khẩu 
qua cảng ngày một tăng đòi 
hỏi kho bãi phải có quy mô 
lớn, công nghệ hiện đại, phù 
hợp với nhiều chủng loại 
hàng hoá. Để nâng cao 
năng lực phục vụ, thu hút 
thêm nguồn hàng, THILOGI 
đầu tư xây dựng kho 8A với 
diện tích 13.440 m2, dự kiến 
đầu tháng 8/2022 sẽ đưa vào 
hoạt động.

Công trình kho 8A hoàn 
thành sẽ nâng tổng diện tích 
hệ thống kho, bãi tại cảng 
Chu Lai lên 201.300 m2, trong 
đó diện tích kho hơn 125.800 
m2. Các kho bãi được xây 

kho 8A tại cảng Chu Lai 
nhằm nâng cao năng lực 
cung ứng các dịch vụ kho 
vận như: lưu trữ, bảo quản, 
xếp dỡ hàng hoá… phục vụ 
nhu cầu ngày càng cao của 
khách hàng.

Kế hoạch năm 2022, sản 
lượng hàng hoá qua cảng 
Chu Lai ước đạt 4.5 triệu tấn 
(tăng 51% so với năm 2021), 
trong đó, hàng hoá phục vụ 
sản xuất kinh doanh của 
THACO AUTO và THACO 
INDUSTRIES trong năm 2022 
và các năm tiếp theo cần 
được lưu trữ dài hạn. Mặc 

dựng theo tiêu chuẩn châu 
Âu và phân chia thành từng 
khu vực chuyên dụng phù 
hợp với điều kiện bảo quản, 
xếp dỡ từng loại hàng hoá; 
trang bị hệ thống an ninh 
nghiêm ngặt, hệ thống báo 
cháy, chữa cháy hiện đại 
nhằm bảo đảm an toàn 
tuyệt đối cho hàng hoá.

Hiện nay, THILOGI đang tiến 
hành mở rộng bến cảng 
nước sâu, nạo vét tuyến 
luồng Kỳ Hà đảm bảo tiếp 
nhận tàu 5 vạn tấn nhằm 
nâng cấp chuỗi cung ứng 
dịch vụ logistics trọn gói đáp 
ứng nhu cầu xuất khẩu ngày 
càng tăng cao.
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HOẠT ĐỘNG THILOGI

THILOGI Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho CB-NV
ừ ngày 11 đến 13/7, THILOGI phối 
hợp với Bệnh viện đa khoa Thiện T

Nhân và Bệnh viện Thái Bình Dương tổ 
chức khám sức khoẻ định kỳ năm 
2022 cho toàn bộ CB-NV đang làm 
việc tại công ty.

Tham gia khám định kỳ, CB-NV được lấy 
mẫu sinh phẩm xét nghiệm, kiểm tra tổng 
quát tình trạng sức khoẻ nhằm phát hiện 
sớm bệnh tật và các vấn đề bất thường để 
chủ động điều trị kịp thời; đồng thời được tư 

vấn cách theo dõi, phòng bệnh hiệu quả… 
Đây là hoạt động được THILOGI tổ chức 
thường niên nhằm kiểm tra, chăm sóc sức 
khỏe cho CB-NV, thực hiện chính sách phúc 
lợi để người lao động an tâm làm việc.

gày 08/7, tại cảng Chu 
Lai, Công ty Cảng biển N

quốc tế Chu Lai (thuộc 
THILOGI) tham gia Diễn tập 
phối hợp Tìm kiếm cứu nạn 
(TKCN) hàng hải trong vùng 
nước cảng biển Quảng 
Nam năm 2022. Đây là hoạt 
động do Cục Hàng hải Việt 
Nam và Cảng vụ Hàng hải 
Quảng Nam chủ trì, phối 
hợp tổ chức.

Diễn tập tìm kiếm cứu nạn trên vùng biển
Quảng Nam năm 2022 tại Cảng Chu Lai

Diễn tập có sự tham gia của 12 cơ quan ban, ngành, 5 công ty đơn vị, sử dụng 11 phương 
tiện thủy và 02 phương tiện bộ; trong đó có 02 tàu lai dắt của Công ty Cảng biển quốc tế 
Chu Lai. Cuộc diễn tập cho thấy thực tế công tác phối hợp TKCN, năng lực chỉ huy, điều 
hành, khả năng phối hợp của các lực lượng TKCN hàng hải với các cơ quan, đơn vị liên quan 
tại Quảng Nam, nhất là triển khai phương châm 4 tại chỗ. Kết thúc diễn tập, các lực lượng 
tham gia đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Cục Hàng hải Việt Nam đã trao tặng 
Bằng khen cho 6 tập thể và 24 cá nhân có thành tích xuất sắc, trong đó THILOGI có Công ty 
Cảng biển quốc tế Chu Lai và hai cá nhân được khen thưởng.
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ĐIỂM TIN
THỊ TRƯỜNG LOGISTICS

NEWSNEWS

Sắp bắt buộc ô tô phải dán thẻ thu phí 
không dừng ETC khi đi đăng kiểm

hủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Chỉ 
thị về đẩy nhanh tiến độ dán thẻ định T

danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu 
phí theo hình thức điện tử không dừng 
(ETC), tiến tới xóa bỏ hình thức thu phí sử 
dụng tiền mặt và yêu cầu Bộ Giao thông 
vận tải nghiên cứu phương án bắt buộc 
dán thẻ ETC khi đăng kiểm phương tiện giao 
thông cơ giới đường bộ... Các chủ phương 
tiện và người điều khiển phương tiện giao 
thông cần khẩn trương dán thẻ định danh 
cho phương tiện và thực hiện đầy đủ điều 
kiện để tham gia dịch vụ thu phí ETC.

Từ ngày 01/8, 100% các tuyến cao tốc
sẽ thu phí bằng hình thức ETC

rong văn bản gửi UBND các tỉnh, thành 
phố mới đây, Bộ Giao thông Vận tải đề T

nghị tất cả các địa phương triển khai chỉ 
đạo của Chính phủ về thu phí dịch vụ 
đường bộ theo hình thức điện tử không 
dừng (ETC) nhất định hoàn thành trên toàn 
quốc trước ngày 31/7/2022. Sau thời hạn 
này, nếu trạm thu phí nào chưa hoàn thành 
sẽ phải xả trạm, không được tiếp tục thu 
phí, chủ đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm. 
Điều này thể hiện quyết tâm của Chính phủ 
nhằm giúp tiết kiệm thời gian cho người 
dân, tránh tình trạng ùn tắc giao thông, 
đồng thời đảm bảo công khai, minh bạch 
trong nguồn thu.

Một số điều cần biết về
thu phí ETC:

• Một phương tiện chỉ được dán duy nhất 
01 thẻ đầu cuối để sử dụng tại tất cả các 
trạm thu phí trên toàn quốc.

• Chứng từ thu phí điện tử không dừng 
được phát hành dưới dạng chứng từ 
điện tử, phải có chữ ký điện tử của đơn vị 
phát hành theo quy định của pháp luật.
 
• Nếu xe có dán thẻ thu phí tự động 
nhưng số tiền trong tài khoản thu phí 
không đủ để trả phí khi qua làn ETC mà 
vẫn cố tình đi vào, người điều khiển ô tô 
sẽ bị phạt từ 2 triệu - 3 triệu đồng, đồng 
thời bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái 
xe từ 01 - 03 tháng.

Từ ngày 01/7/2023, bắt buộc lắp camera 
hành trình mới được cấp phù hiệu, 

biển hiệu kinh doanh vận tải 

heo Nghị định số 47/2022/NĐ-CP của 
Chính phủ mới được ban hành, từ ngày T

01/7/2023 đơn vị kinh doanh vận tải sử dụng 
xe ô tô thuộc đối tượng phải lắp camera, 
khi tham gia kinh doanh vận tải lần đầu 
phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình có 
tích hợp camera mới được cấp phù hiệu, 
biển hiệu. Thiết bị giám sát hành trình phải 
đáp ứng đầy đủ các quy định tại Nghị định 
này.
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Giá xăng dầu tiếp tục giảm mạnh

gày 21/7, Liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương 
đã điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu với N

mức giảm đáng kể. Theo đó, giá xăng E5 
RON 92 giảm 2.710 đồng/lít, xăng RON 95 
giảm 3.600 đồng/lít; giá dầu diesel giảm 
1.740 đồng/lít, dầu hỏa giảm 1.100 đồng/lít, 
dầu mazut giảm 1.170 đồng/kg. Sau điều 
chỉnh, xăng E5 RON 92 có giá bán tối đa là 
25.070 đồng/lít, xăng RON 95 là 26.070 
đồng/lít, dầu diesel là 24.850 đồng/lít, dầu 
hỏa 25.240 đồng/lít, dầu mazut 16.540 
đồng/kg.

Tại kỳ này, cơ quan điều hành trích Quỹ Bình 
ổn giá (BOG) đối với các loại xăng ở mức 
950 đồng/lít, các loại dầu từ 550 - 950 
đồng/lít. Như vậy, giá xăng đã giảm phiên 
thứ 3 liên tiếp với mức giảm sâu giúp hạ 
nhiệt mặt hàng này sau một thời gian dài 
liên tục tăng mạnh.

Từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu bán lẻ 
trong nước đã được điều chỉnh 19 lần, chủ yếu 
là tăng, gây tác động tiêu cực đến nền kinh tế 
do chi phí nguyên vật liệu, chi phí vận tải tăng.

a hãng tàu container của Hàn Quốc là 
Pan Ocean Lines, Huyndai Merchant B

Marine và SM Lines đã hợp tác mở tuyến 
vận tải container mới kết nối Hàn Quốc với 
Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc từ ngày 
12/7. Tuyến vận tải này sẽ chở hàng từ cảng 
SP-ITC (TP. Hồ Chí Minh) đến các cảng 
Leamchabang (Thái Lan) - Hà Khẩu (Trung 
Quốc) - Inchon (Hàn Quốc) - Thanh Đảo 
(Trung Quốc) - Thượng Hải (Trung Quốc) với 
tần suất một chuyến/tuần trong thời gian 
đầu mở tuyến. 

Vận tải container chững lại
do lạm phát 

Mở tuyến vận tải container từ
TP. Hồ Chí Minh đi 3 nước châu Á 

rong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang 
phải đối mặt với lạm phát tăng cao, thị T

trường vận tải biển có xu hướng lắng dịu. 
Theo dự báo từ đầu năm, vận tải container 
ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận cao kỷ 
lục trong năm 2022. Tuy nhiên, nhu cầu vận 
chuyển hàng hóa đang có xu hướng chững 
lại do tác động của lạm phát cao. Vì vậy, 
ngành vận tải biển sẽ khó duy trì mức tăng 
mạnh trong nửa cuối năm.

Số liệu thống kê giao dịch container cho 
thấy nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng 
container có dấu hiệu giảm nhẹ khoảng 
5,6% so với năm 2021. Nguyên nhân là do 
tác động của lạm phát cao và xung đột 
địa chính trị giữa Nga – Ukraine; các lệnh 
trừng phạt đối với Nga đã khiến giá năng 
lượng tăng vọt, nhu cầu mua sắm giảm 
đáng kể, từ đó làm chậm lại nhu cầu vận 
chuyển hàng hóa container. Các nhận 
định cho rằng nếu điều này trùng hợp với sự 
giảm bớt tắc nghẽn (vốn đang chiếm 10% - 
12% công suất) thì tình trạng thừa container 
sẽ lại xuất hiện, ít nhất là trong ngắn hạn.

Việt Nam và nhiều quốc gia khác phụ 
thuộc vào nguyên liệu giá rẻ từ Trung Quốc

hỉ trong 6 tháng đầu năm 2022, Việt Nam 
đã nhập siêu tới gần 35 tỷ USD (xấp xỉ C

65% của năm 2021) từ Trung Quốc. Trong 
đó, có 02 nhóm hàng nhập khẩu đạt hơn 10 
tỷ USD là nhóm máy vi tính, sản phẩm điện 
tử, linh kiện và nhóm máy móc, thiết bị, 
dụng cụ, phụ tùng. Không chỉ Việt Nam, 

nhiều quốc gia khác trên thế giới, kể cả Mỹ 
hay châu Âu cũng đều phụ thuộc vào 
hàng hóa, nguyên liệu giá rẻ từ Trung Quốc.



SAY NẮNG,
SỐC NHIỆT 

Và Những
Vấn Đề

Cần Lưu Ý
Trong Mùa Hè

Và Những
Vấn Đề

Cần Lưu Ý
Trong Mùa Hè

Tại THILOGI có nhiều bộ phận, nhiều CB-NV phải làm việc ngoài 
trời như: xếp dỡ, điều độ... Hiện nay đang mùa cao điểm nắng 
nóng, nhiệt độ tăng cao. Nếu làm việc trong điều kiện nắng 
nóng kéo dài có thể dẫn đến say nắng, sốc nhiệt, gây nguy 
hiểm đến sức khỏe, tính mạng của người lao động. Do đó, mỗi 
CB-NV cần trang bị các kiến thức về biểu hiện, cách sơ cứu khi 
bị say nắng, sốc nhiệt để chủ động bảo vệ sức khỏe của bản 
thân, đồng nghiệp và những người xung quanh.

Say nắng xảy ra khi cơ thể quá nóng do tiếp xúc kéo dài hoặc gắng sức làm việc 
ở nhiệt độ cao. Biểu hiện đặc trưng:
• Ngất xỉu, bất tỉnh
• Tăng thân nhiệt đột ngột
• Đau đầu, chóng mặt, 
choáng váng

• Buồn nôn
• Thở gấp
• Kích động, khó chịu, mất 
phương hướng, co giật

• Nhịp tim tăng nhanh
• Da đỏ, nóng và khô, khó 
tiết mồ hôi
• Yếu cơ hoặc bị chuột rút.

• Nhanh chóng di chuyển người bị say nắng vào nơi râm 
mát, thoáng khí.
• Cởi bỏ trang phục không cần thiết, thường xuyên kiểm tra 
nhiệt độ cơ thể.

• Nếu đã tỉnh táo thì đỡ dậy và cho uống nước, dung dịch 
bổ sung chất điện giải… nếu chưa tỉnh thì tiếp tục làm mát 
cơ thể để hạ nhiệt độ trong thời gian chờ xe cấp cứu.
• Hạn chế tụ tập, vây quanh người đang bị say nắng, sốc 
nhiệt.

• Làm mát cơ thể (quạt, chườm khăn mát, túi đá ở 
cổ, nách, bẹn…).

• Đánh giá mức độ tỉnh táo của người say nắng (lay 
gọi, tiếp xúc…).

Biểu hiện khi bị say nắng:

Cách xử trí:

8Bản tin số 19



Thể lệ cuộc thi viết 

THACO trong tôi
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• CB-NV đang làm việc tại THACO.

• Nhận tác phẩm dự thi từ ngày 16/5 – 25/8/2022
• Chấm điểm: 27/8 – 29/8/2022
• Công bố kết quả: 30/8/2022

Quét mã QR để xem chi tiết 
thông tin cuộc thi

• Những kỷ niệm đẹp, câu chuyện để lại ấn 
tượng trong quá trình làm việc, tham gia các 
hoạt động; cảm xúc về những tấm gương tiêu 
biểu trong lao động, ứng xử. Những vấn đề 
bạn quan tâm, những ý kiến góp phần xây 
dựng THILOGI nói riêng và THACO nói chung.

• Bài viết dạng văn xuôi có tên tác phẩm (300 - 
800 từ) được trình bày trên word (khổ A4, font 
chữ Time New Roman, cỡ chữ 13pt).
• Bài dự thi kèm hình ảnh minh hoạ (nếu có, file 
ảnh định dạng JPG hoặc PNG đảm bảo chất 
lượng hiển thị).

• 01 Giải đặc biệt: 25.000.000đ
• 01 Giải nhất: 20.000.000đ
• 01 Giải nhì: 15.000.000đ
• 01 Giải ba: 10.000.000đ
• 12 Giải khuyến khích: 3.000.000đ

Gửi về email Ban Văn hoá Truyền thông: 
vanhoatruyenthong@thaco.com.vn
Tiêu đề mail: TÁC PHẨM THAM DỰ CUỘC THI 
VIẾT “THACO TRONG TÔI”
Nội dung mail:
• Tên tác phẩm dự thi 
• Họ tên người dự thi
• Phòng/ Ban/ Đơn vị
• Thông tin liên lạc (Số điện thoại, Email)

Chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập, THACO phát động cuộc thi viết “THACO trong tôi” nhằm ghi 
nhận những kỷ niệm, câu chuyện đẹp trong hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động tập thể, 
đồng thời khơi dậy tinh thần đóng góp, cống hiến của CB-NV. Hưởng ứng cuộc thi, Ban lãnh đạo 
THILOGI khuyến khích toàn thể CB-NV công ty tích cực tham gia viết bài dự thi. 

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

GIẢI THƯỞNG CÁCH THỨC DỰ THI

THỜI GIAN

NỘI DUNG

HÌNH THỨC
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làm việc chuyên nghiệp của THACO, 
tôi hiểu rằng mình cần phải nhanh 
chóng thích nghi và tuân thủ.

THACO có nhiều công ty và năm đó tôi 
được nhận vào làm ở công ty Cảng, vị 
trí tôi đảm nhiệm là nhân viên Kiểm 
đếm ở bộ phận Điều độ - Khai thác. 
Thật vui vì tôi là nữ nhân viên kiểm đếm 
duy nhất của bộ phận, mọi người ở đây 
thường hay đùa rằng: “Nếu tôi là hoa 
hậu số hai thì không ai là số 1”. Bây giờ, 
tuy tôi đã chuyển sang vị trí khác ở 
công ty, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui 
mỗi khi nhớ lại khoảng thời gian mình 
còn được làm việc ở bộ phận Điều độ - 
Khai thác thuộc công ty Cảng. Các 
anh em ở bộ phận tôi là những người 
đầy nhiệt huyết với công việc, ở họ có 
tinh thần đoàn kết cao và đặc biệt rất 
cố gắng vì tập thể.

Một trong những kỷ niệm mà tôi không 
thể nào quên được đó là lúc làm hàng 
tàu SITC. Thời tiết tháng 6 ở đất Quảng 
nóng như thiêu đốt, lúc đó tàu sắp rời 
Cảng Chu Lai chỉ còn khoảng chừng 
vài phút nữa, trong khi đó, các chú, 
các anh công nhân bốc xếp, lái cẩu, 
Điều độ, Kiểm đếm ai nấy đều vội vã 
hoàn thành công việc của mình. Tôi 
nhớ nhất thời điểm đó là chú Hạnh, chú 
là công nhân bốc xếp, tuổi đã trung 
niên nhưng chú làm 3 ca liên tục từ ca 
0h - 6h sáng và đêm khuya đến tận ca 
12h - 18h chiều. Tôi làm kiểm đếm ở 
dưới nhìn chú đẩy container vào gù rồi 
vội vã lên tàu Lashing những cây cuối 
cùng với các anh em, trông chú đi 
thoăn thoắt, tràn đầy năng lượng, còi 
tàu hú cũng là lúc xong việc, anh em ai 
nấy đều hân hoan vỗ tay vui mừng. 
Xong việc, chú lại chỗ tôi ngồi xuống 
nghỉ, tôi nhìn chú người nhễ nhại mồ 
hôi, da mặt đen nhẻm hằn nhiều vết 
nhăn, chú cầm trên tay chai nước còn 
dở nhìn tôi nhoẻn miệng cười hiền lành. 
Tôi bắt chuyện hỏi chú:

“Tôi được vào THACO làm việc năm tôi 24 tuổi, 
năm ấy đối với tôi được vào làm ở THACO 
chính là một sự may mắn nhất đời mình, may 
mắn vì giữa bao năm tìm kiếm việc làm và 
nhiều lần bất thành, tôi lại được có một công 
việc ổn định ở nơi đây - nơi chính mảnh đất 
mình được sinh ra và lớn lên”.

ho đến bây giờ tôi đã gắn bó với 
THACO được 6 năm tròn, quãng thời C

gian không dài cũng không phải ngắn, 
tôi có thể tự hào và gọi đây là ngôi nhà 
thứ hai của mình. Những năm đầu 
chập chững bước vào môi trường làm 
việc ở một công ty lớn, tôi có nhiều điều 
bỡ ngỡ. Bỡ ngỡ vì thấy sự kỷ luật, kỷ 
cương, những nguyên tắc bất di bất 
dịch về giờ giấc, về đồng phục, về văn 
hoá ứng xử… mà trước đây tôi chưa 
từng được biết trải nghiệm điều đó ở 
những nơi làm khác. Trong môi trường 

THACO
ĐỒNG NGHIỆP

và

- Đêm qua tới giờ rồi chú có mệt không 
chú, chứ con làm 2 ca liên tục con thấy 
mệt quá chừng?

Tôi lúc ấy cảm thấy vừa thương chú 
vừa cảm thấy hơi thẹn trong lòng. 
Niềm vui của chú là tàu rời kịp giờ, là 
anh em không bị la, là còn sức còn cố 
gắng cống hiến, là hạnh phúc vì kịp 
giờ về ngồi ăn cơm cùng vợ và con. Tôi 
chợt nhận ra rằng “Lao động” không 
những là nguồn sống của con người 
mà còn là niềm vui từ những điều bình 
dị, là được cống hiến không ngừng 
nghỉ cho tập thể, cho công ty và là 
hạnh phúc để trở về sau những giờ làm 
có người thân yêu đang đợi ta trở về..! 
Những tâm sự, những hình ảnh trên 

công trường hôm đó cũng chính là 
động lực, là nguồn cảm hứng khiến tôi 
thêm nỗ lực, gắn bó và phấn đấu với 
THACO. Chú chính là người truyền cảm 
hứng cho tôi trong suốt quá trình làm 
việc ở đây.

Có một câu nói hay mà tôi rất tâm đắc 
“Không có công việc nào mà không 
có áp lực, chỉ có không đam mê công 
việc mới là áp lực lớn khiến ta từ bỏ 
công việc đó”, từ ngày vào THACO tôi 
nhận thấy được mình trưởng thành 
hơn, khát khao được làm việc, được 
cống hiến và hơn hết là nhìn thấy sự nỗ 
lực của đồng nghiệp mình để mà phấn 
đấu, hoàn thiện mình tốt hơn.

Tôi mong muốn được gắn bó ở THACO 
lâu dài, dù là làm ở vị trí nào, bộ phận 
nào tôi sẽ làm với sức trẻ và sự nhiệt 
huyết của bản thân cùng với tập thể, 
nơi đây sẽ là nơi lưu giữ thanh xuân và 
giúp tôi trưởng thành. Tôi thầm cảm ơn 
THACO vì nơi đây đã là một phần 
thanh xuân của cuộc đời tôi.

Nhân kỷ niệm 25 năm hình thành và 
phát triển THACO, tôi xin kính chúc Tập 
đoàn THACO ngày một lớn mạnh và 
phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong 
tương lai, chúc THACO ngày càng 
cắm rễ sâu trong ngành, cành vươn 
nhiều lá ngọt, tạo ra nhiều giá trị cho 
cộng đồng.
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là công nhân bốc xếp, tuổi đã trung 
niên nhưng chú làm 3 ca liên tục từ ca 
0h - 6h sáng và đêm khuya đến tận ca 
12h - 18h chiều. Tôi làm kiểm đếm ở 
dưới nhìn chú đẩy container vào gù rồi 
vội vã lên tàu Lashing những cây cuối 
cùng với các anh em, trông chú đi 
thoăn thoắt, tràn đầy năng lượng, còi 
tàu hú cũng là lúc xong việc, anh em ai 
nấy đều hân hoan vỗ tay vui mừng. 
Xong việc, chú lại chỗ tôi ngồi xuống 
nghỉ, tôi nhìn chú người nhễ nhại mồ 
hôi, da mặt đen nhẻm hằn nhiều vết 
nhăn, chú cầm trên tay chai nước còn 
dở nhìn tôi nhoẻn miệng cười hiền lành. 
Tôi bắt chuyện hỏi chú:

ho đến bây giờ tôi đã gắn bó với 
THACO được 6 năm tròn, quãng thời 

gian không dài cũng không phải ngắn, 
tôi có thể tự hào và gọi đây là ngôi nhà 
thứ hai của mình. Những năm đầu 
chập chững bước vào môi trường làm 
việc ở một công ty lớn, tôi có nhiều điều 
bỡ ngỡ. Bỡ ngỡ vì thấy sự kỷ luật, kỷ 
cương, những nguyên tắc bất di bất 
dịch về giờ giấc, về đồng phục, về văn 
hoá ứng xử… mà trước đây tôi chưa 
từng được biết trải nghiệm điều đó ở 
những nơi làm khác. Trong môi trường 
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- Đêm qua tới giờ rồi chú có mệt không 
chú, chứ con làm 2 ca liên tục con thấy 
mệt quá chừng?

Tôi lúc ấy cảm thấy vừa thương chú 
vừa cảm thấy hơi thẹn trong lòng. 
Niềm vui của chú là tàu rời kịp giờ, là 
anh em không bị la, là còn sức còn cố 
gắng cống hiến, là hạnh phúc vì kịp 
giờ về ngồi ăn cơm cùng vợ và con. Tôi 
chợt nhận ra rằng “Lao động” không 
những là nguồn sống của con người 
mà còn là niềm vui từ những điều bình 
dị, là được cống hiến không ngừng 
nghỉ cho tập thể, cho công ty và là 
hạnh phúc để trở về sau những giờ làm 
có người thân yêu đang đợi ta trở về..! 
Những tâm sự, những hình ảnh trên 

công trường hôm đó cũng chính là 
động lực, là nguồn cảm hứng khiến tôi 
thêm nỗ lực, gắn bó và phấn đấu với 
THACO. Chú chính là người truyền cảm 
hứng cho tôi trong suốt quá trình làm 
việc ở đây.

Có một câu nói hay mà tôi rất tâm đắc 
“Không có công việc nào mà không 
có áp lực, chỉ có không đam mê công 
việc mới là áp lực lớn khiến ta từ bỏ 
công việc đó”, từ ngày vào THACO tôi 
nhận thấy được mình trưởng thành 
hơn, khát khao được làm việc, được 
cống hiến và hơn hết là nhìn thấy sự nỗ 
lực của đồng nghiệp mình để mà phấn 
đấu, hoàn thiện mình tốt hơn.

Tôi mong muốn được gắn bó ở THACO 
lâu dài, dù là làm ở vị trí nào, bộ phận 
nào tôi sẽ làm với sức trẻ và sự nhiệt 
huyết của bản thân cùng với tập thể, 
nơi đây sẽ là nơi lưu giữ thanh xuân và 
giúp tôi trưởng thành. Tôi thầm cảm ơn 
THACO vì nơi đây đã là một phần 
thanh xuân của cuộc đời tôi.

Nhân kỷ niệm 25 năm hình thành và 
phát triển THACO, tôi xin kính chúc Tập 
đoàn THACO ngày một lớn mạnh và 
phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong 
tương lai, chúc THACO ngày càng 
cắm rễ sâu trong ngành, cành vươn 
nhiều lá ngọt, tạo ra nhiều giá trị cho 
cộng đồng.

Uống vội ngụm nước rồi vặn nắp chai 
lại, chú đáp:

Công việc mà con, làm thì phải mệt 
chứ, nhưng mà vui vì kịp giờ tàu rời, 
anh em không bị la là vui rồi, tàu bè 
nhiều thiếu người, mình còn sức thì 
mình gắng làm con, giờ xong rồi về 
nhà ăn cơm với vợ con thôi con.

Rồi chú bật cười rất sảng khoái

Bài dự thi “THACO Trong tôi”
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