ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU
Dân gian có câu nói hết sức bình dị nhưng rất chí lý “đất lành chim đậu”. Tôi,
một cánh chim non quá bé bỏng được tung vào đời, may mắn thay, tôi đã tìm
được “miền đất hứa”. Miền đất hứa của tôi là Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế
Cảng – Kỹ thuật Biển (Portcoast) chuyên về khảo sát, thiết kế và quản lý dự án
các dự án cảng – công trình biển.
Khác với trăm ngàn công ty cổ phần khác, công ty Portcoast hoạt động trong lĩnh
vực tư vấn cảng biển với phạm vi hoạt động trải dài từ miền Bắc, miền Trung đến
miền Nam với nhiều dự án cảng biển trọng điểm quốc gia có ý nghĩa cực kỳ quan
trọng trong việc phát triển hệ thống cảng biển ở Việt Nam nói chung và các vùng
miền nói riêng như Lập quy hoạch chi tiết hệ thống nhóm cảng biển số 5, Quy
hoạch chi tiết nhóm cảng biển số 6, số 8, Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống
cảng biển Việt Nam đến năm 2020 định hướng đến năm 2030, Dự án Nạo vét
luồng Soài Rạp, Dự án Luồng cho Tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu, Dự án
Xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong, Đê chắn sóng & Cảng xuất sản
phẩm Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, và hàng trăm dự án cảng có quy mô hiện đại
khác.
Tính đến ngày 23/12/2009 này công ty tôi đã tròn năm tuổi. Năm năm (kể từ ngày
công ty cổ phần hóa), một độ dài thời gian quá ngắn ngủi nhưng công ty như cậu
bé làng Gióng phút chốc vươn vai thành Phù Đổng Thiên Vương, chỉ trong năm
năm công ty đã tạo những dấu ấn trong việc tạo dựng uy tín, khẳng định địa chỉ
đáng tin cậy không chỉ với các đối tác trong nước mà còn với đối tác ngoài nước
như các tập đoàn khai thác cảng hàng đầu thế giới HPH (Hong Kong), PSA
(Singapore), SSA Marine (Mỹ), Maersk A/S (Đan Mạch), P&O Ports - DP World
(Anh và Các Tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất), vv. Để đạt được điều này, bằng
chính sức lực, trí tuệ và niềm đam mê từ ban lãnh đạo công ty đến các nhân viên
tất cả đều dốc toàn lực của con tim và khối óc để làm việc không chỉ vì sự phát
triển công ty mà hơn thế còn vì những lợi ích mà dự án cảng biển mang lại, vì lợi
ích kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và nhiều lợi ích khác nữa. Thực tế đã
chứng minh nước Lào đất rộng giàu tài nguyên nhưng rất nghèo nguyên do một
phần vì không có hải cảng để xuất nhập khẩu. Ngược lại, Singapore chỉ là một
tiểu quốc, dân số ít ỏi, diện tích chỉ bằng một quận của Tp. Hồ Chí Minh, thậm
chí nước ngọt cũng phải nhập nhưng đất nước phồn vinh, GDP cao nhất Châu Á
nhờ họ có nhiều cảng biển bao quanh, thu ngoại tệ từ tàu bè và hàng hóa quá
cảng. Nước ta nhờ thiên nhiên ưu đãi có bờ biển dài trên 3.000 km trải dài từ
Móng Cái đến tận mũi Cà Mau, bao nhiêu cảng biển hiện đại sẽ dần dà mọc lên
dưới bàn tay quy hoạch và thiết kế khéo léo của các kỹ sư Portcoast.
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Làm việc ở đây ngoài sự tận tụy còn có sự nhiệt tình, đam mê luôn trong không
khí khẩn trương làm việc ngày đêm để hoàn tất công việc đáp ứng nhu cầu của
khách hàng, tiến độ của dự án. Những chuyến đi thăm dò thực địa, khảo sát địa
hình, địa chất hay thủy hải văn dù sóng gió, những kỹ sư giám sát dầm nắng mưa
không quản ngại gió bụi ngày đêm thường trực tại công trường đảm bảo công tác
xây dựng công trình được tiến hành an toàn và đúng tiêu chuẩn ngành, những
đêm làm việc không kể giờ giấc, vv là những nét đặc trưng góp phần làm nên
thương hiệu Portcoast.
Tôi thầm kính phục các thành viên Ban Lãnh đạo Công ty, mỗi người một vẻ
nhưng tất cả đều tài ba như những cánh chim đại bàng đầu đàn, đã có một tầm
nhìn chiến lược, định hướng đúng đắn với các chính sách, đường lối phát triển cụ
thể. Bằng chứng là đã mạnh dạn đầu tư, thường xuyên trang bị các phần mềm (có
bản quyền), máy móc thiết bị tiên tiến hiện đại, nhằm cung cấp sản phẩm tư vấn
chất lượng. Công ty cũng luôn đặt ưu tiên hàng đầu trong việc bồi dưỡng đội ngũ
cán bộ kỹ thuật, cử đi đào tạo sau đại học, mở những lớp huấn luyện về nghiệp
vụ, nâng cao tay nghề cho cán bộ nhân viên.
Ngoài ra, công ty còn chăm lo sức khỏe, đời sống cán bộ nhân viên, những lúc
hiếu hỉ đều có sự hiện diện và quan tâm, giúp đỡ của công ty kịp thời và chu đáo.
Những ngày đầu khi tôi mới vào công ty, tôi đã bỡ ngỡ với tính chất công việc có
tính chuyên môn cao và khối lượng công việc mới mẻ, tưởng chừng không vượt
qua được nhưng tôi rất may mắn nhận được sự tin tưởng, chỉ dẫn nhiệt tình và
thái độ thân thiện từ các bậc anh chị và các bạn đồng nghiệp, tạo điều kiện cho tôi
học được nhiều kinh nghiệm quý báu về nghiệp vụ, về ứng xử, giúp tôi có thể hòa
mình vào dòng chảy công việc của công ty.
Vẫn còn đó những thách thức trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới nhưng tôi tin
rằng với trí tuệ, tài năng và sự nhiệt tình dốc hết trái tim của toàn thể ban lãnh đạo
và nhân viên công ty, công ty luôn khẳng định được vị thế của mình và sẽ tiến xa
nhiều hơn nữa.
Cả một đàn chim khôn ngoan và trí tuệ đã bay về quần tụ ở mảnh đất lành
Portcoast đầy màu mỡ và hoa thơm cỏ lạ. Nào những đại bàng, phụng hoàng, sơn
ca, họa mi, kim tước, vành khuyên, vv chúng ta dốc hết con tim và khối óc để
cùng nhau xây dựng ngôi nhà chung của chúng ta ngày một tốt đẹp và vững mạnh
hơn.
Ngày 25/12/2009
Nguyễn Vũ Tú Anh
Phòng Hành chính - Quản trị
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