CHUYỆN BÊN LỀ
Tôi có một người bạn làm ở công ty BCI Asia Vietnam - một công ty chuyên
cung cấp thông tin về tình hình doanh nghiệp cho các cá nhân hay tổ chức quan
tâm. Một hôm anh bạn này hỏi chúng tôi: Đố các bạn kể tên 05 công ty hoạt
động trong ngành tư vấn mà có tốc độ phát triển nhanh nhất ở Việt Nam hiện
nay? Và tôi thật bất ngờ khi biết rằng công ty của chúng tôi - Công ty Cổ phần
Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển (Portcoast) lại được vinh dự là một trong
những công ty đó. Khi biết tôi làm việc ở đây, các bạn của tôi thi nhau hỏi: Bí
quyết nào giúp công ty cậu phát triển nhanh như vậy? Cậu hãy kể đôi nét về
công ty cậu cho chúng tôi nghe đi,… Tôi đã mỉm cười sung sướng và chưa kịp
trả lời thì Quân - người bạn ở công ty BCI đã nhanh chân trả lời hộ tôi về những
thành tựu mà Portcoast đã đạt được trong thời gian qua.
Quân kể rằng công ty Portcoast hiện nay là tư vấn hàng đầu về ngành cảng,
trong thời gian qua Portcoast đã tham mưu đắc lực cho Bộ Giao thông vận tải,
Uỷ ban nhân dân các tỉnh thành trong cả nước về lập quy hoạch và quản lý quy
hoạch hệ thống cảng biển Việt Nam; giúp các nhà đầu tư lập dự án, thiết kế thi
công công trình và tư vấn quản lý dự án cũng như tư vấn giám sát thi công.
Những công trình, dự án lớn mà Portcoast đã thực hiện có ý nghĩa quan trọng tới
tình hình kinh tế xã hội của cả vùng, cả nước như: Quy hoạch hệ thống cảng
biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Quy hoạch di dời các
cảng trên sông Sài Gòn; Thiết kế nạo vét luồng Soài Rạp; Thiết kế luồng cho tàu
có trọng tải lớn vào sông Hậu; Quy hoạch và thiết kế cảng Trung chuyển quốc tế
Vân Phong; Thiết kế thi công đê chắn sóng cho nhà máy lọc dầu Dung Quất,…
Sau một hồi hồ hởi “khoe” hộ tôi các thành tựu mà Portcoast đã đạt được, Quân
không quên hỏi tôi: Cậu hãy chia sẻ cho chúng tôi biết những nhân tố nào đã
giúp Portcoast đạt được thành tựu đáng nể phục trên đi!
Không ngần ngại trước những yêu cầu của bạn, tôi nhanh chóng trả lời: Công
ty chúng tôi được thành lập từ phòng Cảng của Tedi South, thời gian cách đây
chỉ mới gần 5 năm thôi nhưng công ty đã phát triển nhanh chóng và đạt được
nhiều thành tựu như bạn Quân vừa kể. Có những thành tựu đó trước hết là nhờ
sự lãnh đạo tài tình của Ban Lãnh đạo công ty, sau nữa là nhờ những người con
của Portcoast đã đóng góp sức mình vào sự phát triển của công ty. Họ là những

người kỹ sư đã miệt mài thiết kế, sẵn sàng làm việc quên cả thời gian để kịp thời
hoàn thành công việc được giao; Họ là những con người đã không quản ngại
khó khăn tới những vùng đất còn hoang sơ để quản lý dự án, giám sát thi công
tại hiện trường và khảo sát địa hình địa chất cho công trình; Hay họ là những
con người luôn ngày đêm trăn trở để làm thế nào mang về được thật nhiều việc
làm cho công ty,…
Nếu các bạn có dịp đến thăm công ty chúng tôi vào những hôm làm hồ sơ
thầu, các bạn sẽ cảm thấy ngạc nhiên khi chứng kiến một không khí làm việc
thật sự sôi nổi. Mọi người không ai bảo ai đều tự giác mỗi người một việc để
nhanh chóng hoàn thành hồ sơ, vì bản thân mỗi chúng tôi hiểu rằng đấy là nhiệm
vụ quan trọng nhằm mang lại việc làm cho công ty. Còn nếu các bạn ghé thăm
chúng tôi vào những ngày thường nhật, các bạn sẽ được bắt gặp một tập thể các
kỹ sư đang miệt mài thiết kế những công trình cảng biển trên khắp mọi miền đất
nước. Không kém cạnh không khí nhiệt huyết làm việc tại văn phòng công ty, ở
công trường các dự án, các cán bộ công nhân viên của Portcoast cũng ngày đêm
miệt mài làm việc, họ đã không quản ngại việc rời xa gia đình, xa chốn phồn hoa
đô thị để đến làm việc tại đây, để được góp sức mình vào công tác xây dựng và
phát triển cảng biển Việt Nam. Các bạn có thể tưởng tượng thấy những người
con của Portcoast đã ngày đêm theo sát bên công trình xây dựng nhằm kiểm soát
chất lượng và đảm bảo tiến độ thực hiện dự án kể cả những ngày lễ tết.
Sau khi nghe tôi kể sơ qua về công ty, các bạn của tôi tấm tắc khen ngợi và
hiểu được phần nào nguyên nhân dẫn tới thành công của Portcoast. Họ tin tưởng
một điều chắc chắn rằng Portcoast sẽ có những bước tiến dài trên con đường
phát triển. Chia sẻ với các bạn tôi tiếp tục “khoe” về những khát khao cháy bỏng
của chúng tôi hiện nay. Chúng tôi biết rằng Portcoast hiện là đơn vị tư vấn hàng
đầu của Việt Nam về thiết kế cảng biển và chúng tôi không muốn chỉ dừng lại ở
đó. Bản thân mỗi thành viên cũng như Ban Lãnh đạo công ty luôn trăn trở để
làm thế nào đưa công ty ngày càng lớn mạnh, không những là tư vấn hàng đầu
về ngành cảng ở trong nước mà còn vươn lên trở thành đơn vị tư vấn quốc tế có
danh tiếng trên toàn thế giới.

