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5 NĂM THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Là một lái xe, vinh dự được phục vụ cho lãnh đạo công ty, tôi rất tự hào với truyền
thống và những thành tựu đã đạt được trong 5 năm qua.
5 năm chưa phải là dài nhưng đối với tôi là một quãng thời gian đủ để cảm nhận về
một công ty nơi tôi đang công tác, đó là công ty Cổ phần tư vấn thiết kế Cảng – Kỹ
thuật biển.
Tiền thân là phòng thiết kế Cảng – đường thủy rồi đến xí nghiệp tư vấn thiết kế Cảng
– Kỹ thuật biển. Cho đến năm 2004 trải qua bao thăng trầm của giai đoạn và cơ chế,
ảnh hưởng nặng nề thời bao cấp, chuyển sang cơ chế thị trường, công ty Cổ phần tư
vấn thiết kế Cảng – Kỹ thuật biển đã ra đời.
Từ lúc thành lập đến nay, công ty đã có một đội ngũ cán bộ vững mạnh toàn diện gồm
những tiến sĩ khoa học, thạc sĩ kỹ thuật, kỹ sư chuyên ngành, được đào tạo chính qui
ở trong và ngoài nước. Công ty có một bộ máy tổ chức chặt chẽ, khoa học, dưới sự
lãnh đạo của ban giám đốc tài giỏi, lấy yếu tố con người là quyết định, luôn áp dụng
khoa học công nghệ mới vào kỹ thuật ngành nghề nên công ty luôn sẵn sàng đảm
nhận và hoàn thành xuất sắc các hạng mục công trình cấp quốc gia và quốc tế. Nhiều
năm qua công ty đã tham gia khảo sát, thiết kế nhiều công trình cảng biển trải dài từ
bắc đến nam do các chủ đầu tư trong và ngoài nước giao cho.
Ngoài việc kinh doanh, lãnh đạo công ty thường xuyên quan tâm đến công tác chính
sách xã hội, cũng như đời sống của cán bộ công nhân viên với tình cảm thực tế và
chân tình, một miếng khi đói bằng một gói khi no với những gia đình chính sách khó
khăn cũng như đồng bào bị lũ lụt thiên tai.
Trong những ngày cuối năm, các phòng ban cùng tập thể anh chị em nhân viên công
ty hăng say lao động, sáng tạo tích cực nhằm hoàn thành trước thời hạn các công trình,
hạng mục được cấp trên giao cho để tiến tới chào mừng kỷ niệm 5 năm thành lập công
ty.
Đối với bản thân tôi, được phục vụ cho công ty không chỉ là một vinh dự mà còn là
niềm tự hào vì tôi đã học được rất nhiều ở cán bộ lãnh đạo công ty, những con người
đầy nhiệt huyết, hết mình vì công việc, nhưng cũng rất nghiêm minh và chính trực,
nên anh chị em trong công ty lúc nào cũng đoàn kết, gắn bó, cầu tiến và xem công ty
như là một gia đình thứ hai của mình.
Chào mừng kỷ niệm 5 năm thành lập công ty, kính chúc ban Giám đốc cùng tập thể
anh chị em trong công ty khỏe mạnh, hạnh phúc và thành công trong công việc.

