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Ký sự về hành trình nghỉ hè sẽ mở đầu bằng cuộc đổ 
bộ của “đoàn quân Vì màu xanh của biển” đến ba 

vùng biển miền Trung: Sầm Sơn, Hải Tiến (Thanh Hóa) 
và Cửa Lò (Nghệ An). Không chỉ du lịch đơn thuần, 3 ngày 
2 đêm của 500 CBCNV trên nhà máy càng thêm ý nghĩa 
khi họ cùng gia đ ình tình nguyện thu dọn rác thải, làm sạch 
bờ biển Việt Nam. “Đây là phong trào vì cộng đồng được 
Yamaha Motor Việt Nam khởi xướng từ 2016 với mong 
muốn bảo vệ môi trường, hoàn thành trách nhiệm xã hội 
đồng thời tăng tính đoàn kết trong tập thể công ty. 

Từ sáng sớm những tình nguyện viên của Yamaha đã rộn 
ràng đeo găng tay, mang túi bóng, miệt mài thu gom chai lọ 
và rác thải ven biển. Nhìn những nụ cười vui vẻ của người 
dân nơi đây và nhận những lời cảm ơn chân thành từ họ, 
chúng tôi rất mãn nguyện vì việc làm nhỏ bé của mình đã 
mang lại kết quả tích cực, góp phần tác động đến ý thức của 
người dân và du khách. Chúng tôi tự hào khoác lên mình 
sắc áo xanh Yamaha, sống xanh và lan tỏa hành động xanh 
cho cộng đồng!” – Bộ phận Bảo Hành chia sẻ.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, “đoàn quân xanh Yamaha” 
cùng nhau hít hà làn gió biển khoan khoái, hòa mình vào 
dòng nước mát, đi dạo ngắm hoàng hôn và thưởng thức hải 
sản tươi ngon nơi miền biển. Nếu nhánh ở Cửa Lò được đi 
thăm làng Hoàng Trù, làng Sen (quê ngoại và quê nội của 
Bác Hồ), được nghe kể những câu chuyện về gia đ ình, cuộc 
đời, sự nghiệp, con người của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại 

MÙA HÈ DƯỜNG NHƯ LÀ DỊP CHO CON NGƯỜI 
TA ĐƯỢC THẢNH THƠI, GÁC LẠI BỘN BỀ TRONG 
CUỘC SỐNG VÀ TỰ THƯỞNG CHO BẢN THÂN 
NHỮNG PHÚT GIÂY THƯ GIÃN BÊN GIA ĐÌNH, 
NGƯỜI THÂN. VỚI NGƯỜI YAMAHA, MÙA HÈ CÒN 
LÀ MÙA CỦA NIỀM HÂN HOAN KHI ĐƯỢC THAM 
GIA VÀO NHIỀU HOẠT ĐỘNG THÚ VỊ CÙNG ĐỒNG 
NGHIỆP TRÊN MỌI MIỀN CỦA TỔ QUỐC.
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thì nhánh ở Sầm Sơn lại sôi nổi với các chương trình văn nghệ 
“cây nhà lá vườn” hay hoạt động team building bổ ích. 

Chị Phạm Thị Hồng Sâm, bộ phận Part Control: “Chưa bao 
giờ tôi thấy các đồng nghiệp của mình vui nhộn, đáng yêu, 
đặc biệt ẩn giấu nhiều tài lẻ đến vậy. Tuy chuyến đi ngắn ngày 
nhưng đầy ắp nụ cười và thật ấm áp tình cảm thân thương”. 
“Không phân biệt giới tính, độ tuổi, cấp bậc, không còn 
khoảng cách, chúng tôi dường như xích lại gần nhau hơn, 
thoải mái ca hát, vui chơi và sống đúng với tinh thần của người 
Yamaha “Làm hết sức, chơi hết mình”!”. Anh Nguyễn Hồng 
Thái, xưởng Đúc Pro 4 bày tỏ.

Tạm biệt miền Trung nắng vàng biển xanh, chúng ta sẽ ngược 
lên đảo Cô Tô (Quảng Ninh) và cùng lắng nghe câu chuyện 
du lịch theo kiểu “xách balo lên và đi” của nhóm “Thanh niên 
Yamaha cách mạng đồng chí hội” bao gồm những nhân viên 
trẻ tại văn phòng Hà Nội và nhà máy Nội Bài. 3 ngày trên 
đảo, họ như lạc vào thế giới khác, không khói bụi, tắc đường, 
không ồn ào, đông đúc. Đi tới đâu cũng là mùi gió biển mặn 
mòi, là nụ cười thân thiện và thái độ hiếu khách của người dân 
Quảng Ninh. Mọi ngóc ngách của hòn đảo xinh đẹp đều được 
các bạn khám phá bằng hết. Đón bình minh vàng ở bãi Vàn 
Chày, ngắm hoàng hôn tím ở biền Hồng Vân, rồi thăm ngọn 
hải đăng Cô Tô và bơi lội, vui chơi trong làn nước trong veo, 
xanh ngút ngàn ở bãi Nam Hải. Những trải nghiệm này chắc 
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chắn ai ai cũng sẽ trải qua ít nhất một lần trong đời. Nhưng 
điều khác biệt là ở chỗ, họ được tận hưởng chúng bên những 
người bạn đồng nghiệp mới và theo phong cách hoàn toàn 
mới, bụi bặm, gần gũi, trẻ trung hơn. 

Cả nhóm hào hứng tâm sự: “Tới giờ chúng tôi vẫn còn cảm 
giác phấn khích khi được sống trọn vẹn với thiên nhiên, dạo 
trên bờ cát trắng mịn trải dài. Đặc biệt, nước biển luôn có 
màu xanh ngắt đẹp nao lòng và liên tục đổi màu mỗi khi có 
những con sóng nhỏ dập dồn nối đuôi nhau vào bờ. Nhưng 
trên tất cả, chuyến đi đã cho chúng tôi những giây phút “vui 
mất xác”, nhiều kỷ niệm đáng nhớ và tình cảm đồng nghiệp 
đáng trân trọng. Thật may mắn vì được trở thành thành viên 
của đại gia đ ình Yamaha, được có những người anh chị em 
thân thiết như vậy.” 

Ngoài ra, rất nhiều nhóm ở trong các phòng ban như Xuất 
nhập khẩu, Purchasing, PR… cũng tự tổ chức những chuyến 
đi riêng với nhiều hoạt động nhóm, cùng nhau thư giãn, vui 
đùa và đắm mình tận hưởng vẻ đẹp của đất nước. 

Việt Nam rừng vàng biển bạc, rộng đẹp, hùng vĩ lắm. Nhưng 
không có khó khăn, chướng ngại nào ngăn cản được quyết 
tâm chinh phục dải đất hình chữ S của người Yamaha. Chúc 
cho người Yamaha sẽ đi nhiều hơn, đi xa hơn. Để rồi sau đó 
cùng ngồi lại và kể cho nhau nghe những câu chuyện lý thú 
như thế này!

VIỆT NAM RỪNG VÀNG BIỂN BẠC, RỘNG 
ĐẸP, HÙNG VĨ LẮM. NHƯNG KHÔNG CÓ 

KHÓ KHĂN, CHƯỚNG NGẠI NÀO NGĂN CẢN 
ĐƯỢC QUYẾT TÂM CHINH PHỤC DẢI ĐẤT 
HÌNH CHỮ S CỦA NGƯỜI YAMAHA. CHÚC 

CHO NGƯỜI YAMAHA SẼ ĐI NHIỀU HƠN, ĐI 
XA HƠN. ĐỂ RỒI SAU ĐÓ CÙNG NGỒI LẠI VÀ 
KỂ CHO NHAU NGHE NHỮNG CÂU CHUYỆN 

LÝ THÚ NHƯ THẾ NÀY!


