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YAMAHA 
GIỌT MÁU 
HỒNG ẤM 

NỒNG SẺ CHIA

XUẤT PHÁT TỪ TẤM LÒNG NHÂN ÁI CỦA NGƯỜI YAMAHA MUỐN 
TRAO ĐI NHỮNG NGHĨA CỬ CAO ĐẸP CHO CỘNG ĐỒNG VÀ CHO 
CUỘC SỐNG TỐT ĐẸP HƠN, NGÀY 01/4 VỪA QUA, CÔNG ĐOÀN 

CÔNG TY YAMAHA TIẾP TỤC TRIỂN KHAI TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH 
“NGÀY HỘI HIẾN MÁU YAMAHA” LẦN THỨ 2, THU HÚT HƠN 600 

CBCNV TÌNH NGUYỆN THAM GIA.

Hơn cả tinh thần người lính
Chương trình chỉ diễn ra trong một ngày 
nhưng bằng tinh thần Yamaha, chúng ta 
đã trao đi 564 đơn vị máu và được bệnh 
viện Trung ương Quân đội 108 xác nhận 
kỷ lục: “Yamaha là đơn vị quyên góp được 
lượng máu nhiều nhất trong lịch sử hợp tác 
hiến máu của bệnh viện chúng tôi với các 
tổ chức – cơ quan. Chúng tôi đánh giá rất 
cao tinh thần người Yamaha, họ tươi vui, 
mạnh mẽ, sôi nổi còn hơn cả tinh thần của 
những người lính. Chính các bạn đã tạo nên 
không khí tưng bừng cho ngày hội hiến máu 
nhân đạo hôm nay.” – anh Nguyễn Duy 
Hải - Trưởng khoa huyết học bệnh viện 
108 – đơn vị đồng hành với chương trình 
nhận định.

Từ những ngày đầu tiên khi phong trào 
hiến máu được phát động đến nay, hiến 
máu nhân đạo đã thực sự trở thành một sự 
kiện có sức thu hút lớn đối với những người 
Yamaha yêu cuộc sống và luôn hành động 
để hướng đến tương lai tốt đẹp hơn cho 
cộng đồng. Người Yamaha tham gia hiến 
máu không vì lợi ích hay sự ép buộc mà đơn 
giản là xuất phát từ tấm lòng muốn sẻ chia 
dòng máu của mình với những hoàn cảnh 
nguy cấp.
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“Chúng tôi mong muốn, hành động ngày hôm nay của chúng 
tôi có thể mang lại sự sống cho nhiều người và góp phần lan 
tỏa mạnh mẽ hơn tinh thần của người Yamaha trong tập 
thể chúng ta” – anh Ngô Quang Hóa (Trưởng phòng Pro 
3), một trong những thành viên tham gia tích cực hoạt động 
hiến máu tại Yamaha tâm sự.

Nhận thức được những lợi ích của việc hiến máu, anh Vũ 
Minh Hiếu – Pro 5 cũng vui vẻ chia sẻ: “Với tôi, hiến máu 
không chỉ là cứu người mà còn giúp cơ thể mình tái tạo và 
sản sinh ra lượng máu tốt hơn. Bởi vậy khi có thông tin về 
chương trình anh em bộ phận Pro 5 đã nhanh chóng đăng 
ký”. Tinh thần Yamaha thật đáng để chúng ta tự hào, một 
Yamaha đang không ngừng lớn mạnh cùng với các hoạt động 
hỗ trợ cộng đồng đầy ý nghĩa.

Tâm của người Yamaha
Ngày hội hiến máu năm nay là chương trình nổi bật nằm 
trong chuỗi các hoạt động vì cộng đồng năm 2017 của 
Yamaha. Do đó, chương trình đã được Công đoàn Công ty 
rất chú trọng từ công tác chuẩn bị, tuyên truyền, xây dựng 
kế hoạch chi tiết và bố trí tổ chức. Bên cạnh đó, việc sắp xếp 
ca kíp, thời gian, phương tiện di chuyển cũng hợp lý hơn, tạo 
sự thoải mái và thuận tiện nhất cho anh chị em. Nhờ vậy, 
chương trình đã thu hút lượng CBCNV tham gia gấp 3 lần 
so với năm ngoái. Chủ tịch Công đoàn – anh Đinh Quang 
Dương bày tỏ với My Yamaha sau khi đã tham gia hiến máu 
cùng anh chị em: “Người Yamaha luôn muốn truyền đi năng 

lượng của mình, lan tỏa sức sống của Yamaha cho tất cả mọi 
người. Cảm ơn những tấm lòng Yamaha và tôi tự hào khi mình là 
một trong các bạn”.

Còn với ban tổ chức chương trình, họ thực sự đã có một ngày 
làm việc vất vả, nhưng thành quả lớn nhất họ đạt được là tinh 
thần Yamaha sẻ chia, là sự hưởng ứng nhiệt tình và nụ cười đầy 
hứng khởi của tất cả CBCNV khi truyền đi sự sống, truyền đi 
tình thương của mình cho đồng bào. Trong vai trò trưởng ban 
tổ chức - anh Nguyễn Quang Đông – Trưởng phòng Pro 2 chia 
sẻ: “Tôi thấy niềm vui trong tim những người Yamaha khi họ 
sẵn sàng trao đi dòng máu quý giá của mình. Chính những trái 
tim giàu lòng nhân ái và nhiệt huyết của các bạn là động lực cho 
chúng tôi tiếp tục cố gắng, nỗ lực để tổ chức các chương trình 
tiếp theo tốt hơn. Mong rằng, các bạn hãy luôn giữ vững nhiệt 
huyết Yamaha và truyền nó cho những người xung quanh”. 

Chứng kiến nụ cười mãn nguyện của anh chị em, những giờ làm 
việc hết công suất của các bác sỹ viện 108 trong Ngày hội hiến 
máu Yamaha thật sự khiến chúng tôi càng thêm tự hào và khâm 
phục con người Yamaha. Hy vọng những chương trình vì cộng 
đồng đầy ý nghĩa như thế này sẽ còn được nhân rộng hơn nữa, để 
tinh thần tương thân tương ái trong gia đ ình Yamaha tiếp tục lan 
tỏa, để cuộc sống tươi đẹp tràn đầy tình thương yêu.u


