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2016, năm đánh dấu bước khởi đầu 
trên hành trình “Go Beyonce – 

Vươn lên tầm cao mới” của Yamaha 
Motor Việt Nam, cũng là năm chúng 
ta đạt được nhiều kết quả kinh doanh 
vượt trội: tăng doanh thu 116%, lợi 
nhuận tăng so với cùng kỳ năm trước 
giữa bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của 
thị trường, cùng với việc giới thiệu liên 
tiếp 3 sản phẩm chiến lược mới, triển 
khai nhiều hoạt động QDC, mở rộng hệ 
thống đại lý… Thành công đáng tự hào 
này được tạo nên từ sự đóng góp không 
ngừng nghỉ của CBCNV Yamaha. 

Như để tri ân những nỗ lực của tập 
thể CBCNV, chương trình Chào xuân 
2017 đã mở đầu bằng một tiết vô cùng 
ấn tượng và bất ngờ. Toàn bộ khán 
giả như vỡ òa khi chứng kiến Ban lãnh 
đạo công ty khoác trên mình tà áo dài 
truyền thống Việt, cùng nhảy múa theo 
giai điệu bài hát Happy New Year. Đây 
là món quà “lì xì đầu xuân” rất ý nghĩa 
mà Ban lãnh đạo đã tâm huyết chuẩn bị 
cho các anh chị em. Tuy đôi lúc động tác 
còn vụng về, chưa nhuần nhuyễn nhưng 
chính điều đó lại tạo ra nét đáng yêu của 
các “sếp”. 
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SẢNG KHOÁI.

Khán giả liên tục bày tỏ sự thích thú 
bằng những tràng pháo tay dài và 
không ngừng nhún nhảy theo điệu 
nhạc. Sân khấu tiếp tục bùng nổ với 
màn thể hiện của ca sỹ Lưu Hương 
Giang, Quang Anh The Voice Kids 
và vũ đoàn Camelia. Đương nhiên 
không thể thiếu những phần trình diễn 
“cây nhà lá vườn” rất đặc sắc mà các 
CBCNV đã dày công tập luyện trong 
một tháng qua.

Không chỉ tại sân khấu, khuôn viên 
nhà máy Nội Bài sớm sôi động từ sáng. 
Không còn bộ đồng phục hàng ngày, 
người Yamaha như rạng rỡ hơn trong 
những trang phục thời thượng, đẹp 
mắt. Tất cả cùng hân hoan tận hưởng 
bầu không khí lễ hội đang ngập tràn 
và lan tỏa trong lòng từng người. Khu 
trò chơi trên cỏ luôn tấp nập anh chị 
em tham gia vào các trò dân gian như 
ném còn, đá bóng vào gôn, ném bóng 
vào rổ, … 

Khu thể thao cũng không kém phần 
hấp dẫn với những môn mang tính 
tập thể như bóng chuyền, kéo co, 
chạy tiếp sức, cầu chinh… được đông 

đảo anh chị em nhiệt tình hưởng ứng. Tiếng 
cổ vũ hò reo không ngớt của khán giả 
như tiếp lửa cho các tuyển thủ thêm tràn 
đầy nhuệ khí và sẵn sàng cống hiến những 
đường bóng đẹp, pha bứt tốc nhanh lẹ hay 
cú gằn dây mạnh mẽ. Dường như cơn mưa 
đầu xuân không làm anh chị em ngại ngần, 
mà ngược lại còn mang đến cảm giác phấn 
khích, khát khao chiến thắng như đúng “tinh 
thần chiến binh” của người Yamaha. Pro 1, 
Pro 2, Pro 3, Pro 4MC, Pro 4DC, Pro 5, 
MNT, Phụ tùng là những bộ phận xuất sắc 
giành giải nhất trong giải thể thao chào 
mừng năm mới 2017.

Một điểm khác biệt của chương trình Chào 
xuân 2017 là sự xuất hiện của Hội chợ từ 
thiện “Trao yêu thương – Nhân hạnh phúc”. 
Ngay từ cuối tháng 11/2016, Công đoàn đã 
triển khai kêu gọi tập thể CBCNV quyên 

góp hoặc bán lại giá rẻ đồ dùng, quần áo, thiết bị gia đ ình, 
… cho các bạn đồng nghiệp có hoàn cảnh khó khăn. Nhìn 
những gương mặt tươi vui, mãn nguyện của anh chị em 
sau khi mua được thứ mình thích với mức giá rẻ, đủ khiến 
chúng ta thêm ấm lòng. Ngoài ra, toàn bộ doanh thu của 
gian hàng bán quà Tết hay thùng tiền quyên góp trong hội 
chợ sẽ được ủng hộ cho quỹ Vòng tay nhân ái, với hy vọng 
mang đến những điều tốt đẹp hơn cho những mảnh đời 
đáng thương trong đại gia đ ình Yamaha. 

Nếu không khí tất niên tại nhà máy đậm chất truyền 
thống, thì khối văn phòng chi nhánh cũng tưng bừng Chào 
xuân 2017 với nhiều hoạt động ý nghĩa. Với ca khúc quen 
thuộc “Nối vòng tay lớn”, bộ phận PC3 đã khuấy động 
toàn bộ khán phòng, kết nối từ lãnh đạo đến nhân viên 
cùng nắm tay, bá vai và ngân vang từng câu hát. 

Chương trình của văn phòng Hồ Chí Minh năm nay có 
nhiều điểm mới lạ, tạo cảm xúc đặc biệt cho CBCNV khi 
lần đầu tiên được tham gia cuộc thi tài năng và tìm hiểu về 
lịch sử, triết lý của Yamaha. Được thưởng thức không gian 
âm nhạc vui tươi và thu nhận nhiều kiến thức bổ ích, các 
anh chị em không giấu được sự hân hoan và mãn nguyện. 
Bên cạnh nụ cười hạnh phúc, những giọt nước mắt đã 
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tuôn rơi. Nhưng đó là nước mắt của niềm xúc động vỡ 
òa vì đã lâu lắm rồi, các thành viên mới gần gũi và thân 
tình như thế.

Có thể thấy, mọi khoảng cách về cấp bậc, tuổi tác, 
phòng ban hoàn toàn được xóa nhòa. Chưa bao giờ 
anh chị em nhân viên lại thấy các vị lãnh đạo hài hước 
trong các trò chơi và hết mình tham gia biểu diễn 
đến vậy.  Trong bầu không khí ấm áp của buổi chiều 
tất niên cuối năm, người Yamaha dường như xích lại 
gần nhau hơn, thân mật nâng ly và cùng hân hoan đón 
chờ những thành công mới trong tương lai.  Và đúng 
như lời ca “Rừng núi dang tay nối lại biển xa… Ta đi 
vòng tay lớn mãi để nối sơn hà… Mặt đất bao la, anh 
em ta về gặp nhau… Mừng như bão cát, quay cuồng 
trời rộng… Bàn tay ta nắm, nối tròn một vòng Việt 
Nam”, trái tim của tất cả thành viên trong đại gia đình 
Yamaha Motor Việt Nam đang hòa chung một nhịp 
đập – nhịp đập của chiến thắng, đoàn kết và viên mãn.

Với tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt huyết và thái độ 
chuyên nghiệp, Yamaha chắc chắn sẽ sớm đạt được 
mục tiêu đạt “Doanh số bán 1 triệu xe” và trở thành 
“Nhà máy đứng đầu Đông Nam Á về QDC (Chất 
lượng sản phẩm – Thời gian giao hàng – Chi phí hoạt 
động)” trong năm 2017. Đó không chỉ là lời nhắn nhủ 
của Tổng Giám đốc Yano Takeshi mà bản thân mỗi 
CBCNV đã coi nó như sứ mệnh và sẵn sàng chinh 
phục thử thách. 


