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Cái nắng gay gắt ngày 
đầu hạ, không ngăn 

được tinh thần thể thao đầy 
quyết tâm của những người 
Yamaha đến với Hội khỏe 
lần thứ hai. Ngay từ sáng 
sớm, rất nhiều CBCNV đã 
có mặt để chuẩn bị cho lễ 
khai mạc. Trong đôi mắt của 
những vận động viên tham 
gia chúng tôi thấy sáng bừng 
lên sức lửa Yamaha, sẵn sàng 
thi đấu hết mình, cạnh tranh 
cao thượng và công bằng để 

giành chiến thắng. 
Hội khỏe lần này tiếp tục 
khẳng định sự lớn mạnh 
của phong trào thể dục thể 
thao trong Yamaha chúng 
ta, với sự tham gia của 14 bộ 
phận tranh tài ở 7 môn thi 
đấu: Bóng đá, bóng chuyền, 
cầu lông, cầu chinh, bóng 
bàn, kéo co, cờ tướng.  Tại 
buổi lễ khai mạc, ông Đinh 
Quốc Toản - Ủy viên Ban 
chấp hành Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam và ông 

TRANH 
NHẰM TẠO THÊM SÂN CHƠI 
CHO CBCNV THỂ HIỆN TÀI 
NĂNG THỂ THAO, RÈN LUYỆN 
SỨC KHỎE, CŨNG NHƯ TĂNG 
CƯỜNG SỰ GẮN BÓ, ĐOÀN KẾT 
GIỮA CÁC PHÒNG BAN TRONG 
CÔNG TY, “HỘI KHỎE CÁN BỘ 
CÔNG NHÂN VIÊN YAMAHA 
LẦN THỨ 2” ĐÃ CHÍNH THỨC 
KHAI MẠC VÀO SÁNG NGÀY 
27 THÁNG 5 VỪA QUA TẠI 
NHÀ THI ĐẤU SÓC SƠN, HÀ 
NỘI. ĐÂY LÀ CƠ HỘI ĐỂ NGƯỜI 
YAMAHA THỂ HIỆN RẰNG: “TẠI 
YAMAHA NGOÀI TINH THẦN 
LAO ĐỘNG HĂNG SAY, LÒNG 
NHIỆT HUYẾT VỚI CÔNG VIỆC, 
CHÚNG TA CÒN THỪA HƯỞNG 
CHẤT GEN THỂ THAO, TINH 
THẦN QUYẾT CHIẾN QUYẾT 
THẮNG ĐÃ NGẤM VÀO TỪNG 
MẠCH MÁU, HƠI THỞ CỦA 
NGƯỜI YAMAHA.”

Đậu Quang Huy, Phó Tổng giám đốc Công ty Yamaha 
Motor Việt Nam, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của 
thể thao đối với người Yamaha cũng như chúc toàn thể 
CBCNV có một giải đấu đầy hứng khởi, hấp dẫn. 

Với những môn thể thao trong nhà như bóng bàn, cầu 
chinh, cầu lông, bóng chuyền là cơ hội để các vận động 
viên Yamaha phô bày tài năng, kỹ thuật, sự dẻo dai và 
khéo léo không kém gì những vận động viên chuyên 
nghiệp. 

Kéo co bao giờ cũng làm môn thể thao mang lại nhiều 
tiếng cười nhất cho cả người chơi và người xem. Kéo 
co đòi hỏi kỹ thuật từ việc chọn người đúng vị trí, cho 
đến kĩ thuật đứng sao cho vững để không bị đối phương 

HỘI KHỎE CÁN 
BỘ CÔNG NHÂN 
VIÊN YAMAHA 
LẦN THỨ 2 KHỞI
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kéo đi. Và quan trọng hơn hết, đó là tinh thần 
đoàn kết, không bỏ cuộc của mỗi người trong 
đội hình. 

Còn đối với môn thể thao vua - bóng đá, chúng 
tôi hoàn toàn bị thuyết phục bởi sự can đảm và 
sức khỏe của các vận động viên. Dưới cái nắng 
như đổ lửa, các cầu thủ của chúng ta vẫn cháy 
hết mình để cống hiến cho người xem những 
pha tranh cướp bóng gây cấn, những màn vô lê 
đẹp mắt, những cú sút đầy uy lực áp đảo khung 
thành đội bạn. Phụ nữ vốn vẫn được xem là 
phái yếu, nhưng trên sân cỏ họ lột xác chơi hết 
mình với tinh thần Yamaha “fair-play”, mang đến 
những pha bóng mãn nhãn, sự hồi hộp đầy kích 
thích cho các cổ động viên. Kết thúc trận đấu 
không phải là sự thắng thua mà là niềm vui, là 
tiếng cười trên môi tất cả mọi người.

Khác với sự ồn ào của các môn thể thao khác, 
cờ tướng có sự trầm lắng lạ thường. Cả cổ động 
viên và vận động viên đều im lặng, tập trung suy 
nghĩ từng nước cờ. Chơi cờ giống như học cách 
sống, giữ sao cho mình sự điềm tĩnh và giải quyết 
mọi việc có phương pháp, kế hoạch, chiến lược 
cụ thể. 

"Dù mới là ngày đầu khởi tranh, nhưng Hội khỏe 
đã giúp chúng tôi cảm nhận rõ không khí thi 
đua sôi nổi, tinh thần yêu thể dục - thể thao của 
người Yamaha. Đây thực sự là một hoạt động vô 
cùng hữu ích, giúp chúng ta rèn luyện sức khỏe 
và kết nối với nhau trở thành một tập thể vững 
mạnh hơn. "

“TINH THẦN QUYẾT CHIẾN QUYẾT THẮNG ĐÃ NGẤM 
VÀO TỪNG MẠCH MÁU, HƠI THỞ CỦA NGƯỜI YAMAHA.”


