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Cảng Đình Vũ – Cánh hải âu trên sóng 

  

Là cán bộ công nhân viên Cảng Đình Vũ hay các đối tác, khách hàng thân 

thiết của Cảng Đình Vũ, không ai là không biết đến Tôi. Tôi xin tự giới thiệu về 

mình: họ “Lo”, đệm “Go”, tên “Cảng Đình Vũ”. Họ và tên đầy đủ của Tôi là Logo 

Cảng Đình Vũ. 

 

Tôi được sinh ra từ ba chữ cái C-Đ-V ghép lại, viết tắt từ chữ Cảng Đình Vũ 

như khẳng định rõ ràng một thương hiệu cảng biển trong khu vực. Chữ V được 

cách điệu như hình cánh chim hải âu bay trên đỉnh của logo, thể hiện sự nỗ lực 

không mệt mỏi của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty với khát vọng luôn 

vươn cao, vươn xa. Trên mình Tôi là ba gam màu chủ đạo: trắng, xanh da trời, 

xanh nước biển, tượng trưng cho hình ảnh quen thuộc của ngành cảng biển, là bầu 



trời hi vọng, là đại dương bao la, thể hiện khát vọng chinh phục hệ thống cảng biển 

Việt Nam và xa hơn là thị trường quốc tế trong tương lai.  

Hình ảnh của Tôi xuất hiện đầy tự hào và hiên ngang ở khắp nơi trong cảng: 

trên mái anh Tòa nhà điều hành, trên thân các anh Cổng chào, Biển hiệu, trên mình 

các anh RTG, Đế, Xe vận chuyển, Xe nâng và trên ngực áo cán bộ nhân viên mỗi 

thứ Hai đầu tuần…Từ trên cao nhìn xuống, Tôi thấy Công ty mình rộng lớn và sạch 

đẹp biết bao, những hàng container đủ màu sắc thẳng tắp, cây cối xanh tốt, cắt tỉa 

gọn gàng. Hàng ngày được chứng kiến các cán bộ công nhân viên cảng hăng say 

lao động, các anh phương tiện hoạt động không ngừng nghỉ ngày đêm, các bác xe 

chủ hàng ra vào lấy hàng liên tục… trong lòng Tôi luôn dâng trào lòng tự hào, cảm 

kích. Để Tôi có thể tỏa sáng như ngày hôm nay là kết quả sự nỗ lực đóng góp 

không ngừng của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty qua các 

thời kỳ. 

Từ những năm tháng đầu tiên khi Tôi còn chưa ra đời, đúng theo câu hát 

truyền thống của Cảng Đình Vũ “Từ đầm lầy, bãi sú triền sông, nơi đây thắp lên 

lửa hồng”, Cảng Đình Vũ bắt đầu giai đoạn đầu tư cơ sở hạ tầng từ bãi đất 24 ha 

chỉ toàn đầm lầy, bãi sú vẹt hoang sơ. Dưới sự lãnh đạo và định hướng trở thành 

cảng container chuyên nghiệp, hiện đại của Ban lãnh đạo qua các thời kỳ và bàn 

tay, khối óc của đội ngũ cán bộ công nhân viên, Cảng Đình Vũ phát triển ngày càng 

lớn mạnh: không ngừng đầu tư thiết bị xếp dỡ container hiện đại; áp dụng công 

nghệ tin học như hệ thống quản lý khai thác container theo thời gian thực; cải tiến 

công nghệ xếp dỡ theo hướng hiện đại, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và hệ 

thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế; đa dạng hóa loại hình dịch vụ, 

phát triển thêm dịch vụ khai thác tàu Ro-Ro với năng lực khai thác lên tới 1.000 

chiếc ô tô/chuyến tàu.  

Sau bao nhiêu năm nỗ lực, Tôi đã thấy những nụ cười nở trên môi lãnh đạo 

và người lao động nơi đây với nhiều thành quả to lớn. Cảng Đình Vũ đã đạt được 



những thành công như liên tiếp nhiều năm vượt kế hoạch về sản lượng, doanh thu, 

lợi nhuận và đặc biệt, hình ảnh của Tôi nhiều lần xuất hiện đầy vinh quang trên 

màn hình của các sự kiện giải thưởng lớn trong nước và ngoài nước. Gặt hái nhiều 

thành quả là thế, nhưng Tôi thấy những con người nơi đây không bao giờ tự phụ và 

ngủ quên trên chiến thắng. Tuy phát triển nhanh và mạnh mẽ, nhưng Cảng Đình Vũ 

luôn dựa trên giá trị cốt lõi “Uy tín - Chất lượng - Tận tâm – Chuyên nghiệp” để 

làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động, khẳng định chất lượng phục vụ với khách 

hàng.  

Có lẽ ở trên cao này với Tôi là thích nhất vì có thể nhìn thấy nhiều điều hay 

về chặng đường phía trước. Khi mà các đối thủ mới với quy mô hiện đại xuất hiện, 

những đối thủ quy mô nhỏ hơn liên tục lôi kéo các bạn Hãng tàu bằng nhiều hình 

thức cạnh tranh. Tôi thiết nghĩ công tác marketing càng phải đẩy mạnh hơn bao giờ 

hết, vừa tìm kiếm các bạn khách hàng mới và vừa phải giữ vững, thắt chặt quan hệ 

với những người bạn tri kỷ lâu năm. Song song với đó, luôn cần củng cố mối giao 

hảo thân tình với hai người bạn PTSC-Đình Vũ và Tân Vũ, chung tay chia sẻ cầu 

bến, giữ chân những bạn hàng truyền thống. Chất lượng dịch vụ vô cùng quan 

trọng khi muốn giữ chân những bạn Hãng tàu tri kỷ “khó tính” nhưng dễ “xao 

động”! Trong quá trình lao động và khai thác, luôn phải đặt yếu tố An toàn lao 

động lên hàng đầu.  

Khó khăn - thách thức là vậy, nhưng Tôi tin với những quyết sách đầu tư 

phát triển theo chiều rộng và chiều sâu của Ban lãnh đạo đương nhiệm cùng sự 

quyết tâm, nhiệt huyết của đội ngũ cán bộ công nhân viên sẽ đưa hình ảnh của Tôi 

tới mọi miền đất nước và quốc tế. Tôi – Logo Cảng Đình Vũ sẽ tỏa sáng hơn và 

sánh vai đầy tự hào với các thương hiệu cảng biển lớn trong khu vực và cả quốc tế 

trong lương lai không xa!  

 


