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Tập thể Phòng Điều độ khai thác 

============= 

Cảng Đình Vũ - Những ánh lửa hồng 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn ơi mời bạn đến đây 

Từ nơi bãi sú đầm lầy ven sông, 

Bao năm thắp ánh lửa hồng 

Là công gây dựng, tấm lòng chúng tôi. 

Cảng Đình Vũ là chiếc nôi 

Cho tàu bao chuyến xa xôi cập về 

Dù cho mưa nắng bộn bề, 

Cảng tôi khai thác chẳng nề khó khăn 

Hàng nặng ư? Đừng băn khoăn! 

Đứng đầu cầu 1 Gốt-oàn Mobile 
(1)

 

QC hai chiếc cầu 2 
(2)

 

Liebherr có một, Tukal tam tài 
(3)

 

Ngày đêm trong bãi miệt mài 

8 giàn bánh lốp làm hoài không ngơi. 
(4)

 



Có đôi lúc cảng thảnh thơi, 

Vẫn phục vụ khách không lơi giờ nào 

Chất lượng ngày càng nâng cao 

Kiểm hóa, đóng rút ra vào cũng nhanh 

Nhờ công của Phòng Kinh doanh 

Thủ tục nhanh gọn đã thành nếp quen 

Phòng Điều độ cũng đáng khen 

Tàu nhiều đến mấy vẫn “chen” hợp tình 

Dù cảng có bao công trình 

Kỹ thuật xử lý hết mình thật hay 

Việc gì cũng phải đến tay 

Là Phòng Hành chính ở ngay sảnh vào 

Kế hoạch phát động phong trào 

Xin chào Tổ chức - cùng chào Tiền lương 

Thành, Trang, Thanh, Thảo, Tiên, Hương 

Trung, Tùng - Kế toán phát lương mọi người 

Gặp ai cũng hỏi-chào-cười 

An ninh, Bảo vệ cùng tươi đồng lòng. 

Bây giờ nhắc đến đầu trong, 

Cơ giới đã có vài dòng bên trên 

Giao nhận kho hàng kể tên 

Cổng, cân, kho, bãi, còn lên cả tàu 
(5)

 

Công nhân Bốc xếp áo màu 

Da cam nổi nhất cầu tàu là anh 

Cùng nhau giải phóng tàu nhanh 

Dây chuyền đoàn kết Ban điều hành vui  

 



Mong cho tàu tiến đừng lùi, 

Lợi nhuận phát triển cảng vui liên hồi! 

Tương lai còn rất xa xôi, 

Thị trường khốc liệt không thôi một ngày 

Cảng ta quyết chí chung tay 

Chăm sóc khách đến thật hay, hết mình 

 Luôn chuyên nghiệp và nhiệt tình, 

Uy tín - Chất lượng như hình sánh đôi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đến thăm cảng của chúng tôi, 

Sáng lên một góc chân trời là đây 

Cảng Đình Vũ thắm màu mây 

Từ muôn ánh lửa dựng xây rực hồng!    

 

Cảng Đình Vũ, tháng 4 năm 2020 

Chú thích:       

(1) - Gottwald Mobile crane: Đế 4 

(2) - QC: Quayside Gantry crane (STS) 

(3) - Liebherr: Đế 3; Tukal: Đế 1-2-5 

(4) - 08 RTG 

(5) - Nhân viên kết toán tàu
 

 


