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Từ ý tưởng …

Ý tưởng về xây dựng cuốn sách được nhen
nhóm sau cuộc họp Công đoàn mở rộng, tổng
kết một số hoạt động hướng tới kỷ niệm 50
năm thành lập công ty như giải bóng đá Kết nối
đam mê, văn nghệ chào mừng ngày phụ nữ
Việt Nam 20/10… Những hoạt động nội bộ đã
thu hút sự quan tâm, niềm hứng khởi của đông
đảo cán bộ nhân viên, không những làm phong
phú thêm đời sống tinh thần của các thành viên
Dược Hà Tây sau những giờ làm việc căng
thẳng mà còn là động lực thôi thúc chúng tôi
cần có phương tiện và hình thức lưu giữ lại
những khoảnh khắc đáng nhớ đó. Và chúng tôi
đã mạnh dạn gọi cuốn sách ấy là “ SỬ KÝ”.

Đến thực hiện…

Thật may mắn và vinh dự khi chúng tôi được
tham gia vào công tác tổ chức sự kiện 50 năm
thành lập công ty. Biên soạn và in ấn sử ký để
tặng cho khách hàng, một số cán bộ hưu trí
và các phòng ban của công ty được coi là một
trong các hoạt động thiết yếu hướng tới lễ kỷ
niệm 50 năm thành lập công ty.
Nhiệm vụ đầu tiên được giao là chọn chủ đề
cho sự kiện, sáng tác logo và lên khung ý tưởng
cuốn sử ký, thu thập hình ảnh, thông tin dữ liệu
bài viết... Làm thế nào để tái hiện được lịch sử
hào hùng của cha anh, diễn tả được hết những
tình cảm, những điều chưa nói được thành lời
một cách chắt lọc nhất để không phụ lòng các
thế hệ đi trước là việc không đơn giản. Mỗi một
ý tưởng được đưa ra, cả nhóm lại cùng nhau
phân tích, rồi hồi hộp chờ đợi ý kiến phản hồi.
Thời gian gấp gáp, khối lượng công việc nhiều,
nhân sự thì mỏng và chủ yếu là kiêm nhiệm,
vẫn phải đảm bảo các công việc hàng ngày.
Nhưng chúng tôi tự bảo nhau “Không sợ vất vả,

không sợ làm không kịp mà sợ nhất là bỏ sót
thông tin, là không biết hoặc quên ghi lại dấu
ấn nào đó”.
Xúc động lắm mỗi khi lật giở quyển album đã
in dấu thời gian, ảnh đã mờ và nhoè, thấy hình
ảnh các bác lãnh đạo, các CBCNV bây giờ sắp
đến tuổi hưu, mà khi đó chỉ là các cô cậu sinh
viên mới ra trường hay cán bộ trẻ đầy tinh thần
trách nhiệm.
Nhiệt huyết, tình yêu với công ty từ những
ngày đầu làm việc, trải qua bao thế hệ vẫn vẹn
nguyên, nhưng nét trẻ đẹp của tuổi thanh xuân
giờ đã chuyển thành vẻ nghiêm nghị, những
nếp nhăn, những trăn trở mới cho thế hệ trẻ….
Xúc động hơn nữa khi được đọc các bài viết
của CBCNV thể hiện tình cảm của mình với
công ty, sự ngưỡng mộ xen lẫn sự chia sẻ với
lãnh đạo.
Nhờ phong trào viết sử ký được phát động, mỗi
người con Dược Hà Tây lại được ngồi lại, nghĩ
về những kỉ niệm đã gắn bó với công ty, những
cảm nhận về đồng nghiệp, về khách hàng,
về môi trường làm việc, về bản thân và viết lại
bằng chính cảm xúc thật của mình. Đây cũng là
cơ hội để mỗi cá nhân được nhớ về quãng thời
gian mình đã sống, làm việc, cống hiến. Để thế
hệ CBCNV trẻ như chúng tôi hiện tại mới hiểu
được phần nào khó khăn gian khổ những thời
xa xưa, mới hiểu tại sao các thế hệ đi trước gắn
bó và tâm huyết với công ty đến vậy.
Phần gây bất ngờ nhất là phần chụp ảnh kỷ
yếu. Ban đầu chúng tôi cũng chỉ nghĩ sẽ chụp
ảnh cho các phòng ban để đưa lên giới thiệu

trong kỷ yếu mà thôi. Nhưng không ngờ việc
chụp ảnh lại mang hiệu ứng tích cực vô cùng.
Các phòng ban nô nức tham gia, bàn luận sôi
nổi xem mặc gì cho đẹp nhất. Áo dài này, đồng
phục này, xếp chữ này … Rất nhiều ý tưởng đã
được thực hiện. Và nổi bật trên các gương mặt
của những thành viên Dược Hà Tây là tình yêu
và trách nhiệm với công việc, với nơi mình đã
gắn bó tâm huyết, trí tuệ và đặt trọn niềm tin
vào xây dựng tương lai.

Và, hoàn thành….

Cuốn sử ký đã có trên tay bạn bằng tình yêu và
niềm tự hào của biết bao thế hệ đã gắn bó với
Dược Hà Tây vì đã góp phần tạo nên món quà
ý nghĩa vào thời khắc lịch sử kỷ niệm 50 năm
ngày thành lập Công ty, vì niềm tin vào nội lực
và những điều đang có, vì đã góp phần kết nối
giữa lịch sử và tương lai, vì tạo động lực để sẵn
sàng vững bước.
Không có việc nào thành công mà thiếu sự nỗ
lực hết mình của một nhóm đầy tâm huyết!
Ban biên tập chúng tôi xin được chân thành
cảm ơn những đóng góp của tất cả các đồng
nghiệp trong công ty. Hình ảnh và các bài viết
cảm động của các bạn là niềm cảm hứng để
chúng tôi thêm động lực hoàn thành cuốn sách
này.
BBT xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo
Công ty đã tạo điều kiện cho việc thu thập tư
liệu trong quá trình biên soạn. Sức mạnh tổng
hợp đó đã tạo nên thành công của “ 50 năm
vàng sơn lịch sử - vững bước tương lai”
Xin chân thành cảm ơn!

Ban biên tập
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C ây Thược dược (bộ phận làm thuốc là rễ của
Bạch Thược Dược) từ ngàn xưa đã được coi là
một nguồn dược liệu quý giá. Hoa thược dược nở
hoa từ đầu tháng bảy đến tận cuối mùa thu, hoa
chưa tàn thì các nụ mới đã mọc đầy, không nghỉ
ngơi như các loài hoa khác. Vì thế người ta coi
Thược dược là ý nghĩa của sự biết ơn. Hoa không
thể nói chuyện, nhưng chúng có thể truyền tải
ngầm ý nghĩa của riêng mình. Mỗi cánh hoa như
chất chứa Nghĩa tình, ký ức và niềm tri ân…
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Ấn phẩm lưu hành nội bộ, thuộc bản quyền của công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây *

