MITEC – NIỀM TỰ HÀO
Mười ba tháng chín ngày sinh,
MITEC đoàn tụ chân tình bên nhau.
Ngày vui tôi viết mấy câu,
Vài dòng tâm sự bấy lâu trong lòng.
Từ ngày MITEC khởi nghiệp đến nay thấm thoắt đã 25 năm, những kỹ sư tuổi
trẻ, đầy nhiệt huyết, khát khao cống hiến ngày đó nay tóc đã điểm bạc, thấm đượm
sương gió của những ngày tháng gian lao vất vả. Vượt qua tất cả không gian và thời
gian họ đã để lại những dấu ấn không phai mờ xuyên suốt một chặng đường đã qua.
Những con người đầy năng động, sáng tạo tự hào đã đóng góp công sức để xây
dựng nên MITEC như ngày hôm nay, một MITEC phát triển vững vàng trong hiện
tại, một MITEC chấp cánh tương lai cho thế hệ mai sau.

Những kỹ sư của MITEC ngày đầu khởi nghiệp

Sau những năm tháng làm việc và cống hiến tại MITEC, chúng ta ai cũng có
những kỷ niệm đáng nhớ, những ký ức khó phai mờ. Trải qua gần 25 năm làm việc
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tại Công ty, tôi luôn thấy tự hào và vinh dự là thành viên trong đại gia đình
MITEC. Không chỉ đơn thuần là lời nói hay suy nghĩ mả còn là tâm tư, tình cảm
của một thời đã qua luôn trỗi dậy trong tôi những cảm xúc về một MITEC đầy tình
người như một mái ấm gia đình. Qua đôi dòng tâm sự tôi xin gửi đến các anh, chị
cùng nhớ lại và hướng về ngày sinh nhật Công ty tròn 25 tuổi.
Trước tiên tôi xin mạn phép được đưa ra “thông điệp” chào mừng 25 năm
ngày thành lập Công ty MITEC như sau: “Vươn tới đỉnh cao từ khát khao chinh
phục!”.
Nếu ngược dòng thời gian để trở về với quá khứ thì với vài dòng tâm sự
không thể truyền tải hết những nỗi niềm qua từng kỷ niệm về những dấu ấn của
một thời đã qua, đã in sâu trong ký ức của mỗi chúng ta khi nghĩ về nó và càng
được trỗi dậy mãnh liệt hơn trong không khí tưng bừng, háo hức đón chào những
ngày sắp tới chuẩn bị lễ kỷ niệm 25 thành lập Công ty MITEC (13/9/1991 13/9/2016). Thật trân trọng biết bao, khi chúng ta đang đứng trong hiện tại nhìn về
quá khứ để thấy được công lao to lớn của những người đã tạo dựng nên một cơ
nghiệp đàng hoàng như MITEC hôm nay.
MITEC khởi nghiệp với 137 triệu đồng vốn để hoạt động, cơ sở vật chất
không có và chỉ gần chục cán bộ nhân viên. Đến hôm nay MITEC đã tạo dựng
được chỗ đứng vững chắc và thương hiệu có uy tín trong các lĩnh vực hoạt động
của mình, MITEC đã có một cơ ngơi đàng hoàng to đẹp, với nhiều đơn vị, phòng
ban. MITEC có trụ sở, Chi nhánh và Văn phòng đại diện ở những tỉnh thành quan
trọng của Tổ quốc. Quy mô công ty cũng lớn mạnh hơn nhiều lần, với gần 150 cán
bộ nhân viên ưu tú và 40 tỷ đồng vốn điều lệ, MITEC có đầy đủ kinh nghiệm, tiềm
lực và năng lực để thực hiện các dự án lớn của đất nước.
Bước chuyển mình lớn nhất của MITEC là chuyển đổi Công ty Ứng dụng
Tiến bộ Khoa học và Công nghệ MITEC từ doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty
C

Ứng dụng Khoa học và Công nghệ MITEC ngày 14 tháng 01 năm

2005.

Nguyễn Văn Vịnh

2

Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ đầu tiên của Công ty cổ phần MITEC

Ban Lãnh đạo Công ty đầy tâm huyết, đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên
môn cao, nhiều kinh nghiệm, với ý chí và nghị lực, với trí tuệ và tài năng của mình
đã đưa con thuyền MITEC vượt qua bao gian lao, bão tố, khó khăn của cuộc sống
và thương trường, đã xây dựng được một tập thể MITEC đoàn kết gắn bó và thắm
đượm tình người, đã đưa MITEC không ngừng phát triển và ngày càng lớn mạnh
như ngày hôm nay. Từ chỗ phải đi thuê địa điểm làm trụ sở, đến năm 2011 MITEC
đã có một cơ ngơi khang trang, một tòa nhà MITEC đàng hoàng hiện đại với điều
kiện làm việc vô cùng thuận lợi. MITEC phát triển vững bền và ngày càng phồn
thịnh, doanh số, thu nhập ngày càng cao, đời sống cán bộ nhân viên không ngừng
được cải thiện.
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Tòa nhà MITEC

Bây giờ hãy cùng tôi tạm khép lại quá khứ, cùng nhau chia sẻ trong hiện tại để
chúng ta cảm nhận được giá trị thực của một MITEC hôm nay với một đội ngũ lãnh
đạo sáng suốt, tài ba, vừa có tâm vừa có tầm đã và đang cùng với gần 150 cán bộ
nhân viên ưu tú đều một lòng sắt son ngày đêm chung sức dựng xây một MITEC
lớn mạnh và ngày càng phát triển, nâng tên tuổi và uy tín MITEC lên tầm cao mới
về công nghệ, qui mô ngày càng mở rộng trên nhiều lĩnh vực, với đội ngũ quản lý
ngày càng được nâng cao về trình độ kiến thức và nghiệp vụ chuyên môn, quản lý
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cùng kỹ năng vượt trội, với kinh nghiệm theo thời gian của mỗi người sánh ngang
tầm với thời đại.

Đội ngũ lãnh đạo Công ty MITEC

Cũng chính vì lẽ đó Công ty MITEC đã phát triển ổn định, đúng hướng và
vươn tới chinh phục những đỉnh cao mới. Thương hiệu MITEC cũng không ngừng
vươn xa tới mọi miền đất nước và còn lan tỏa đến với các nước lân cận và trên thế
giới.
Điều đó đáng tự hào biết bao! Trong mỗi con người chúng ta ai cũng tự hào,
cũng thấy con tim rạo rực, với không khí căng đầy lồng ngực một sức sống mãnh
liệt mách bảo cho chúng ta một MITEC luôn “khát khao chinh phục” để “Vươn
tới đỉnh cao”. Đó chính là một thông điệp cho hướng phát triển bền vững của
MITEC hôm nay và mãi mãi về sau.
Điều tôi muốn chia sẻ ở đây là: Quá khứ rất đáng trân trong, không được lãnh
quên, tuy nhiên trong hiện tại chúng ta cũng không thể chỉ tự hào với quá khứ mà
cần phải vươn lên để bắt kịp kịp xu thế thời đại năng động, không ngừng thay đổi
từng ngày, từng giờ để vươn tới một chân trời mới hoàn thiện, hoàn mĩ hơn.
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25 năm là khoảng thời gian đủ để chín chắn trong cuộc đời của mỗi con
người, mỗi thành viên MITEC cũng vậy, cũng lớn lên từng ngày, qua chuỗi thời
gian vất vả để có được thành quả như ngày hôm nay. MITEC với những bước đi
vững chắc trên chính đôi chân của mình, bằng khối óc và bàn tay, bằng trí tuệ và
tâm huyết, bằng ý chí và nghị lực của Lãnh đạo và tập thể đã vượt qua muôn vàn
gian nan thử thách, để khẳng định cái CHÂN, THIỆN, MỸ đang hiện hữu và
thương hiệu MITEC của chúng ta ngày càng được vun đắp và tô thắm thêm trong
lòng mọi người và các đối tác gần xa.
Bên cạnh đó, mỗi gia đình thành viên cũng là một thành trì vững chắc của
Công ty, tuy bé nhỏ nhưng mỗi gia đình là cái nôi nuôi dưỡng những tư duy sáng
tạo và khơi nguồn những cảm hứng, động lực, góp phần không nhỏ tái tạo lại sức
lao động sau những ngày dài cống hiến cho sự nghiệp phát triển Công ty. Và sự
quan tâm sâu sắc của Ban Lãnh đạo Công ty, của công đoàn, các đoàn thể đến đời
sống, tâm tư nguyện vọng và hoàn cảnh của từng gia đình, từng cán bộ giúp chúng
ta có thêm ý chí, nghị lực và quyết tâm để làm việc, để sáng tạo và cống hiến không
biết mệt mỏi cho MITEC, cho cuộc sống, cho tương lai của chúng ta và thế hệ mai
sau. Tập thể MITEC là một khối đoàn kết, luôn chia sẻ giúp đỡ nhau trong cuộc
sống và công việc. Đó là nét văn hóa truyền thống của MITEC, có lẽ ai cũng thấu
hiểu và thầm cảm ơn điều may mắn cho riêng mình đã, đang và sẽ được làm việc
trong một môi trường thuận lợi như vậy. Khi đời sống của mỗi thành viên ngày
càng ổn định, gia đình an vui hạnh phúc, con cái khỏe mạnh, ngoan hiền, học giỏi
và thành đạt giúp chúng ta càng thêm phấn chấn để an tâm công tác, cống hiến sức
lực, trí tuệ của mình cho sự nghiệp phát triển của MITEC.
Là công dân MITEC, với tôi đó là niềm tự hào và có lẽ trong trái tim của
mỗi chúng ta khi nghĩ về một MITEC yêu dấu cũng luôn tự hào và trân trọng. Có
niềm vui nào mà không xao xuyến, có hạnh phúc nào mà không hồi hộp, ngày kỷ
niệm 25 năm thành lập MITEC đã cận kề nên ai mà không mừng, không thấp thỏm
chờ mong. Cái ngày lễ trọng đại mà tất cả các anh, chị MITEC gần xa trên khắp
mọi miền của tổ quốc sẽ hội tụ để chung vui, chia sẻ sắp đến rồi.
Để chào đón ngày lễ trọng đại này của đại gia đình MITEC, hỡi toàn thể anh
chị em MITEC chúng ta hãy cùng nhau phấn đấu sáng tạo, làm việc hết mình, làm
việc với tinh thần trách nhiệm cao, dám đương đầu với thử thách từng bước tiếp
bước các thế hệ đi trước vun đắp, xây dựng MITEC thành một công ty ngày càng
vững mạnh, phát triển và phồn thịnh, xây dựng MITEC thành một thương hiệu có
uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
MITEC mãi mãi trong trái tim ta,
Niềm tự hào và tình yêu thiết tha.
Vươn tới đỉnh cao, khát khao chinh phục,
MITEC vững bền, MITEC tiến xa.
Hà Nội 2016
Nguyễn Văn Vịnh
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