
 

 

 

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2017 

 

THƯ CẢM ƠN 

 

Thân gửi:  Toàn thể CBCNV - Đảng viên - Người lao động 
 

Thưa các anh chị em, 

Hôm nay, tôi vô cùng xúc động khi viết những dòng thư này để gửi tới 
những người bạn đồng nghiệp đã đồng hành cùng tôi trong suốt sự nghiệp tận hiến 
cho ngành Đường sắt hơn 35 năm qua những lời chân thành nhất. 

Thời gian vinh dự được đứng trên cương vị người lãnh đạo của các bạn đã 
đọng lại trong lòng tôi biết bao kỉ niệm… Chúng ta đã trải qua rất nhiều khó khăn, 
cùng nhau chung vui sẻ buồn, biết bao nhọc nhằn mưa nắng, mồ hôi và nước mắt. 
Nhất là quãng thời gian sau sự cố sập cầu Ghềnh, Công ty cũng như toàn ngành 
Đường sắt đứng trước muôn vàn khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua nếu 
không có sự đồng lòng và hi sinh quên mình của các bạn. Các bạn đã không quản 
ngại mọi vất vả, đường sá xa xôi, hết lòng phục vụ và giúp đỡ hành khách cũng 
như hàng hóa chuyển tải. Có người cõng, bế những cụ già, em bé; có người làm 
bà mụ bất đắc dĩ giúp mẹ tròn con vuông… Trong hoàn cảnh thiếu thốn, tất cả 
mọi người đều sẵn lòng đóng góp một phần thu nhập quý báu của mình để hỗ trợ 
Công ty.  

Bên cạnh đó, trong điều kiện kinh doanh cạnh tranh khốc liệt và không cân 
sức, tôi phải cảm ơn các anh chị em đã không ngừng nỗ lực để cải thiện các 
phương thức quản lý, phương thức kinh doanh, lặn lội đường xa tìm kiếm thêm 
khách hàng. Rồi đội ngũ công nhân, kỹ sư miệt mài sáng tạo tự sản xuất, chế tạo 
toa xe, máy móc thiết bị không thua kém hàng nhập, tiết kiệm chi phí nhiều tỉ 
đồng. Và còn rất nhiều việc làm tốt khác nữa của các bạn không thể kể hết mà tôi 
vô cùng trân trọng.  

Tất cả những điều đó đã góp phần xây dựng và cải thiện hình ảnh của 
Công ty và ngành Đường sắt trong mắt người dân Việt Nam và du khách quốc tế. 
Và hôm nay chúng ta có thể cùng tự hào kiêu hãnh về những nhà ga, đoàn tàu 
hiện đại, sạch đẹp, văn minh được dư luận ngợi khen. Điều đó phần nào đươc thể 
hiện qua doanh thu tháng 4 và tháng 5 của Công ty đạt gần 130% so với cùng kỳ. 

Tôi cũng hiểu đằng sau sự thành công bước đầu ấy, cuộc sống của các bạn 
còn nhiều khó khăn, thiếu thốn khi mà nhiều người còn phải ở trọ, con cái phải 
gửi ông bà, lặn lội đường xa đi làm, nhiều gia đình bữa cơm còn đạm bạc, sau giờ 
lên ban nhiều người lại khoác lên mình chiếc áo xe ôm hoặc tìm những việc làm 
thêm để mưu sinh nhưng vẫn tìm mọi cách nhanh nhất trả lại hàng chục, hàng 
trăm triệu đồng và nhiều tư trang có giá trị của hành khách để quên,... 

PHẠM VĂN SƠN 
Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT 

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn 

 



 

 

 
Lẽ ra các bạn phải được hưởng nhiều hơn, xứng đáng hơn với những đóng 

góp của mình. Điều đó đã và luôn là nỗi day dứt lớn nhất trong lòng tôi. Tôi đã cố 
gắng hết sức để mọi người đoàn kết yêu thương nhau hơn, có cuộc sống tốt hơn. 
Tôi rất mong mọi người có thể nhận ở tôi một lời xin lỗi nếu đã không thể giúp 
cho cuộc sống của mọi người được như tôi hằng mong muốn. 

Thưa các bạn, 

Khoảng thời gian làm Tổng Giám đốc rồi làm Chủ tịch HĐQT, tôi biết đã 
có những lúc tôi làm tổn thương những người bạn đồng hành bên cạnh mình. Tôi 
muốn qua lá thư này gửi đến các bạn lời xin lỗi chân thành và sâu sắc nhất từ sâu 
thẳm trong trái tim tôi, mong các bạn thông cảm vì tôi chỉ muốn công việc có thể 
tốt hơn để góp phần cải thiện chất lượng và hình ảnh của ngành Đường sắt, qua đó 
nâng cao đời sống của người lao động. Để chúng ta có thể ngẩng cao đầu mà 
sống! 

Thưa các bạn, 

Rồi đây, tôi sẽ không còn là người lãnh đạo của các bạn nữa, bao tâm 
huyết dở dang xin gửi lại. Tôi rất mong các bạn có thể hiểu và thông cảm được vì 
sao tôi nghỉ việc, không thể tiếp tục đồng hành cùng các bạn trên hành trình này… 

Tạm biệt những người anh em đã cùng tôi sát cánh bao tháng năm qua. Tôi 
tự hào vì trái tim chúng ta có cùng chung nhịp đập – nhịp đập vì tương lai phát 
triển của ngành. Tạm biệt các bạn. Tôi tự hào về những người lao động đường sắt 
anh hùng. Tạm biệt các bạn nhưng chúng ta vẫn mãi nắm chặt tay nhau. 

Ba lăm năm ăm ắp buồn vui 

Ba lăm năm đong đầy bạn hữu 

Ngàn vạn dặm hai ray vẫn níu 

Mãi bên nhau chung thủy, nghĩa tình 

Ơi ngun ngút một miền kỉ niệm 

Tiếng còi tàu vời vợi tiếng gọi nhau… 

Cuối cùng, tôi chúc các bạn luôn dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc.  

Một lần nữa xin gửi lời chào và biết ơn tất cả mọi người! 

 

 


