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Đến hẹn lại lên, cứ vào dịp ngày 5 tháng 8 hàng năm, toàn thể CBCNV - NLĐ của Visitec
hân hoan chào mừng ngày sinh nhật của mình.

Công ty Cổ phần thông tin tín hiệu Đường sắt vinh ra đời vào ngày 5/8/1989, trải qua các
thời kỳ, được chuyển đổi từ các hình thức quản lý, tổ chức. Từ vai trò hoạt động chính trong lĩnh
lực duy tu, bảo trì bảo dưỡng thiết bị Thông tin tín hiệu Đường sắt, ngày nay Visitec từng bước
lớn mạnh, mở rộng kinh doanh, hoạt động trên nhiều lĩnh vực không chỉ trong ngành đường sắt
mà còn trên các lĩnh vực như đầu tư thương mại, cho thuê VP, dịch vụ vận tải, du lịch, nhà
hàng… Trải qua 31 năm hoạt động, Visitec đã và đang từng bước khẳng định mình trong
ngành đường sắt, được Chủ tịch nước, UB QLVNN, Bộ GTVT tặng nhiều bằng khen, huân huy
chương cao quý, các giải thưởng sáng tạo, các giải thưởng về ATCT, giải thưởng về ứng dụng
khoa học CNTT vào trong quản lý, sản xuất….

Để động viên CBCNV- NLĐ tham gia luyện tập hoạt động thể dục thể thao hưởng ứng
cuộc vận động “ Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “ Khoẻ
để lập nghiệp và giữ nước” góp phần nâng cao sức khoẻ để phục vụ lao động sản xuất, xây
dựng vào bảo vệ Tổ Quốc, nâng cao chất lượng cuộc sống của CBCNVNLĐ trong công ty, xây
dựng lối sống và môi trường văn hoá doanh nghiệp lành mạnh.

Nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng bộ Đường Sắt Việt Nam và Ngày thành lập Công ty,
trong 2 ngày 4 và 5 tháng 8, Visitec tổ chức giải bóng Chuyền hơi nữ và Tenis đôi nam, đôi
nam nữ, đơn nam được đông đảo CBCNV- NLĐ tham gia tích cực.

Sau đây là một số hình ảnh
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