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Lời chúc tốt đẹp nhất từ Moorebank Logistics Park 

Năm 2020 là năm mà những người mới thuê các cơ sở của chúng tôi đã bắt đầu hoạt động tại Moorebank Logistics Park, và sự tiếp 
tục tiến triển hướng đến việc tự động hóa trạm xe hỏa chuyển hàng của chúng tôi với việc thiết lập các giàn cần cẩu Kalmar này.

Nhân dịp cuối năm của một năm đầy thử thách này, chúng tôi 
kính chúc tất cả quý vị trong cộng đồng hàng xóm của chúng tôi 
một kỳ nghỉ an toàn và vui tươi. 

Trong lúc rất nhiều ngành công nghiệp và cuộc sống dân chúng 
đã bị xáo trộn, Moorebank Logistics Park may mắn có thể duy 
trì hoạt động và tiếp tục các công tác xây cất nhằm hỗ trợ hàng 
trăm công ăn việc làm và việc tiếp tục đầu tư đáng kể trong kinh 
tế địa phương. Đối với đề án cho đến nay, công ty Qube và các 
hợp đồng viên của họ đã chi dùng 28% của tất cả khoản đầu 
tư đề án với các thương nghiệp lớn và nhỏ từ trong vòng khu 
vực hội đồng thành phố Liverpool, Campbelltown, Fairfield và 
Canterbury Bankstown.

Đã có tiến triển đáng kể trong việc hoàn tất thêm nhiều kho 
xưởng, nhìn thấy các thương nghiệp mới khởi sự hoạt động tại 
địa điểm này, và cũng bắt đầu công tác nâng cấp đường xá dọc 
theo đường Moorebank Avenue hiện hữu.

Chúng tôi cũng hợp tác với Sở Vận tải NSW để điều hợp các 
công tác làm đường là đề án cần đến để tài trợ và cung ứng 
với đề án nâng cấp xa lộ M5 Motorway mà Chính quyền NSW 
đã loan báo gần đây.

Một số khởi xướng về việc đào tạo và giáo dục cũng đã được 
thực hiện trong năm. Gần đây nhất, Qube đã hợp tác với 
trường TAFE để đưa ra các cơ hội việc làm trong ngành hậu 
cần và khuyến khích các học sinh địa phương hãy thăm dò các 
khóa học hiện có và xét đến ngành hậu cần (logistic) như là một 
đường hướng nghề nghiệp (xem bài ở trang sau).

Chúng tôi mong đợi để tiếp tục hợp tác với tất cả các cộng 
đồng địa phương hàng xóm của chúng tôi trong năm 2021. 
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Hợp đồng viên của chúng tôi là BMD đã có tiến triển lớn lao trong năm 2020 trong việc chuẩn bị nâng cấp Moorebank Avenue, 
với việc xây dựng đường tránh tạm thời ở phía tây của con đường.

Hai kho xưởng mới đã được hoàn tất ở Khu vực Moorebank phía Tây vào năm 2020, với kho xưởng thứ ba đang trong các giai 
đoạn cuối của việc xây dựng. Những công ty mới đến thuê hiện đang hoạt động từ địa điểm này, cùng với Target là công ty đến 
thuê đầu tiên tại Moorebank Logistics Park.

Tiến triển năm 2020 của chúng tôi qua hình ảnh
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Các Hội đồng Thổ dân có đăng ký (RAP) đã có mặt tại địa điểm này vào tháng Mười Một để giám sát việc dời địa điểm cho hai 
cây Scarred Trees, với Hội đồng Đất đai Tharawal được quyền sở hữu các mảnh rời.

Một lượng lớn công tác của chúng tôi ở phía Tây Khu vực Moorebank vào năm 2020 là chuẩn bị công trường để xây hai trung 
tâm phân phối mới của Woolworths, mà sẽ bao trùm một phần đáng kể của trung tâm công trường chúng tôi kế bên trạm xe lửa 
chuyển hàng xuyên bang trong tương lai.



Ngày Đèn Xanh hoan nghinh các công nhân viên tương lai của 
ngành chuyển vận hàng hóa
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Việc xây cất trong kỳ nghỉ 
Các hợp đồng viên của chúng tôi sẽ giảm số ngày làm việc trong kỳ nghỉ Giáng sinh và Năm mới. 

Hoạt động sẽ thực hiện cho đến khoảng trưa thứ Tư ngày 23 tháng Mười Hai, công tác ban ngày sẽ thực hiện kể từ ngày 
29-31 tháng Mười Hai và rồi các giờ giấc xây cất thường lệ sẽ trở lại kể từ Thứ Hai ngày 4 tháng Một.

INếu quý vị có bất cứ câu hỏi nào về việc xây cất thuộc đề án chúng tôi, hãy gọi số 1800 986 465 hoặc email đến  
simta@elton.com.au.

Công ty Qube đã giúp các học sinh trung học có cái nhìn thấu đáo về nghề nghiệp trong ngành vận chuyển hàng hóa và hậu cần 
qua Ngày Đèn Xanh (Green Light Day) 2020. 

Green Light Day là khởi xướng hợp tác giữa Chính quyền NSW 
và ngành công nghiệp, nhắm đến việc quảng bá nghề nghiệp 
trong ngành vận chuyển và hậu cần (transport and logistics). Có 
hơn 500.000 người – gần 14% của lực lượng làm việc tại NSW 
– được mướn làm việc trong ngành vận chuyển và hậu cần. 

Nhắm đến các học sinh trung học Years 9 đến 12, Ngày Đèn 
Xanh giúp cho các học sinh nào quan tâm có cơ hội trải nghiệm 
thực tế trong ngành nghề vận tải và hậu cần.

Qube tự hào được đóng góp vào Ngày Đèn Xanh năm nay, 
bằng cách giúp cho các học sinh khắp NSW và vùng ngoại 
thành (regional) NSW có cơ hội nhìn trực tiếp các vai trò trong 
ngành vận chuyển và hậu cần, kể cả quản lý hậu cần, nhân 
viên chất dỡ hàng, nhân viên điều khiển xe nâng, cũng như các 
tài xế xe hỏa và xe tải. Sự kiện này được truyền phát trực tiếp 
(streamed live) từ Moorebank Logistics Park vào ngày thứ Sáu và 
có hơn 500 học sinh đã đăng ký muốn tham dự.

Ngày Đèn Xanh được TAFE NSW, Bộ Giáo dục NSW và Sở 
Giao thông Vận tải NSW phối hợp thực hiện.
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