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Ga tàu duy trì suốt 3 năm để phục vụ duy nhất 
1 nữ sinh tới trường 

11/1/2016 07:11 UTC+7 

 

(Công lý) - Ga Kami-Shirataki được đặt tại vùng cực Bắc đảo Hokkaido (Nhật 

Bản) chỉ phục vụ đúng một hành khách duy nhất trong suốt 3 năm qua với 

mục đích đưa vị khách này tới trường. 

 

Ga Kami-Shirataki nằm ở vùng hẻo lánh của Nhật Bản... 

 

Số người sử dụng dịch vụ tàu hoả tại ga Kami-Shirataki, phía cực Bắc đảo Hokkaido, Nhật Bản 

giảm vô cùng mạnh do ga nằm ở khu vực quá hẻo lánh, tới nỗi các hãng hàng không cũng đã 

huỷ chuyến bay tới khu vực này. Đáng lẽ ra ga Kami-Shirataki cũng bị Doanh nghiệp đường sắt 

đóng cửa, dừng hoạt động vĩnh viễn, nhưng tới khi chính phủ Nhật nhận ra rằng vẫn còn một 

hành khách thường xuyên bắt chuyến đi tới trường, họ đã tạm dừng quyết định đó. 

http://congly.com.vn/kinh-doanh/doanh-nghiep
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...chỉ một vị khách duy nhất đi tàu là một nữ sinh trung học 

 

Cứ 5 ngày một tuần, tàu lại tới chở một nữ sinh trung học tới trường và sau đó lại đưa cô về khi 

tan học. Không những thế, lịch trình của những chuyến tàu cũng được điều chỉnh để phù hợp 

với lịch học của cô nữ sinh này. Sau khi cô bé tốt nghiệp trung học, ga tàu sẽ được "khai tử" 

hoàn toàn vào tháng 3 năm 2016. 

 

Rõ ràng, để vận hành một đường tàu chỉ để phục vụ một hành khách duy nhất là vô cùng tốn 

kém. Thế nhưng để tối ưu hoá nguồn nhân lực quốc gia, bảo đảm rằng từng người dân trong 

tương lai đều có cơ hội học hành phát triển bình đẳng như nhau, dù là họ có ở khu vực nào hẻo 

lánh tới đâu. 

Câu chuyện đặc biệt này của Doanh nghiệp đường sắt Nhật Bản đã khiến cả thế giới phải ngả 

mũ kính phục. 

 

Hà Kim 

 

Nguồn: http://congly.com.vn/the-gioi/chuyen-la/ga-tau-duy-tri-suot-3-nam-de-phuc-vu-duy-nhat-1-

nu-sinh-toi-truong-133284.html 

 

Gửi lên: Lê-Thụy-Chi 
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