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Tháng 10

Thời tiết đã chuyển sang những ngày của mùa thu. Tiết trời đầu thu se lạnh, ngày cũng vội vã trôi nhanh… 

Nhưng lòng người thì dường như tĩnh lại khi thả bước trên con đường thu nắng dịu, lắng nghe tiếng lá vàng rơi 

xào xạc và mở lồng ngực hít thở bầu không khí thanh khiết…

Thời khắc thu về cũng báo hiệu một năm sắp qua đi. Và mùa thu như người chở đò, đưa mọi kế hoạch, dự định 

của năm vào giai đoạn nước rút. Bởi thế lòng người bỗng có thêm một sự quyết tâm, hăng hái. Dẫu phía trước, 

đường về cũng lắm gian nan. 

Cũng như nhiều doanh nghiệp khác, thời điểm này, Cotana Group đang khẩn trương lao động để hoàn thành kế 

hoạch năm đã đề ra. Mặc dù 2013 vẫn là một năm nhiều thách thức với các doanh nghiệp xây dựng và bất động 

sản, song với những chủ trương, đường lối đúng đắn của ban lãnh đạo, cùng sự quyết tâm, đồng lòng của toàn thể 

nhân viên, hi vọng Cotana Group sẽ cán đích thành công.

Cotana Group có thể hi vọng vào tương lai bởi thời gian qua, những gì Cotana Group đạt được, tuy nhỏ nhưng 

lại rất đỗi đáng quý. 

Đó là việc tổ chức thành công “Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập công ty” vào tháng 6. Một buổi lễ giản dị 

nhưng trang trọng và ấm cúng, thắm đượm tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác. Nối tiếp đó, vào cuối tháng 9 vừa 

qua, Cotana Group đã phối hợp với ĐHXD tổ chức thành công lễ trao giải thưởng CSC lần thứ 3 năm 

2013. Sự kiện này một lần nữa khẳng định sự hợp tác bền chặt giữa hai đơn vị cũng như tâm huyết của Cotana 

Group trong việc nâng bước các tài năng trẻ.

Bên cạnh hai sự kiện nổi bật đó, nhiều hoạt động phong phú của Cotana Group cũng diễn ra sôi nổi trong quý 

vừa qua như: chuyến viếng thăm nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn – một hoạt động truyền thống diễn ra hàng năm; 

đại diện công đoàn tham gia hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi” do Sở Xây dựng Hà Nội và báo Lao động 

Thủ đô phối hợp tổ chức, chuyến thăm quan du lịch Đà Nẵng dành cho cán bộ, công nhân viên…

Tất cả sẽ được thu nhỏ trong lăng kính của Bản tin nội bộ số 11.

         Kính mời độc giả đón đọc!

Lời ban biên tập
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Cotana Group tham gia Hội 

khỏe CNVC LĐ ngành Xây 

dựng Hà Nội năm 2013 

phong trào thể dục, thể thao và rèn 

luyện sức khỏe, tạo sân chơi lành mạnh 

cho CBCNV, đồng thời góp phần tăng 

cường tinh thần đoàn kết, sự hiểu biết 

lẫn nhau và là nơi giao lưu giữa các 

Sáng ngày 28/05/ 2013 tại nhà thi đấu 

Hà Đông – Số 182 – Đường Quang 

Trung – Hà Đông – Hà Nội – đã diễn ra lễ 

khai mạc “Hội khỏe CNVC LĐ ngành 

Xây dựng Hà Nội năm 2013 “ do Sở Xây 

dựng – Công đoàn ngành Xây dựng Hà 

Nội tổ chức”.

Giải đấu có sự tham gia của gần 20 đơn 

vị. Đây là hoạt động nhằm khơi dậy 

doanh nghiệp.

Tham dự giải đấu, đội bóng bàn Cotana 

Group đã tập hợp được những danh thủ 

xuất sắc nhất của Công ty đi thi đấu.

Tối ngày 01/06/2013 tại phòng Khánh tiết – Trung tâm Hội nghị Quốc gia, 

Cotana Group đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập 

(01/06/1993 – 01/06/2013). Buổi lễ kỷ niệm đã diễn ra trong không khí ấm 

cúng và thắm tình đoàn kết với sân khấu và nội dung chương trình được xây 

dựng đơn giản nhưng độc đáo và ấn tượng.

Cotana Group 

kỷ niệm 20 năm 

thành lập 

TIN TỨC - SỰ KIỆN



(BBT)

Công ty CP Đầu tư và Xây 

dựng Thành Nam
khởi công xây dựng công trình: 

“Trụ sở làm việc Chi cục Thuế 

thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái” 

Ngày 23/7/2013, tại Phường Yên Ninh- Thành 

phố Yên Bái- tỉnh Yên Bái Công ty CP Đầu tư 

và Xây dựng Thành Nam đã tổ chức khởi 

công công trình “Trụ sở làm việc Chi Cục 

Thuế thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái”.

Đây là dự án do Cục Thuế tỉnh Yên Bái làm 

chủ đầu tư có diện tích đất là 7.007,0 m2; 

diện tích đất xây dựng là 1.365,0 m2; tổng 

diện tích sàn làm việc là 4.902,0 m2. Tổng 

mức đầu tư theo Quyết định số 1697/QĐ- TLĐ 

ngày 25/10/2012 của Tổng Cục Thuế là 

81.272.985.000 đồng và dự kiến đến năm 

2015 sẽ hoàn thành. 

Ngày 09/08/2013, Trung tâm chứng 

nhận phù hợp QUACERT đã cử đoàn 

chuyên gia tiến hành đánh giá giám sát 

lần 1 năm 2013 đối với hệ thống quản lý 

chất lượng (HTQLCL) ISO 9001: 2008 tại 

Cotana Group. 

Đoàn chuyên gia của QUACERT đã kết 

hợp cùng Ban ISO tiến hành đánh giá 

việc duy trì, cải tiến hệ thống quản lý tại 

các Phòng Ban chức năng và các đội 

thi công. Trên tinh thần làm việc khách 

quan và nghiêm túc, các chuyên gia 

của QUACERT đã đưa ra những đánh 

giá sát sao về việc thực hiện HTQLCL 

ISO 9001: 2008 của công ty. Kết thúc 

buổi đánh giá, đoàn chuyên gia đã có 

buổi họp tổng kết với Ban ISO và đưa ra 

kết luận: Hệ thống quản lý chất lượng 

của công ty được duy trì tốt. 

đánh giá giám sát
ISO lần thứ 1 năm 2013 

Cotana Group 

(BBT)
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(BBT)

Để tỏ lòng tri ân các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì 

độc lập tự do của Tổ quốc vì hạnh phúc của nhân 

dân Ban lãnh đạo, cùng Cán bộ nhân viên Cotana 

Group đã  tổ chức chuyến hành trình về nghĩa 

trang Trường Sơn, Quảng Trị và Ngã Ba Đồng 

Lộc, Hà Tĩnh trong 3 ngày (từ ngày 23/8 – 

25/8/2013)

Sáng ngày 22/8/2013, tại Hội trường lớn Sở xây dựng Hà Nội – Số 52 

Lê Đại Hành đã diễn ra Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2013. 

Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi ngành Xây dựng Hà Nội được tổ chức 

02 vòng: Sơ khảo và Chung khảo. Sau cuộc thi sơ khảo Cotana Group 

(BBT)

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Cotana Group

tham dự Hội thi An toàn vệ 

sinh viên giỏi năm 2013 

vinh dự được chọn là một trong 3 đơn vị thi trực tuyến cuộc thi “Tìm hiểu 

kiến thức ATVSLĐ” được phát trực tuyến trên báo lao động vào ngày 30 

tháng 8 và đạt giải Ba.

Hành trình đầy ý nghĩa

            về chốn linh thiêng 

Cotana Group 

(BBT)
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Lan Hương

Nhằm mục đích phát huy tinh thần cộng đồng và thể 

hiện sự quan tâm của công đoàn với người lao động, 

ngày 19/9/2013 tại Hội trường tầng 10, tòa nhà Cotana 

Group, công đoàn Cotana Group phối hợp cùng với 

Công ty CP Đầu tư Y tế Thiên Lý tổ chức dự án “Tầm 

soát ung thư Đại trực tràng trong cộng đồng” cho toàn 

thể CBCNV.

Ý thức được tầm quan trọng của việc khám sức khỏe 

lần này, CBCNV trong Cotana Group đã đến làm thủ 

tục và nghe tư vấn bảo vệ sức khỏe từ rất sớm. Các bác 

sĩ của Công ty CP Đầu tư Y tế Thiên Lý với chuyên 

môn cao đã tư vấn và khám bệnh rất nhiệt tình giúp 

CBCNV trong Công ty phát hiện sớm được bệnh lý, tạo 

điệu kiện thuận lợi cho việc điều trị có hiệu quả cao, 

giảm chi phí y tế, nâng cao chất lượng cuộc sống và 

kéo dài tuổi thọ…

(BBT)

“Tầm soát ung thư Ðại trực
tràng trong cộng đồng”

cho CBCNV Cotana Group
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TIN TỨC

 Còn nhớ, ở 

lễ trao giải thưởng CSC đầu tiên năm 

2011,  chiến thắng đã thuộc về Lê Thái Hòa, 

sinh viên lớp 52XD1 khoa Xây Dựng. Thái Hòa 

từng tâm sự rằng, phần thưởng này đã giúp 

Thái Hòa có thêm kinh phí không nhỏ để đầu 

tư cho việc du học Anh quốc gần một năm 

sau đó. Và tháng 12 tới đây, Thái Hòa sẽ tốt 

nghiệp thạc sỹ nghiên cứu khoa học, ngành 

8 Bản tin nội bộ

quản lý dự án xây 

dựng của trường Queen's University 

Belfast ở Bắc Ireland. Mong muốn của Thái 

Hòa sau khi tốt nghiệp là sẽ trở về Việt Nam 

làm việc trên cương vị giảng viên ĐHXD hoặc 

một chuyên viên quản lý dự án. 

Sau thành công của Thái Hòa, Nguyễn Đức 

Phúc, sinh viên lớp 53CD4, khoa Xây dựng 

Cầu đường là cái tên được vinh danh tại lễ trao 

giải CSC lần thứ 2, 

năm 2012.  Đây 

cũng là năm thứ 2 

Đức Phúc góp mặt 

trong danh sách 

ứ n g  v i ê n  C S C . 

Trong  năm học 

2012 – 2013 vừa 

qua, chàng trai quê 

Hải Dương tiếp tục 

gây ấn tượng khi tốt nghiệp thủ khoa ĐHXD và 

là một trong 15 thủ khoa xuất sắc nhất của 

thành phố Hà Nội. Với mong muốn gắn bó lâu 

dài với sự nghiệp đào tạo tại mái trường đã 

dày công dạy dỗ mình, Phúc đã trở thành 

giảng viên ĐHXD vào 

thán g  8 

vừa 

q u a . T r o n g 

thời gian sắp tới, Đức Phúc dự định sẽ đi du 

học, nâng cao kiến thức, phục vụ cho sự 

nghiệp làm thầy của mình.

Bên cạnh sự trưởng thành và thành công của 

hai ứng viên đạt giải cao nhất, các ứng viên 

TIÊU ĐIỂM

 nhớ giải CSC
 Tháng 5/2011, Cotana Group và Đại học Xây dựng ký 

kết hợp tác về việc trao “giải thưởng CSC”  hàng 

năm cho 01 sinh viên xuất sắc nhất. Sự kiện này 

đã tạo thành một nét văn hóa đẹp khi cứ đến 

tháng 9 hàng năm, Cotana Group và 

ĐHXD lại cùng phối hợp tổ chức lễ trao 

giải thưởng CSC, như một lời khẳng định 

cho sự đồng lòng nâng bước các tài năng 

sinh viên.
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còn lại đã từng tham gia giải thưởng CSC 

cũng đều đang có những thành công nhất 

định trên con đường học tập và làm việc của 

mình. Có thể kể ra những cái tên đã ra trường 

như: Vũ Thị Thanh Hương, sinh viên khoa 

Kinh tế xây dựng, ứng viên CSC năm 2011, 

hiện nay đang công tác tại Sở Xây dựng Tp. 

Hải Phòng; Đặng Thị Thu Dương, sinh viên 

khoa Môi trường ứng viên CSC năm 2011, 

hiện đang công tác tại Công ty CP Nước và 

Môi trường Việt Nam; Lê Viết Linh, sinh viên 

khoa Xây dựng công trình thủy ứng viên CSC 

năm 2012, hiện đang công tác tại ban điều 

hành gói 9 dự án đường cao tốc TPHCM - 

Long Thành - Giầu Dây. Bên cạnh đó, các ứng 

viên CSC năm 2011, 2012 còn đang theo học 

tại trường như: Lê Hồng Ngọc, Phạm Văn 

Tiến, Lê Thị Kiều Anh…cũng luôn duy trì 

được kết quả học tập và nghiên cứu nằm 

trong top đầu của khoa.

LK: Giải thưởng CSC mùa thứ 3 đã khép lại 

thành công với chiến thắng thuộc về Nguyễn 

Thị Thủy, cô gái đến từ lớp 55QD2, khoa Kinh 

tế & Quản lý Xây dựng. Hi vọng rằng từ đây, 

tháng 9 không chỉ là tháng của mùa thu mà 

còn là tháng của mùa CSC. Để mỗi khi tháng 

9 về, nhiều tấm lòng, nhiều thế hệ sinh viên 

ĐHXD sẽ cùng hướng về giải thưởng CSC.

Hải Yến



GƯƠNG MẶT ứng viên 

            “Giải thưởng
       CSC 2013"

TIÊU ĐIỂM

Nguyễn Quốc Anh

Lớp: 56KDE - Khoa Kiến trúc và Quy hoạch

Quê quán: Hà Nội

Điểm TBHT năm học 2012 - 2013: 3.67

Sở thích: Hội họa, nhiếp ảnh, đi du lịch.

Ước mơ trở thành một kiến trúc sư giỏi.

Đinh Viết Cường

Lớp: 54MN1 – Viện KH&KT Môi trường

Quê quán: Ninh Bình

Điểm TBHT năm học 2012 – 2013: 3.73

Sở thích: Đọc sách, tham gia NCKH, tham gia hoạt 

động về môi trường.

Ước mơ được học, được làm về môi trường, đặc biệt 

là đưa ra giải pháp để chống ngập lụt cho các thành 

phố lớn ở Việt Nam.

Phạm Trung Hiếu

Lớp: 55XE – Khoa Xây dựng DD&CN

Quê quán: Hải Phòng

Điểm TBHT năm học 2012 – 2013: 3.87

Sở thích: Chơi thể thao, tham gia các hoạt động 

ngoài trời, tìm hiểu về khoa học, công nghệ.

Mơ ước xây dựng những công trình góp phần vào sự 

phát triển chung của đất nước Việt Nam 

Trần Bách Hải Cường

Lớp: 55 CB1 – Viện XD Công trình Biển

Quê quán: Hải Phòng

Điểm TBHT năm học 2012 – 2013: 3.41

Sở thích: Chơi ghitar và học các môn kỹ thuật.

Mơ ước được trở thành một kỹ sư chuyên về 

công trình biển và ven biển để thỏa mãn niềm 

đam mê với biển từ nhỏ.

Nguyễn Ngọc Hùng

Lớp: 54KG2 - Khoa Cơ khí Xây dựng

Quê quán: Thanh Hóa

Điểm TBHT năm học 2012 - 2013: 3.56

Sở thích: Chế tạo máy móc liên quan đến xây 

dựng và robot.

Mơ ước trở thành kỹ sư cơ khí giỏi, chế tạo 

nhiều máy móc, thiết bị và robot phục vụ 

ngành xây dựng và phục vụ cuộc sống.

10 Bản tin nội bộ



Nguyễn Thị Oanh

Lớp: 55CG1 - Khoa Công trình thủy

Quê quán: Nam Định

Điểm TBHT năm 2012 - 2013: 3.62

Sở thích: Tham gia các hoạt động tập thể và 

kết bạn với nhiều người.

Mơ ước trở thành kỹ sư giỏi để giúp quê hương 

Nam Định phát triển nền kinh tế biển.

Trần Thị Thúy

Lớp: 56TH1 – Khoa CNTT

Quê quán: Yên Bái

Điểm TBHT năm học 2012 – 2013: 3.30

Sở thích: Đọc sách, đi du lịch, nghiên cứu khoa 

học công nghệ.

Ước mơ trở thành một kỹ sư xây dựng giỏi và 

đưa công nghệ thông tin áp dụng trong hoạt 

động của ngành xây dựng.

Bùi Huy Tăng

Lớp: 55CĐ3 - Khoa Cầu đường

Quê quán: Hà Tĩnh

Điểm TBHT năm học 2012 - 2013: 3.82

Sở thích: Đọc sách, tìm hiểu những vấn đề 

xảy ra xung quanh mình.

Ước mơ được ghi danh vào những công trình 

vĩ đại, những công trình sẽ là điểm nhấn của 

đất nước.

Nguyễn Thị Thủy

Lớp: 55QD2 - Khoa Kinh tế & QL Xây dựng

Quê quán: Vĩnh Phúc

Điểm TBHT năm học 2012 - 2013: 3.87

Sở thích: Đọc sách về khoa học kỹ thuật và 

tiểu thuyết, đi du lịch.

Mơ ước được đi du học và mong muốn 

được giữ lại trường giảng dạy để cống hiến 

cho ngôi trường đã đào tạo ra mình.

Hoàng Minh Tuấn

Lớp: 55CLC2 – Ban ĐTKS CLC

Quê quán: Thanh Hóa

Điểm TBHT năm học 2012 – 2013: 3.63

Sở thích: Đọc báo, xem phim, cập nhật 
thông tin công nghệ, làm toán.

Mơ ước giành được học bổng Eiffel của Bộ 
Ngoại giao Pháp để đi du học ngành Xây 
dựng tại trường Cầu đường Quốc gia Paris để 
có cơ hội học tập, trở thành một kỹ sư giỏi 
trong tương lai.

Nguyễn Thị Yến

Lớp: 55VL1 - Khoa Vật liệu XD

Quê quán: Bắc Giang

Điểm TBHT năm học 2012 - 2013: 3.46

Yêu thích tham gia hoạt động NCKH và năng 

nổ tham gia hoạt động tình nguyện.

Mơ ước được đi du học để nâng cao hiểu biết, 

góp phần phát triển ngành Vật liệu Xây dựng 

nói riêng và ngành Xây dựng VN nói chung.

11Bản tin nội bộ



12 Bản tin nội bộ

Nguyễn Thị Thủy

Tr� thành ch� nhân

gi�i th��ng 5000 USD

Mặc dù có thành tích học tập khá ấn tượng, cộng 

với việc đã “tiết lộ” cả kế hoạch nếu được nhận 

giải thưởng CSC năm 2013 trong phần tự giới 

thiệu bản thân, nhưng đến giây phút công bố kết 

quả, gương mặt của Thủy hiện rõ sự ngỡ ngàng, 

có phần bối rối khi MC xướng tên mình là người 

chiến thắng. 

Mang trong mình niềm tự hào được sinh ra trên 

mảnh đất Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc – 

một trong những địa điểm sơ tán của ĐHXD thời 

chiến tranh, Thủy đã xác định mục tiêu học tập 

cho bản thân mình rất rõ ràng ngay khi bước chân 

vào cổng trường Đại học. Và để đạt được mục tiêu 

đó, trong quá trình học, Thủy luôn đề ra những kế 

hoạch, phương pháp học cũng như bố trí thời gian 

biểu một cách hợp lý. Chính vì vậy thật dễ hiểu khi 

điểm trung bình học tập của Thủy luôn đạt mức 

năm sau cao hơn năm trước. Năm học vừa qua, 

Thủy cũng giành giải nhì Nghiên cứu khoa học 

sinh viên của trường ĐHXD.

Chiến thắng tại lễ trao giải thưởng CSC năm 2013 

có thể nói là cái kết rất có hậu cho những nỗ lực 

trong học tập của Thủy thời gian vừa qua. Với 

quan niệm: “Đừng chờ đợi những gì bạn muốn, mà 

hãy đi tìm kiếm chúng”, tin rằng Thủy sẽ biết cách 

sử dụng hợp lý phần thưởng vào những việc học 

tập để đạt được mục tiêu sau này.

Chiến thắng của Thủy không phải là chiến thắng 

duy nhất trong đêm trao giải CSC. Bởi theo như lời 

chia sẻ của ông Đào Ngọc Thanh, Chủ tịch quỹ 

CSC và Tiến sỹ Lê Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng 

TIÊU ĐIỂM

Cô bạn đến từ lớp 55QD2 – Khoa Kinh tế và Quản lý 

xây dựng cũng là nữ chủ nhân đầu tiên của giải 

thưởng CSC sau ba mùa khởi trao.
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xét chọn thì 11 ứng viên tham gia xét chọn giải 

thưởng CSC đều là người chiến thắng. Vì tất cả 

các bạn đều được cấp một giấy chứng nhận nằm 

trong top 10 sinh viên xuất sắc nhất trên tổng số 

gần hai vạn sinh viên đang theo học tại ĐHXD. 

Cho đến nay, đây là giấy chứng nhận duy nhất do 

một Quỹ học bổng trao cho sinh viên ĐHXD. Điều 

này hẳn sẽ là một nguồn động lực lớn lao cho sinh 

viên của trường tiếp tục phấn đấu không ngừng để 

có cơ hội nằm trong danh sách xét chọn giải 

thưởng CSC trong các năm tiếp theo.

Không chỉ là đêm vinh danh những sinh viên xuất 

sắc của ĐHXD năm học 2012 – 2013, đêm trao 

giải CSC 2013 còn mang  nhiều cảm xúc sâu lắng 

và thăng hoa khi tất cả khán phòng cùng được 

theo dõi những thước phim xúc động về sự trưởng 

thành của ứng viên những mùa CSC đã qua. Bên 

cạnh đó cũng cảm nhận được ý nghĩa sâu sắc của 

giải thưởng CSC, sức lan tỏa quỹ CSC sau 3 năm 

thành lập.

Buổi lễ trao giải diễn ra ngắn gọn, xúc tích, ý nghĩa 

và kết thúc trong sự hài lòng của cả khán phòng. 

1

2

3

1 Tiến sĩ Lê Văn Thành - Hiệu trưởng trường ĐHXD - Chủ tịch Hội đồng

xét chọn giải thưởng CSC

2 Gương mặt 11 ứng viên giải CSC năm 2013

3 Chủ tịch quỹ CSC và Chủ tịch Hội đồng xét chọn lên chụp ảnh lưu niệm 

cùng tân chủ nhân, và các ứng viên còn lại của giải CSC năm 2013

Hương Tràm
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ENE Thành Nam:

 Trưởng thành qua thời gian

Với định hướng chỉ lựa chọn cung cấp các sản phẩm, công nghệ 

tiên tiến, thân thiện với môi trường và đạt tiêu chuẩn chất lượng 

quốc tế, ENE Thành Nam đang có những bước đi khá thành công 

trên con đường phấn đấu trở thành nhà cung cấp thiết bị và dịch 

vụ chuyên nghiệp cho ngành công nghiệp và xây dựng tại Việt 

Nam.

khí, đèn chiếu 

sáng tiết kiệm 

điện…. Bên cạnh 

đó, ENE Thành Nam 

chủ yếu giữ vai trò hỗ trợ và 

tư vấn cho các dự án của ENE 

Singapore tại Việt Nam. Sau đó, công 

ty đã nỗ lực tìm kiếm và độc lập triển khai một 

số dự án. Doanh thu tuy chưa cao, nhưng đáng 

mừng là tăng đều qua từng năm, trung bình 

20%/năm. Việc gia nhập đại gia đình Cotana 

Group vào tháng 9/2012 đã có những ảnh 

hưởng tích cực nhất là về mặt thương hiệu và 

quảng bá thương hiệu của công ty. Nhờ đó, bên 

cạnh những đối tác truyền thống là các nhà 

cung cấp, nhà sản xuất nước ngoài như: 

Doosan (Singapore), Multico (Singapore), 

Instant UpRight (Ireland), HDQB (China), 

Alimak Hek (Singapore), PONI (Taiwan), 

Ecolite (Singapore)... ENE Thành Nam đã có  

thêm những đối tác mới biết đến và tin tưởng 

hợp tác với công ty qua thương hiệu Cotana.

Với đặc thù là một đơn vị cung cấp thiết bị nhập 

khẩu từ nước ngoài tại thị trường Việt Nam nên 

để giữ được uy tín với khách hàng, công ty đã 

Công ty CP Công nghiệp và Xây dựng ENE 

Thành Nam (viết tắt là ENE Cotana JSC - trước 

đây là Công ty TNHH Công nghiệp và Xây dựng 

ENE) được thành lập năm 2010. ENE Thành 

Nam là thành viên của Cotana Group và là đại 

diện của Công ty ENE Industrial & Construction 

Pte Ltd (Singapore) tại Việt Nam. 

Nói về quá trình phát triển sản phẩm và định 

hướng kinh doanh của ENE Thành Nam, bà Trần 

Hồng Minh – giám đốc công ty cho biết, ở giai 

đoạn đầu, ENE Thành Nam là công ty hoạt 

động thuần túy trong lĩnh vực kinh doanh 

thương mại chuyên cung cấp các thiết bị công 

nghiệp và xây dựng như: Vận thăng xây dựng, 

sàn nâng, thang máy công nghiệp, máy nén 

có chiến lược rất rõ ràng. Tất cả các sản 

phẩm, thiết bị mà ENE Thành Nam nhập 

khẩu trực tiếp hoặc qua ENE Singapore sẽ 

được đăng kiểm bởi các cơ quan chức 

năng như INCOSAF, kiểm định an toàn KVI, 

KVII,  Bộ LĐTBXH.  Đặc biệt các sản phẩm 

này sẽ được chuyên gia ENE Singapore tư 

vấn kỹ thuật hoặc khảo sát (nếu cần), lên 

thiết kế, lựa chọn và hướng dẫn sử dụng 

sau khi cấp thiết bị. Phần bảo hành chủ yếu 

do kỹ thuật của ENE Thành Nam thực hiện 

và có hỗ trợ của chuyên gia Singapore 

(nếu cần).

Từ khởi điểm ban đầu là một đơn vị thương 

mại và chủ yếu hỗ trợ cho các dự án của 

ENE Singapore, ENE Thành Nam định 

hướng sẽ phát triển thương hiệu và hướng 

tới mục tiêu sản xuất, lắp ráp thiết bị tại Việt 

Nam, trong đó đèn chiếu sáng tiết kiệm 

điện sẽ là sản phẩm trọng điểm.

Tuy nhiên, mục tiêu đó của công ty đã ngay 

lập tức gặp trở ngại lớn khi tình hình kinh tế 

rơi vào khó khăn và cạnh tranh về thiết bị 

chiếu sáng từ Trung Quốc ngày càng gay 

...đến đơn vị chế tạo cơ khí 

trong nước và mục tiêu xuất khẩu

Từ vai trò hỗ trợ và thương mại…

TRANG CÔNG TY THÀNH VIÊN
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gắt. Nhưng “cái khó, ló cái khôn”. Nhờ tích 

cực tìm kiếm nguồn khách hàng ở những 

ngành nghề khác mà từ năm 2012 cho đến 

nay, ENE Thành Nam đã mở rộng sang lĩnh 

vực chế tạo cơ khí cung cấp cho dự án mỏ 

Núi Pháo (Thái Nguyên). Theo chia sẻ của 

Giám đốc Trần Hồng Minh thì đây là lĩnh 

vực mà cán bộ của ENE Thành Nam có thế 

mạnh và sẽ xây dựng thương hiệu sản 

phẩm để tiếp tục phát triển, hướng tới 

nghiên cứu, chế tạo sản phẩm phụ trợ để 

xuất khẩu. Và nhằm hiện thực hóa mục tiêu 

này, hiện nay ENE Thành Nam đang liên kết 

với một số xưởng sản xuất tại Thái Nguyên 

để gia công chế tạo sản phẩm cơ khí. 

Những thành công bước đầu mà ENE 

Thành Nam đạt được trong vai trò là công 

ty cung cấp thương mại, dịch vụ và sản 

xuất, cùng chính sách sử dụng bộ máy 

nhân sự gọn nhẹ, hiệu quả, chú trọng việc 

tạo điều kiện làm việc và chế độ đãi ngộ 

cho nhân viên chính là nền tảng để chúng 

ta tin rằng, ENE Thành Nam sẽ tiếp tục gặt 

hái được nhiều thành công hơn nữa trong 

tương lai.

Hải Hà

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG ENE THÀNH NAM

ENE THANH NAM CONSTRUCTION AND INDUSTRAL JOINT STOCK COMPANY 

ENE COTANA., JSC 

Phòng 105 - Khu vp Trung tâm chiếu phim Quốc gia - Số 87 Láng Hạ - Phường Thành Công - Quận Ba Đình
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Đội 1 hiện đang phụ trách toàn bộ các hạng mục 

công trình tại KĐT Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội 

gồm: nhà GH4, GH5, nhà dịch vụ và các gói cảnh 

quan sân vườn. Đây là một trong những công trình 

xây lắp lớn và trọng điểm của Cotana.

 Năm 2013 là năm tương đối khó khăn 

với đội 1 do chịu ảnh hưởng của tình hình bất 

động sản trầm lắng, việc cung cấp vật tư, vật 

liệu thi công cũng gặp nhiều khó khăn, nhân sự 

biến động… Tuy khó khăn là vậy nhưng theo 

chia sẻ của anh Nguyễn Văn Thanh – người đã 

gắn bó với đội 1 hơn 3 năm và hiện đang phụ 

trách thi công hiện trường nhà GH5 thì “đội 1 là 

một tập thể đoàn kết và là một đội thi công 

mạnh của công ty. Anh cùng anh em trong đội 

luôn phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, kế 

hoạch của đội để xây dựng đội 1 là đội thi công 

tốt”. 

Hiện nay, đội 1 có 10 cán bộ kỹ thuật và 7 nhân 

viên phục vụ thi công để thi công 5 hạng mục 

công trình tại CT17. Kế hoạch của đội 1 trong 

GƯƠNG  MẶT

Đội thi công số 1 
              

 Cotana Group
của
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quý IV/2013 là cuối tháng 11/2013 kết thúc toàn bộ phần thô nhà 

GH5, bàn giao xong và triển khai thanh quyết toán nhà GH4 và nhà 

Dịch Vụ. 

Thời gian từ nay đến hết năm 2013 không còn dài và để hoàn thành 

kế hoạch sản lượng 50 tỷ mà đội 1 đã đăng ký với Ban Giám đốc 

công ty trong điều kiện khó khăn hiện nay không phải là điều đơn 

giản. Nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo công ty 

và sự giúp đỡ, hỗ trợ hết sức tích cực của các phòng ban. Đặc biệt là 

với sức trẻ và nhiệt huyết, tinh thần đoàn kết của đội ngũ nhân sự 

gồm những kỹ sư với tuổi đời trung bình 27-28 tuổi. Cùng những đổi 

mới tích cực trong cách quản lý của đội trưởng Đỗ Bằng Thắng, người 

mới gắn bó với đội 1 trong thời gian chưa dài…Xin chúc cho đội 1 sẽ 

không chỉ cán đích kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, mà còn 

xứng danh là “Đội thi công số 1 của Cotana”.

Thái Hà



Lễ kỷ niệm 20 thành lập Cotana Group diễn ra đúng vào ngày thành lập công ty 1.6. Giản dị nhưng trang trọng và ngập tràn cảm 

xúc là những ấn tượng còn đọng lại mãi trong lòng tất cả mọi người  có mặt  tại buổi lễ.

Tấm pano chào mừng lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Cotana Group 

được treo trang trọng trên cổng chính của Trung tâm Hội nghị Quốc 

gia tại Đại lộ Thăng Long.

Quan khách đến dự lễ kỷ niệm được chào đón nồng nhiệt bằng một rừng 

hoa và sự đón tiếp ân cần, niềm nở của toàn thể cán bộ, nhân viên Cotana 

Group. 
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20 cô gái và 20 thiên thần duyên dáng, đáng yêu trong phần giới thiệu 20 

công ty trong đại gia đình Cotana Group. Họ là biểu trưng cho tuổi trẻ, sức 

sống và sự phát triển Cotana Group.

1 2

3 4

Buổi lễ mở màn với bản hợp xướng “Bài ca Thành Nam” và “Bài ca 

Xây dựng” qua sự thể hiện của dàn hợp xướng Cotana Group cùng 

các nghệ sỹ thuộc dàn nhạc giao hưởng Học viện âm nhạc quốc gia 

Việt Nam và sự chỉ huy của nhạc trưởng, NSƯT Thiếu Hoa.

3



Mỗi màn trình diễn trong buổi lễ đều mang một 

ý nghĩa sâu sắc. Bên cạnh đó cũng thể hiện 

tâm tư, tình cảm và tinh thần của Cotana Group 

nên khiến quan khách luôn chăm chú dõi theo. 

Thời khắc quan trọng, thiêng liêng nhất của buổi lễ đến trong niềm vui và sự xúc động tất cả khán phòng. BLĐ Cotana cùng lãnh đạo các công ty thành viên 

nâng ly Chúc mừng Cotana Group tròn 20 tuổi.

Giây phút xúc động, tri ân ông Trần Văn Huyền - 

vị giám đốc đầu tiên của Công ty TNHH Xây 

dựng Thành Nam (tiền thân của Cotana Group). 

Hiện nay dù không còn trực tiếp tham gia lãnh 

đạo Cotana Group nhưng ông vẫn luôn dõi theo 

từng bước đi, sự trưởng thành và phát triển của 

công ty.

Nụ cười và những cái bắt tay thắm tình đoàn kết, hữu 

nghị, hợp tác là món quà vô giá mà Cotana Group sẽ 

mang theo trên suốt cuộc hành trình phát triển trong 

tương lai.
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Đến hẹn lại lên, chiều ngày 14/09/2013 tại Hội trường tầng 10, 

tòa nhà Cotana Group công đoàn Cotana Group đã phối hợp với 

đoàn thanh niên tổ chức lễ trung thu cho các cháu là con em của 

CBCNV trong Công ty.

Tại ngày hội, Các em được cùng quây quần bên nhau, được phá 

cỗ, được xem tiết mục múa Lân do đoàn “Lân sư rồng Hoàng 

Nghĩa Đường” biểu diễn, xem các tiết mục nhảy dancesport, 

tham gia biểu diễn văn nghệ và chơi trò chơi…Nhiều em háo hức 

khi được gặp mặt chú Cuội và chị Hằng, thích thú với trò chơi kẹp 

bóng, những tiếng cười trên khuôn mặt ngây thơ của các em, 

những tiếng hò reo cỗ vũ như là nguồn động viên tinh thần cho bố 

mẹ yên tâm công tác tốt.

Cũng tại chương trình, mỗi bé đều được nhận một phần quà, tuy 

phần quà không lớn nhưng nó thể hiện tình cảm, sự quan tâm sát 

sao của công đoàn đến đời sống 

ĐỒNG HÀNH
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của con em CBCNV trong Công ty. Được nhận quà các em vô 

cùng thích thú và hứa sẽ học tập chăm ngoan để không phụ lòng 

ông bà, bố mẹ và thầy cô…

Có thể nói, Lễ trung thu - Tết Đoàn Viên  năm nay không chỉ 

mang nhiều niềm vui tới  cho con em CBCNV trong công ty mà 

còn góp phần đem lại tình cảm khăng khít cho mỗi gia đình trong 

đại gia đình Cotana Group. 

Trần Hường



 Để tỏ lòng tri ân các Anh hùng liệt 

sỹ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc vì 

hạnh phúc của nhân dân  Ban lãnh đạo, cùng 

Cán bộ nhân viên Cotana Group đã  tổ chức 

chuyến hành trình về nghĩa trang Trường Sơn 

Quảng Trị và Ngã Ba Đồng Lộc, Hà Tĩnh trong 

3 ngày ( từ ngày 23/8 - 25/8/2013)

Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn tọa 

lạc trên những vạt đồi tại Bến Tắt thuộc xã 

Vĩnh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. 

Đây không chỉ là nơi an nghỉ của các anh hùng 

liệt sĩ mà còn là biểu tượng sáng ngời của chủ 

nghĩa anh hùng cách mạng, là nơi thể hiện 

lòng biết ơn và sự tôn vinh thầm kín của toàn 

Đảng, toàn quân và toàn dân ta đối với những 

người con yêu quý đã không tiếc máu xương 

cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng và thống 

nhất đất nước. 

Dẫu đã nghe nhiều về Nghĩa trang Trường Sơn 

nhưng đến đây mới thấy nơi này rộng lớn quá. 

Khi đứng trước hơn 10.000 ngôi mộ liệt sĩ nằm 

cạnh nhau, trải dài trên đồi núi mênh mông, 

càng cảm nhận rõ hơn sự hy sinh lớn lao của 

các chiến sĩ để giành lại độc lập cho dân tộc, 

thống nhất cho Đất Nước. Về với đất thiêng 

Quảng Trị, ta như được sống trong truyền 

thống, để rồi thêm niềm tự hào hơn về những 

anh hùng của đất nước. Đó cũng là nguồn cội 

của sức mạnh để ta vững vàng hơn trên hành 

trình đến với ngày mai.

Tại đây, Đoàn đã dâng hương, dâng hoa và 

làm lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Năm 

nay là năm thứ 3 đoàn Cotana Group viếng thăm nghĩa trang Trường Sơn và 

Ngã Ba Đồng Lộc. Tất cả mọi người trong đoàn đều rất thành kính bằng 

những nén hương tâm linh để tỏ lòng đến những người đã quên mình vì Tổ 

quốc và tự nhủ phải sống xứng đáng với sự hi sinh của các chiến sĩ, biết biến 

quá khứ thành động lực thúc đẩy cho hiện tại và mai sau.

Hành trình đầy ý nghĩa 
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Phương Lan

ĐỒNG HÀNH

về chốn linh thiêng
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Thu Hường



Sáng 

ngày 22/8/2013, 

tại Hội trường lớn Sở xây dựng Hà 

Nội – Số 52 Lê Đại Hành đã diễn ra 

Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 

2013

Đến dự và chỉ đạo Hội thi có đồng chí 

Đoàn Thanh Long – Phó giám đốc sở 

Xây dựng Hà Nội; đồng chí Kiều Hùng 

– ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban 

CSPL LĐLĐ Thành phố; đồng chí Đỗ 

Đức Thược – ủy viên Ban Thường vụ, 

Trưởng Ban CSPL Công đoàn Xây dựng 

Việt Nam. Dự Hội thi còn có các đồng 

chí đại diện các phòng, ban sở Xây 

dựng HN, LĐLĐ Thành phố, CĐ Xây 

dựng VN, các đồng chí lãnh đạo một 

số Quận, Huyện, Ngành, Khu CN&CX, 

công đoàn cấp trên cơ sở trực thuộc 

LĐLĐ Thành phố; các ông bà đại diện 

lãnh đạo các đơn vị và các đồng chí 

chủ tịch, phó chủ tịch CĐCS trực thuộc; 

đặc biệt là sự tham gia của 40 thí sinh 

đại diện cho mạng lưới ATVSV tại các 

đơn vị cơ sở, trong đó Cotana Group có 

3 thí sinh: Anh Nguyễn Gia tưởng CBAT - 

Ban chỉ huy công trường Hudtower thuộc 

đội thi công số 2, Anh Nguyễn Văn 

Cường kỹ sư 

phòng Kỹ thuật 

thi công, Anh 

Nguyễn Văn Hưng 

cán bộ phòng Kỹ 

thuật An toàn 

công ty CP Xây 

dựng và Kỹ thuật 

Hạ tầng Thành 

Nam.

Hội thi An toàn vệ 

sinh viên giỏi ngành Xây dựng 

Hà Nội do Công đoàn ngành 

Xây dựng Hà Nội phối hợp với 

báo Lao động thủ đô tổ chức 

02 vòng: Sơ khảo và Chung khảo. 

Ngay sau lễ khai mạc, 40 ATVSV 

đua tài tại vòng sơ khảo với hình thức thi 

viết gồm 02 phần: Phần trắc nghiệm 10 

câu, mỗi câu 04 điểm; Phần tự luận 02 

câu, mỗi câu 30 điểm. Với mục đích 

tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận 

thức về công tác an toàn, vệ sinh lao 

động cho CNVC, phê phán, cảnh báo 

việc làm tắc trách, vi phạm quy trình, 

chủ quan, bớt xén công đoạn, chạy theo 

năng suất có thể dẫn đến tai nạn lao 

động… Đồng thời nâng cao hiệu quả 

COTANA GROUP 
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tham dự Hội thi 

VĂN HÓA

An toàn vệ sinh viên giỏi 
                                 
                                 năm 2013
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Điệp Nguyễn

hoạt động của mạng lưới ATVSV các đơn vị, 

thực hiện tốt công tác ATVSLĐ nhằm 

hạn chế đến mức thấp nhất tai 

nạn lao động, sự cố thiết bị, 

đảm bảo an toàn trong sản 

xuất.

Sau cuộc thi sơ khảo 

Cotana Group vinh dự được 

chọn là một trong 3 đơn vị thi 

trực tuyến cuộc thi “Tìm hiểu kiến 

thức ATVSLĐ” được phát trực tuyến 

trên báo lao động thủ đô vào ngày 30 tháng 

8 và đạt giải Ba.

Hội thi ATVSV giỏi thực sự là ngày hội an toàn, đồng thời cũng là dịp để 

các đơn vị giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với nhau và có tác dụng tích cực, tuyên truyền tốt để ATVSV nâng cao tinh thần 

trách nhiệm, khẳng định vai trò nòng cốt của mình trong công tác ATVSLĐ.
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Thêm một 

                     mùa Vu Lan
Trần Hường
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cũng chỉ sống được thêm ba năm. Ngày 

đưa nội đi, mắt ba đỏ hoe, chú thì khóc òa 

lên như một đứa bé. Dù già hay trẻ, mất 

mẹ vẫn là điều khủng khiếp nhất trên cuộc 

đời này.

Vu Lan về, người hạnh phúc khi được cài 

lên ngực bông hồng đỏ thắm. Người hờn 

tủi cài bông hồng trắng tang thương. Con 

hạnh phúc vô ngần khi cầm trên tay bông 

hồng đỏ thắm, nhìn qua, thấy tay ba run 

run đón bông hồng trắng lạnh lùng.

Đôi khi, con giật mình vì một lời nói nào đó 

nhắc nhở từ trái tim khi làm mẹ phật ý. 

Nhiều sự trong đời, chẳng thể như ý mình, 

chẳng thể thay đổi hay thoái lui. Đêm về, 

sợ lắm những cơn thao thức của mẹ vì lo 

cho con gái. Con lại muốn làm gì đó để có 

thể thay đổi hiện tại, để mẹ dứt cơn âu lo 

ngày nào.

Nghĩ về cha mẹ, lúc nào lòng con cũng ít 

nhiều cung bậc cảm xúc. Nếu cha là nóc 

nhà vững chãi thì mẹ là chái bếp bình yên.

Ngày nhỏ, mẹ vẫn đút từng thìa cháo, thìa 

cơm cho chị em con. Đứa nào cũng kén 

ăn, mỗi bát cơm mất cả tiếng đồng hồ dỗ 

dành. Mẹ kiên nhẫn bế đi khắp xóm để bày 

trò cho chúng con ăn.

Bàn tay gầy gò, xương xương của mẹ sờ 

lên vầng trán nhỏ mỗi khi đứa nào bị nóng 

sốt. Khi giấc ngủ con tròn, mắt mẹ quầng 

thâm. Rồi mai này lớn, đến khi dựng vợ gả 

chồng, mẹ lại lo đến ốm người cho mỗi 

đứa. Chị em con tới mùa sinh nở, ắt lại 

thay nhau về nằm với mẹ để được mẹ 

 Tiếng chuông chùa vang ra tận 

ngã ba đường, không gian trầm lắng, uy 

nghiêm và linh thiêng quá đỗi. Lễ Vu Lan 

đã đến cận kề, lòng con lại nghe bồi hồi 

khôn tả.

Mẹ chuẩn bị các thức cúng cho ngày rằm 

tháng Bảy và soạn sửa lễ đi chùa. Ba tần 

ngần, trông ra bụi cúc tần trước cổng mà 

nhớ nội. Năm nay, tháng tư nhuận nên thời 

gian dài ra thêm đôi chút. Thế mà, Vu Lan 

cũng đến nhanh hơn chừng ấy tháng ngày 

vừa ở lại.

Hồi nội mới mất, mấy đêm liền ba chẳng 

thể ngủ yên. Vu Lan năm này, thương sao, 

ba ngậm ngùi cài bông hoa hồng màu 

trắng.

Con chẳng dám đếm những mùa Vu Lan 

đã qua, cảm giác như nếu mình nắm quá 

rõ từng mùa qua như thế nó càng trôi 

nhanh hơn thì phải. Vì con sợ, sợ thời gian 

trôi mau, sợ tuổi già đến với ba mẹ, sợ 

những quy luật sinh, lão, bệnh, tử của cuộc 

đời.

Con nhận ra rằng, cứ nhắm mắt rồi tỉnh 

dậy là hết một đêm dài dù khó ngủ. Thế 

nhưng, nếu nhắm mắt rồi không tỉnh dậy 

nữa là đã hết một đời người. Chẳng thể nào 

thay đổi những quy luật ngàn đời ở nhân 

gian. Như nội, năm nội qua được tuổi chín 

mươi, ai cũng mừng thầm, người lớn bảo 

qua được cái mốc đó, ắt nội sẽ sống thọ 

lắm cho mà xem.

Ba mẹ thương nội từ những chăm sóc ân 

cần, nhẹ nhàng và chu đáo. Vậy mà, nội 

chăm bẵm ba tháng mười ngày. Đứa nào 

lấy chồng xa, mẹ lại lặn lội đi về đến khi 

cháu con mình cứng cáp.

Kể công ơn của mẹ có kể cả đời mình 

cũng chẳng thể nào hết. Khi nào, con bước 

vào thế giới của tình mẫu tử, là ngày con 

làm mẹ, có lẽ con mới hiểu hết nỗi lòng 

mênh mông này.

Lẩn thẩn, con ứa nước mắt nghĩ tới ngày 

mẹ lưng còng, tóc bạc như nội hôm nào. 

Là khi, chân chúng con đã vững bước trên 

đường đời, cũng là lúc mẹ run tay cầm 

gậy.

Thêm một mùa Vu Lan nữa lại về, giá có 

thể níu giữ thời gian, con sẽ giữ lại những 

tháng năm mẹ mạnh khỏe bên chúng con 

như thế này, mãi mãi. Muốn bật môi mình 

như thuở biết nói tiếng đầu tiên để gọi “Mẹ 

ơi, con yêu mẹ vô cùng!”.

Sưu tầm internet

ĐỜI SỐNG
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