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Gửi toàn thể  CB, CNV  Cotana Group yêu quý!

Thời khắc chào đón năm mới Giáp Ngọ 2014 đang đến gần. Trong không khí xuân tràn ngập khắp mọi 

nơi, thay mặt  HĐTV  tôi xin gửi tới toàn thể  CB, CNV Cotana Group và gia đình lời chúc mừng 

nồng ấm, chân thành và tốt đẹp nhất.

Mùa xuân đã về!

Một mùa xuân mới với bao kỳ vọng vào bước khởi đầu thuận lợi cho năm 2014 đã tới. Thời khắc thiêng 

liêng đón năm mới cũng là lúc toàn Cotana Group lắng mình nhìn lại năm cũ vừa qua. Năm 2013, các 

doanh nghiệp tiếp tục đối mặt với những khó khăn và diễn biến phức tạp của nền kinh tế. Trong bối cảnh đó, 

thật đáng mừng khi Cotana Group vẫn cố gắng duy trì đều đặn mọi mặt hoạt động.

Đầu tiên phải kể đến việc chúng ta đã huy động và cân đối tốt nguồn nhân lực, vật lực để tiếp tục thi công các 

dự án xây dựng đã được khởi động từ năm trước: Hudtower, Việt Hưng (Cotana)… Bên cạnh việc triển 

khai thành công một số dự án với những khách hàng truyền thống: Nhà làm việc kiêm kho  NHNN – 

Chi nhánh Bình Định (Nam Thành Đô), Thi công nội thất khách sạn Mường Thanh Sông Lam 

(Thành Nam Décor)… chúng ta đã rất tích cực tìm kiếm hướng đi và nguồn khách hàng mới. Trong năm 

qua, các đơn vị trong Cotana Group đã khởi công một số dự án mới như: Công trình Trụ sở làm việc Chi 

cục Thuế T.p Yên Bái (Cotana), Công trình “Cầu Phố Ràng – Lào Cai” (Cotabig)… Và điểm 

nhấn sâu đậm nhất phải kể đến là sự thành công của lễ kỷ niệm sinh nhật 20 năm thành lập Cotana Group 

– một buổi lễ giản dị, nhưng ấn tượng và ngập tràn cảm xúc.

Có thể nói, Cotana Group chúng ta đã thêm một năm vượt qua cơn sóng dữ của khó khăn kinh tế. Tất cả 

là nhờ vào sự chỉ đạo đúng đắn của  BLĐ, đặc biệt là sự sẻ chia, ủng hộ, sự đoàn kết một lòng của toàn thể 

anh chị em  CB, CNV  trong ngôi nhà Cotana Group. Tôi tin đó sẽ tiếp tục là sức mạnh để chúng ta đi 

qua năm 2014 – một năm được dự báo là vẫn còn nhiều rủi ro tiềm ẩn với nền kinh tế. 

Trước thềm năm mới Giáp Ngọ, nhìn lại năm qua để hướng về phía trước với niềm lạc quan và tin tưởng. 

Một lần nữa, tôi xin chúc các bạn và gia đình một năm mới thật đầm ấm, luôn tràn ngập niềm vui, hạnh 

phúc cùng nhiều thành công và may mắn! Chúc Cotana Group của chúng ta sẽ tiếp tục phát triển lớn 

mạnh! 

Xuân Giáp Ngọ 2014

Thư chúc tết 

Chủ tịch HĐTV



áng ngày 25/09/2013, 

một buổi gặp gỡ thân 

mật giữa đại diện BLĐ 

Cotana Group, lãnh đạo 

trường ĐHXD và ứng viên 

CSC các năm từ 2011 đến 

2013 đã diễn ra tại trụ sở 

Cotana Group. Buổi gặp gỡ là 

cơ hội để các ứng viên có dịp 

giao lưu, trao đổi thông tin với 

nhau và cùng nhau ôn lại kỷ 

niệm về những mùa CSC đã 

qua.

Tại buổi gặp mặt, Hội đồng 

xét chọn đã có cuộc trò 

chuyện cùng các ứng viên và 

giải thích cho các bạn hiểu 

được ý nghĩa thực sự của giải 

thưởng, mong rằng các bạn 

sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa 

trong tương lai, từ đó để các 

bạn thêm niềm tự hào khi 

được là một trong những ứng 

viên tham gia CSC.

S

TIN TỨC - SỰ KIỆN

tổ chức buổi gặp mặt

trước LỄ TRAO GIẢI CSC

Cotana Group
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Nam Thành Đô hoàn thành nhiều dự án trọng 
điểm.
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TIÊU ĐIỂM



Gói thầu số 3, dự án đường liên tỉnh Hà Nội -  

Hưng Yên 

Đoạn Km 0+730.5 đến Km 1+973.5 thuộc gói thầu số 3, dự án 

đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên là công trường mà Đội Cơ 

giới - Công ty CP Xây dựng và Kỹ thuật Hạ tầng Thành Nam 

đang thi công. Theo kế hoạch đặt ra thì khoảng giữa tháng 

1/2014 đội sẽ kết thúc phần thảm thô và đến tháng 3/2014 kết 

thúc công tác thi công. Ngoài ra, đội cơ giới cũng đang hoàn 

thiện nốt mặt đá bây để phục vụ cho việc thi công thảm thô bên 

phải tuyến đường 40m thuộc dự án đường liên tỉnh 

Hà Nội - Hưng Yên, đoạn Hà Nội với mục tiêu 

hoàn thành trước thời điểm chào đón năm mới 

2014.

Mặc dù môi trường làm việc khá khắc nghiệt và 

các công việc đều đang ở giai đoạn nước rút nhưng 

anh Nguyễn Chí Thành, đội trưởng đội cơ giới, 

cũng là người có 12 năm kinh nghiệm làm việc tại 

Cotana Group cho biết, hiện tại 5 cán bộ kỹ thuật 

và giám sát máy cùng 10 máy cơ giới và các công 

nhân đang làm việc liên tục 3 ca/ngày để hoàn 

thành công việc đúng thời hạn cam kết với cấp 

trên. Đây cũng là cách để toàn đội có thể đón một 

cái tết vui vẻ khi giải quyết ổn thỏa công việc để 

anh em cán bộ, công nhân có điều kiện nghỉ tết 

theo đúng lịch của công ty.

Đón năm Ngọ đang đến, anh Nguyễn Chí Thành 

cùng anh em đội cơ giới luôn mong muốn xây dựng 

đội cơ giới ngày càng lớn mạnh, hoạt động chuyên 

nghiệp và hiệu quả, góp phần vào sự phát triển 

của công ty Hạ tầng Thành Nam nói riêng và 

Cotana Group nói chung.

KĐTM đường Lê Thái Tổ - Bắc Ninh

Những ngày cuối tháng 11/2013 trên công trường 

nhà ở liền kề khu ĐTM đường Lê Thái Tổ - thành 

phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh nơi đội xây dựng số 4  

phụ trách, mọi công việc trên hiện trường đã hoàn 

tất. Đây đó chỉ còn bóng dáng một vài công nhân 

đang dọn dẹp trong các khu nhà mới xây để trả lại 

vẻ sạch đẹp cho toàn công trường. Anh Đoàn Ngọc 

Danh, đội trưởng đội thi công số 4 - chỉ huy trưởng 

công trường cho biết tính đến thời điểm cuối năm 

2013, toàn đội đã hoàn thành kế hoạch về sản 

lượng theo kế hoạch của năm 2013. Hiện giờ, anh 

cùng các cán bộ kỹ thuật đang tập trung toàn lực 

vào việc lập hồ sơ thanh, quyết toán các gói thầu số 

14, 19, 20 thuộc dự án KĐTM đường Lê Thái Tổ 

thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, dự kiến sẽ 

hoàn tất vào đúng thời điểm hết năm 2013. Mặc dù 

khối lượng công việc không hề nhỏ so với đội ngũ 5 

nhân sự hiện có nhưng anh cùng toàn đội vẫn đặt 

quyết tâm nỗ lực, đồng lòng, sẵn sàng làm thêm 

giờ để hoàn thành công tác hồ sơ sau khi đã kết 

thúc thi công hiện trường.

Trước thềm năm mới sắp đến, trong bộn bề lo toan 

cho công việc, nhưng toàn đội 4 đã có kế hoạch cho 

năm 2014 sắp tới là cố gắng phấn đấu hoàn thành 

tốt công tác quyết toán các công trình mà đội thi 

công số 4 đang phụ trách trong quý 1/2014. Và sau 

đó là mong muốn sẽ được BGĐ bố trí, phân công 

công việc hợp lý để đội XD số 4 tiếp tục đồng hành 

cùng sự phát triển của Cotana Group.
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Nguyễn Hoài Nam (1978)
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ĐỜI SỐNG



17Bản tin nội bộ



ĐỜI SỐNG
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