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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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Cotana Group –  thuộc dự án Cất nóc tòa nhà GH5 “Đầu tư xây 

dựng công trình nhà ở chung cư cao tầng CT17” 

áng 15/11/2013 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam tổ chức Lễ 

cất nóc tòa nhà GH5 (17 tầng) thuộc dự án “Đầu tư xây dựng công trình 

nhà ở chung cư cao tầng CT17” tại Lô CT17, khu ĐTM Việt Hưng, Long Biên, 

Hà Nội. 

Dự án “Đầu tư xây dựng công trình nhà ở chung cư cao tầng CT17” do Công ty 

CP Đầu tư và Phát triển BĐS Hudland làm chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư 

và Xây dựng Thành Nam là nhà thầu thi công. Dự án được đầu tư xây dựng trên 

diện tích 32,156 m2 nằm ở phía Đông Nam của khu đô thị Việt Hưng. Công 

trình được thiết kế xây dựng hiện đại gồm 2 tòa nhà cao 17 tầng dùng làm nhà ở 

và 2 khối dịch vụ dùng để kinh doanh.

Đội 2 hoàn thành công tác đổ mái đúng tiến độ

S
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gày 16.01.2014 đội 2 đã hoàn thành công tác làm thép và đổ bê 

tông mái tầng 27 – tầng cao nhất của tòa tháp 27 tầng tại dự án 

Tòa nhà văn phòng Hudtower đường Lê Văn Lương, Hà Nội. 

Được biết công tác gia công lắp dựng cốt thép của tầng mái này là 

công đoạn khó nhất để chuẩn bị cho công tác đổ bê tông, đặc biệt là 

với những tầng trên cùng của tòa nhà cao tầng. Đối với Hudtower, 

công tác này càng trở nên khó khăn khi đến trước thời điểm đổ bê tông 

tầng mái 27 vài giờ, chủ đầu tư vẫn yêu cầu thay đổi thiết kế. Tuy vậy 

các cán bộ kỹ thuật và công nhân đội 2 đã nỗ lực để hoàn thành toàn 

bộ công tác này vào khoảng 22h ngày 15.01 và hoàn tất công tác đổ 

bê tông vào ngày 16.01 – đúng tiến độ đã đặt ra trước đó. 

Theo kế hoạch, ngày 24.01 công trường sẽ tổ chức cất nóc mái tum 

khu thang mái (kết thúc khối đổ có liên quan đến bê tông, cốt thép) và 

tiến tới hoàn thành toàn bộ công tác thi công hiện trường tại Hudtower 

vào trước thời điểm nghỉ tết Nguyên Đán.

N
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Sáng ngày 16/3/2013 Cotana Group 

đã tham dự “Liên hoan các doanh 

nghiệp Rồng Vàng lần thứ 12” và 

“Thương hiệu mạnh lần thứ 9” với chủ 

đề “Vượt sóng” diễn ra tại Nhà hát lớn 

Hà Nội. Chương trình được phối hợp tổ 

chức bởi Thời báo Kinh tế và Đài 

truyền hình Việt nam. Tại buổi lễ này, 

Cotana Group đã vinh dự khi tiếp tục 

lọt vào danh sách 100 doanh nghiệp 

thương hiệu mạnh 2012.

ĐHCĐ thường niên năm 2013 của 

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành 

Nam được tổ chức ngày 25/04/2013 

tại tầng 10, tòa nhà Cotana Group. 

Trong thời gian ½ ngày làm việc, đại 

hội đã thông qua một số báo cáo quan 

trọng như: báo cáo kết quả kinh doanh, 

báo cáo hoạt động của HĐQT công ty 

năm 2012; kế hoạch SXKD, kế hoạch 

hoạt động của HĐQT năm 2013… Với 

sự đồng thuận và nhất trí cao của các 

cổ đông, Biên bản và nghị quyết của 

ĐH đã được thông qua. ĐH đã thành 

công tốt đẹp. 

Cotana tổ chức thành công 

ĐHCĐ thường niên năm 

2013

02

Cotana giành giải thưởng 

“Thương hiệu mạnh 2012”

01
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Tối ngày 01/06/2013 tại phòng Khánh 

Tiết – Trung tâm HNQG, Cotana Group 

đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 

năm thành lập (01/06/1993 – 

01/06/2013). Buổi lễ đã diễn ra trong 

không khí ấm cúng và thắm tình đoàn 

kết, đánh dấu chặng đường phát triển 

đã qua và sự đồng lòng, quyết tâm đưa 

công ty tiếp tục phát triển bền vững 

trong tương lai.

03

Cotana Group kỷ niệm 20 
năm thành lập.

Buổi lễ diễn ra ngày 23/07/2013 

tại phường Yên Ninh, tp. Yên 

Bái, tỉnh Yên Bái. Dự án có tổng 

mức đầu tư là hơn 81 tỷ đồng 

do Cục Thuế tỉnh Yên Bái làm 

chủ đầu tư và dự kiến hoàn 

thành vào năm 2015. 

Cotana khởi công xây 

dựng công trình “Trụ 

sở làm việc Chi cục 

thuế Tp.Yên Bái” 

04
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Đến hẹn lại lên, buổi lễ trao giải thưởng CSC lần thứ 3, năm 2013 đã được 

Cotana Group phối hợp với ĐHXD tổ chức thành công tối ngày 

26/09/2013 tại tầng 2, Hội trường G3, ĐHXD. Vượt qua 10 ứng cử viên 

nặng ký, Nguyễn Thị Thủy đến từ lớp 55QD2 – Khoa Kinh tế và Quản lý 

xây dựng đã trở thành chủ nhân của giải thưởng 105 triệu VNĐ. Đây cũng 

là nữ chủ nhân đầu tiên của giải thưởng CSC sau 3 mùa khởi trao.

Trong năm 2013, Công ty CP Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô đã 

hoàn thành thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình dự án 

“Nhà làm việc kiêm kho NHNN – CN Bình Định” do NHNN Việt Nam 

làm chủ đầu tư với chi phí xây dựng dự kiến khoảng 180 tỷ đồng. 

Ngoài ra, trong năm qua công ty cũng triển khai lập dự án đầu tư 

một số công trình thuế tại Nghệ An, Thanh Hóa và Thái Bình như: 

Chi cục thuế Hà Trung, Nga Sơn, Quỳ Hợp, Hoàng Mai, Đông 

Hưng… Bên cạnh đó một số công trình của ngành ngân hàng 

cũng đã được Công ty thiết kế phương án và NHNN chấp thuận 

như: “Nhà làm việc kiêm kho NHNN – CN Cao Bằng”... Sự thành 

công của những dự án này một lần nữa khẳng định uy tín của Nam 

Thành Đô cũng như niềm tin mà công ty đã tạo dựng được với 

khách hàng truyền thống là NHNN và Tổng cục thuế VN.

“Lễ trao giải thưởng CSC” năm 2013

Nam Thành Đô hoàn thành nhiều dự án trọng 
điểm.

ĐHCĐ thường niên năm 2013 của Công ty CP Xây dựng và Kỹ 

thuật Hạ tầng Thành Nam diễn ra ngày 06/04/2013, tại Hội 

trường tầng 10, Tòa nhà COTANA GROUP. Bên cạnh việc thông 

qua các báo cáo hoạt động, SXKD và kế hoạch hoạt động, 

SXKD… Đại hội CĐ Cotana Infraco thường niên lần này còn tiến 

hành và thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm 

soát nhiệm kỳ II (2013 – 2018) 

Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 
Cotana Infraco 

07
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Đây là công trình giao thông hết sức có ý nghĩa, góp phần vào việc 

phát triển kinh tế, du lịch của Thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh 

Lào Cai. Công trình do Ban quản lý các công trình GT tỉnh Lào Cai, 

Sở GTVT tỉnh Lào Cai làm chủ đầu tư; được khởi công ngày 

02/09/2013; dự kiến hoàn thành sau 2 năm thi công, với tổng mức 

đầu tư theo giá trúng thầu là 57,7 tỷ đồng.

Cotabig khởi công xây dựng công trình “Cầu 

phố Ràng – Lào Cai”

Nhờ việc chuyển hướng sang lĩnh vực chế tạo cơ khí mà trong năm 

2013 vừa qua, ENE Thành Nam đã tập trung đẩy mạnh việc cung 

cấp các TB cơ khí, chế tạo sửa chữa, lắp ráp, bảo hành cho dự án 

khai thác chế biến khoáng sản tại mỏ Núi Pháo, Đại Từ, Thái 

Nguyên. Tuy mới chuyển sang lĩnh vực cơ khí nhưng nhờ chất lượng 

sản phẩm và dịch vụ tốt nên doanh thu của công ty luôn tăng trưởng 

ổn định. Đây cũng là thế mạnh của cán bộ ENE Thành Nam nên công 

ty định hướng 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 

trong tương lai.

ENE Thành Nam phát triển hướng đi mới

08

Đầu tháng 12/2013 vừa qua, Thành Nam Décor đã hoàn thành một 

số dự án cung cấp và thi công nội thất cho hai khách hàng truyền 

thống của công ty là Doanh nghiệp Xây dựng Tư nhân số 1 tỉnh Điện 

Biên và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trong đó phải kể đến dự án 

thi công nội thất Khách sạn Mường Thanh Sông Lam tại số 19 

Quang Trung, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An với tổng trị giá gói thầu gần 9 tỷ 

đồng.

Thành Nam Décor thành công với khách 

hàng truyền thống

09
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 Những ngày cuối tháng 12 năm Quý Tỵ, không khí làm 

việc trong toàn Cotana Group như vội vã, khẩn trương hơn để kịp 

hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh đã đề ra. Mỗi đơn vị, 

phòng ban có một đặc thù riêng, nhưng đặc biệt hơn cả là các công 

trường xây dựng của Cotana Group – nơi những cán bộ, công nhân 

của chúng ta vẫn đang ngày đêm chạy đua với thời gian để đảm bảo 

tiến độ thi công, hoàn công… ngay cả trong thời điểm tết đến xuân 

về này.

TIÊU ĐIỂM

Cotana Group

Xuaân
 treân coâng tröôøng

Đây là công trình do đội thi công số 3 phụ trách, được khởi 

công xây dựng vào cuối quý II/2013 vừa qua. Tính đến thời 

điểm cuối tháng 12/2013, đội 3 với 6 cán bộ nòng cốt - dưới 

sự lãnh đạo của anh Nguyễn Thái Bình - Phó TGĐ kiêm đội 

trưởng, chỉ huy trưởng đã thi công và lập phê duyệt được 03 

đợt hồ sơ thanh toán (phần móng; cột dầm sàn tầng 1; cột 

dầm sàn tầng 2 với giá trị 6,829 tỷ).

Trụ sở làm việc chi cục thuế T.p Yên Bái - 

tỉnh Yên Bái

Từ kết quả đã đạt được, BCH công 

trường tiếp tục mạnh dạn với mục 

tiêu trước tết Nguyên đán 2014 sẽ đổ 

xong bê tông sàn tầng 3 và bê tông cột 

tầng 3. Do vậy, công tác thi công đang 

được tiến hành khẩn trương với sự 

bám sát ngày đêm của BCH công 

trường. Trong năm Giáp Ngọ sắp tới, 

đội 3 đặt mục tiêu sẽ thi công xong 

phần thô và phần hoàn thiện hạng 

mục khối nhà 7 tầng và khối nhà 2 

tầng cùng các hạng mục phụ trợ 

khác, triển khai nghiệm thu, bàn 

giao đưa vào sử dụng phát huy tối đa 

hiệu quả của nguồn vốn ngân sách 

Nhà nước. Bên cạnh việc đó, đội 3 

cũng xây dựng kế hoạch khai thác, 

phát triển thị trường Cục thuế tỉnh 

Yên Bái.

Trong không khí xuân đang đến gần, bên cạnh việc thúc 

đẩy công tác thi công đảm bảo tiến độ, anh Nguyễn Thái 

Bình cho biết BCH công trường đã họp và lập kế hoạch cho 

anh em cán bộ công nhân đón xuân mới ấm cúng vui vầy tại 

công trường. Đội đã cử 02 cán bộ thay nhau trực tại hiện 

trường với đầy đủ nghi lễ của ngày tết cổ truyền. Ngoài ra 

BCH công trường sẽ tổ chức lễ ra quân đầu năm vào ngày 

08/01 ÂL. Trong năm tới, đội thi công số 3 mong muốn sẽ 

tiếp tục tích cực lao động, sản xuất, cùng công ty vượt qua 

giai đoạn khó khăn trước mắt, đóng góp phần nào vào sự  

phát triển chung của Cotana Group.

Hải Huy
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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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Những người

 sinh năm ở 

 Thời xưa, ngựa là một con 

vật quen thuộc. Vào cái thuở Nam 

chinh Bắc chiến, con vật vốn là một 

phương tiện phục vụ đắc lực cho 

chiến trận này hầu như mỗi khi 

được nhắc đến đều gắn liền với 

chiến trường, với trận mạc. Để 

chuẩn bị lực lượng, để rèn luyện 

quân đội, người xưa nói Chiêu binh 

mãi mã, Chiêu binh luyện mã. Để 

so sánh thế trận đối đầu không cân 

sức, ngựa cũng được ước lệ tượng 

trưng: Đơn thương độc mã  -  Thiên 

binh vạn mã. Nhưng gây ấn tượng 

nhất có lẽ là hình ảnh Da ngựa bọc 

thây (hoặc Da ngựa bọc xương), 

Dặm nghìn da ngựa để khắc họa 

tuyệt vời hình ảnh những chinh 

phu, những tráng sĩ với hoài bão 

lớn, với cái hùng tâm tráng chí tung 

hoành, với nợ tang bồng cứ phơi 

phới một hào khí nam nhi. Và cứ 

thế, xem cái chết nhẹ tựa lông hồng, 

họ đối đầu với cái chết oanh liệt nơi 

chiến trường đầy làn tên mũi giáo. 

Trong đại gia đình Cotana group 

của chúng ta có khá nhiều thành 

viên cầm tinh con vật mạnh mẽ 

này. Hãy cùng nghe những em Ngọ 

(1990), những anh, chị Ngọ (1978) 

mở lòng sẻ chia đôi điều về bản thân 

với toàn thể thành viên trong 

Cotana group nhân dịp năm Giáp 

Ngọ sắp tới.

Nguyễn Hoài Nam (1978)

Vị trí công tác: Nhân viên lái xe- 

Công ty Cp Xây dựng và Phát 

triển Công nghệ Thành Nam.

Người hoàn thiện nhất là người đã 

giúp ích cho nhân loại nhiều nhất. Vì 

vậy là một nhân viên lái xe tôi luôn tự 

nhủ phải làm tròn trách nhiệm của 

mình để mang lại an toàn cho sếp 

cũng như cho bản thân, tôi luôn tuân 

thủ những quy tắc sau: trong quá 

trình lái xe luôn luôn tỉnh táo tránh 

mệt mỏi, tránh những chất kích thích 

như bia rượu, tôn trọng những quy tắc 

và tín hiệu đường bộ… 

Nhân dịp năm mới 2014, và tết Giáp 

Ngọ sắp tới xin chúc đại gia đình 

Cotana Group mạnh khỏe, an khang 

thịnh vượng. Chúc Cotana Group 

chúng ta phát triển, phát tài phát lộc.

GƯƠNG MẶT

Hải Hà
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Trần Thị Lan Anh 

(09/10/1990)

Vị trí công tác: Nhân viên phòng 

Tổng hợp - Công ty CP Tư vấn Đầu 

tư và Thương mại Nam Thanh

Trong cuộc sống, ai cũng muốn mình 

thành công, hạnh phúc. Tuy nhiên, 

con đường đi của mỗi người không 

giống nhau, sẽ có người gặp được con 

đường bằng phẳng, nhưng có người sẽ 

phải đi những con đường gập ghềnh, 

nhiều chông gai, rào cản. Tuy tuổi 

mình cũng còn khá trẻ để phát triển 

sự nghiệp trong tương lai nhưng mình 

luôn tự nhủ bản thân là không được 

lãng phí thời gian. Tất cả mọi công 

việc đều là đáng quý và đều dạy cho ta 

một điều gì đó. Vì vậy, mỗi dịp cuối 

năm mình luôn xem lại những gì 

mình đã làm được trong một năm qua 

và lên kế hoạch cho những việc sẽ làm 

trong thời gian sắp tới cả về gia đình, 

công việc và tình yêu…

Năm Giáp Ngọ sắp đến, chào tạm biệt 

những buồn vui lẫn lộn, những công 

việc đã hoàn thành tốt hay còn đang 

dang dở và chuẩn bị sẵn sàng để đón 

chào năm mới. Hoa đào nở, chim én về 

và một năm mới lại đến chúc mọi 

người một năm mới tràn đầy sức khỏe, 

niềm vui, hạnh phúc và bình yên thật 

nhiều. Happy new year!

Nguyễn Thị Mai 

(15/09/1990)

Vị trí công tác: Nhân viên kế toán- 

Công ty Cổ phần Đầu tư và xây 

dựng Thành Nam

Cuộc sống của mỗi con người chúng ta 

luôn được ví như một con đường luôn 

trải dài thênh thang cho mọi bước đi. 

Những con đường mang nhiều màu sắc 

khác nhau tượng trưng cho ý nghĩa của 

cuộc sống. Màu đỏ màu của máu, của 

nhiệt huyết, của tình yêu, của sự sống. 

Màu trắng của sương sớm, của những 

đóa hoa thơm ngát chào nắng mai. Tuy 

nhiên không ai trải thảm hồng cho con 

đường của chính mình phải không mọi 

người? Nhưng dù cuộc sống có muôn 

màu như vậy thì tôi muốn mình được 

bước đi trên con đường màu xanh của hi 

vọng, của sự sống, Màu xanh của sự 

phát triển, của những ước mơ đang ươm 

mầm. Vì tôi tin sẽ có ngày những mầm 

xanh đó đưa tôi tới đích, Vì hạnh phúc 

nằm trên những chặng đường đi. Công 

việc mà tôi đang làm cũng vậy – công 

việc kế toán của một sinh viên mới ra 

trường ban đầu với bao khó khăn, bỡ 

ngỡ. Nhưng giờ đây sau gần 3 năm làm 

việc tại Cotana Group, trong một môi 

trường làm việc chuyên nghiệp, dưới sự 

giúp đỡ của những đồng nghiệp năng 

động và sáng tạo tôi thấy mình học hỏi 

được nhiều điều, trưởng thành hơn lên. 

Lưu giữ quá khứ với những kỷ niệm đẹp 

và hướng tới tương lai với những lời chúc 

giản đơn đầy tình yêu thương. Kính 

chúc mọi người sang năm mới – năm 

Giáp Ngọ 2014 tràn đầy niềm vui và 

hạnh phúc. Vui trong sức khỏe, trẻ trong 

tâm hồn và trưởng thành trong tất cả 

mọi lĩnh vực.

Trần Thị Hường 

(13/09/1990)

Vị trí công tác: Nhân viên phòng 

Hành chính - Nhân sự- Công ty CP 

Đầu tư và Xây dựng Thành Nam

Đối với những nhân viên trẻ mới tốt 

nghiệp như tôi thì việc được gia nhập 

Cotana Group là thành công lớn nhất 

trong năm qua. Dưới sự giúp đỡ của 

những đồng nghiệp năng động và sáng 

tạo tôi thấy mình học hỏi được nhiều 

điều và trưởng thành hơn. Theo tôi “Con 

người sinh ra không phải để tan biến đi 

như một hạt cát vô danh, họ sinh ra để 

in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong 

trái tim người khác”. Vì vậy trong năm 

mới 2014 này, tôi sẽ cố gắng phấn đấu 

thể hiện khả năng và vai trò của mình 

trong công việc tại công ty. Tôi mong 

muốn với những nỗ lực và quyết tâm của 

bản thân, tôi sẽ gặt hái được nhiều 

thành công hơn. Chúc Cotana group 

năm 2014 chuyển mình và vững mạnh 

hơn. Chúc mọi người ai cũng gặp nhiều 

may mắn và hạnh phúc
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Dâu mới

 Những nàng dâu mới với bao áp lực phải lo toan, chu toàn và cả những băn khoăn “ghi điểm” trong mắt nhà chồng. 

Cái Tết của những nàng dâu mới này xem ra thật hồi hộp và khác biệt nhiều so với Tết của các nàng dâu cũ. Với hầu hết các 

nàng dâu mới, việc trải nghiệm cái Tết đầu tiên ở nhà chồng thường để lại trong họ những cảm xúc khó tả và không sao quên 

được. Chúng ta hãy cùng khám phá cảm xúc của các nàng dâu mới Cotana Group trong BTNB số này nhé!

với cái tết đầu tiên
ở nhà chồng

ĐỜI SỐNG
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Tết giáp ngọ sắp đến, cứ nghĩ đến việc tết nay không còn được ở nhà với 

bố mẹ đẻ mà phải về ăn tết nhà chồng tôi cảm thấy hơi buồn và lo lắng. 

Vốn quen được bố mẹ lo cho từ nhỏ, tôi chưa hề phải nghĩ đến chuyện đi 

làm dâu sẽ phải thu vén cho gia đình như thế nào. Trăm thứ lo nghĩ cũng 

Phạm Thị Hải Yến: “Năm đầu 

tiên ăn tết ở nhà chồng cảm 

thấy hơi lo lắng” 

Phùng Bích Thủy: “Không quá lo lắng về chuyện làm   

dâu ngày tết”

Tôi không quá lo lắng về chuyện làm 

dâu trong ngày Tết như nhiều bạn 

khác vì trước khi làm đám cưới, tôi đã 

qua nhà anh rất nhiều, làm quen với 

cuộc sống của gia đình mới. Nhà chồng 

chỉ cách nhà tôi hơn 3 km nên tôi vẫn 

có thể đi đi, về về giữa hai nhà. Về 

phần gia đình chồng, mẹ chồng tôi là 

một người khá trẻ về ngoại hình cũng 

như tính cách, nên cách sống của bà 

cũng rất hiện đại. Tôi không phủ nhận 

chuyện ăn Tết với bố mẹ đẻ là vui nhất, 

được sum vầy bên gia đình ruột thịt 

của mình cũng là niềm vui mừng hạnh 

phúc mỗi dịp năm hết, Tết đến. 

Nhưng, cuộc sống vốn có quy luật của 

nó. Sinh ra là phận nữ nhi thì chấp 

nhận chuyện lấy chồng, về nhà chồng, 

'xuất giá tòng phu' mà thôi. Tôi nghĩ 

cuộc sống không có gì gọi là khó khăn 

chỉ cần mình biết cố gắng thì chuyện gì 

cũng có thể làm được.

Chúng tôi yêu nhau được 6 năm thì 

tiến đến hôn nhân, yêu nhau trong 

một quãng thời gian khá lâu như vậy 

nên chúng tôi hiểu rất rõ về tính cách 

của nhau, cuộc sống gia đình hiện tại 

rất hạnh phúc vì tôi đã có bầu được hơn 

2 tháng.

Về phần gia đình chồng, nhà anh cách 

nhà tôi hơn 60 cây, năm đầu tiên chuẩn 

bị ăn tết ở nhà chồng tôi cũng như mọi 

cô dâu khác có một chút lo lắng để làm 

sao có một cái tết chu toàn và trọn vẹn 

nhất. Rõ ràng việc làm một cô dâu mới 

đã khó, làm một cô dâu năm đầu đón 

mùa lễ tết ở nhà chồng, quê chồng, 

phải cố gắng thích nghi với những điều 

xa lạ với mình còn là điều khó khăn 

hơn. Tuy nhiên, khó không có nghĩa là 

không làm được, quan trọng nhất là 

mình phải chia sẻ những khó khăn của 

mình chứ đừng khư khư giữ trong 

lòng, khi mẹ chồng nghe mình kể 

những chuyện khó khăn cũng sẽ thông 

cảm vì dù sao bà cũng là người mẹ có 

con gái làm dâu nhà khác.

Quan điểm của mình là luôn xem mẹ 

chồng như mẹ đẻ, có gì mình cũng chia 

sẻ để bà hiểu được suy nghĩ của mình, 

để cuộc sống của gia đình được thoải 

mái hơn và mình được sống thật với 

con người mình hơn.

Lưu Thị Hằng: “luôn xem mẹ chồng như mẹ đẻ để 

cuộc sống gia đình được thoải mái, ăn tết vui vẻ”

đủ khiến tôi thấy hơi lo lắng. Nhà chồng chỉ cách 

nhà tôi 20 cây nhưng hiện tai tôi làm việc tại Hà 

Nội nên cũng ít khi ở nhà với bố mẹ chồng. Trước 

khi cưới tôi cũng đến nhà chồng chơi tết một vài 

lần, nhưng chưa khi nào ăn tết ở đây, không biết 

ở nhà chồng sắm Tết ra sao?

Lo lắng là vậy nhưng tôi lại nghĩ có lẽ cũng 

không có gì là đáng sợ lắm, ở đâu quen đó, rồi 

thời gian cũng sẽ khiến chúng ta cảm thấy thân 

thương với bố mẹ chồng, cảm thấy gần gũi với họ 

bởi đó là người sinh trưởng ra chồng, người ta 

yêu quý.
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Năm nào cũng vậy, khi những tờ lịch báo hiệu thời gian kết thúc năm sắp đến cũng là lúc các đơn vị, các 

phòng ban và Hội đồng thi đua khen thưởng Cotana Group bận rộn với việc tổng kết công tác thi đua khen 

thưởng của năm.

Vài năm trở lại đây, dù kinh tế khó khăn ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty song công 

tác thi đua, khen thưởng vẫn luôn diễn ra đều đặn. Giá trị phần thưởng không chỉ nằm ở tấm bằng khen và món quà vật 

chất mà trên hết, đó là sự ghi nhận của Ban lãnh đạo đối với những nỗ lực, đóng góp của các tập thể, cá nhân cho sự phát 

triển của công ty trong suốt một năm qua. Truyền thống tốt đẹp này đã góp phần khích lệ tinh thần làm việc tích cực, tạo 

không khí hăng say lao động cho toàn thể CBCNV trong toàn Group.

Thời điểm này, khi những ngày tết Giáp Ngọ 2014 đang cận kề, Cotana Group đã hoàn tất việc tổng kết công tác thi đua, 

khen thưởng của năm 2013 vừa qua.

Theo đó, Cotana Group khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích “Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2013” gồm:

ĐỜI SỐNG

 của Cotana Grouptruyền thống đẹp

Khen thưởng
cuối năm

Tập thể:

1. Tập thể CBCNV Công ty CP Xây dựng và Kỹ thuật Hạ tầng Thành Nam

2. Tập thể CBCNV Công ty CP Kiến trúc và Nội thất Thành Nam

3. Tập thể CBCNV Công ty CP Công nghiệp và Xây dựng ENE Thành Nam

Cá nhân:

1. Ông Ngô Nguyên Hải - Giám đốc Công ty CP Xây dựng và Kỹ thuật Hạ tầng Thành Nam

2. Ông Lê Nguyên Hùng - Giám đốc Công ty CP Kiến trúc và Nội thất Thành Nam

3. Bà Trần Hồng Minh - Giám đốc Công ty CP Công nghiệp và Xây dựng ENE Thành Nam



Công đoàn Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam cũng đã có buổi họp đánh giá và quyết định khen 

thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn của công ty trong năm qua.

Tập thể:

1. Đội thi công số 1

2. Phòng Tài chính - Kế toán

Cá nhân:

1. Bà Trần Thị Hường - P.Hành chính Nhân sự

2. Bà Nguyễn Thị Mai - Đội thi công số 4

3. Bà Phạm Hải Yến - Đội thi công số 2

4. Ông Nguyễn Văn Thái - Ban Quản lý tòa nhà

Các danh hiệu trên sẽ được Cotana khen thưởng trong Lễ tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và Đại hội người lao động 

năm 2013.

Xin chúc các tập thể, cá nhân được vinh danh trong năm vừa qua sẽ tiếp tục phát huy sức lực và trí tuệ của mình, đóng góp 

nhiều hơn nữa cho sự phát triển chung của Cotana Group trong năm mới 2014. Đồng thời cũng xin chúc cho tất cả các tập 

thể, cá nhân trong Group sẽ có một năm mới công tác thành công với nhiều thắng lợi mới. 

Bằng khen và phần thưởng cho các đơn vị và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sẽ được Hội đồng thi đua khen thưởng 

Cotana Group trao vào dịp gặp mặt đầu xuân Giáp Ngọ.

Bên cạnh đó, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam cũng khen thưởng cho các tập thể, cá nhân hoàn 

thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2013 gồm:

Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

1. Đội thi công số 4

Cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

1. Ông Vũ Duy Cương - Đội thi công số 4

2. Ông Đào Văn Huy - Đội thi công số 2

Tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ:

1. Phòng Hành chính - Nhân sự

2. Sàn Bất động sản Crex

3. Đội thi công số 2

Cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ: 

1. Ông Nguyễn Xuân Cường - P.Kỹ thuật Thi công

2. Bà Phí Thị Vĩnh Hải - P. Kinh tế Thị trường

3. Ông Nguyễn Văn Thanh - Đội thi công số 1

4. Ông Đỗ Văn Tuấn - Xí nghiệp Quản lý và Kinh doanh Thiết bị

5. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Xí nghiệp Mộc và Nội thất Thành Nam
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 Hà Nội những ngày cuối tháng 12/2013. Còn hơn tháng nữa mới đến tết Giáp Ngọ 2014 nhưng đây đó đã bắt đầu cảm nhận được không khí 

xuân về khi cầm trên tay tờ lịch của năm mới, khi các phòng ban, bộ phận trong Cotana Group bận rộn với công tác họp tổng kết và bình xét thi đua, 

khen thưởng…

Tết đến, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều mang lại cho con người một sự háo hức mong chờ vào những điều tốt đẹp hơn sẽ tới vào năm 

sau. Có lẽ vì thế mà Tết cổ truyền, trải qua bao thế hệ vẫn còn nguyên ý nghĩa linh thiêng trong đời sống tinh thần của người dân Việt Nam. Tuy 

nhiên xã hội phát triển đã góp phần tạo nên những mùa Tết hiện đại hơn. Vì thế mà tết nay cũng có nhiều khác biệt so với tết xưa – tết mà những 

người thuộc thế hệ U60 trong công ty như cô Hồ Thị Thu Hà, P.KTTC hay cô Đào Thị Hòa, P.Kế toán đã trải qua khi đất nước còn trong thời bao 

cấp đầy khó khăn

Trước kia, mỗi khi tết đến, những người thuộc thế hệ của cô 

Hòa, cô Hà sắm tết bằng tem phiếu và tiêu chuẩn hàng tết tại 

những cửa hàng như thế này.

Còn hiện nay, việc quan trọng nhất của các gia đình là chuẩn 

bị nguồn tài chính dồi dào bởi vì chúng ta có thể sắm tết theo ý 

thích ở siêu thị hay các khu chợ.

Tết xưa, những người phụ nữ như cô Hòa, cô Hà thường tự tay 

làm các món ăn truyền thống: mứt, xôi chè, dưa hành, thịt 

đông… và luôn chuẩn bị “kho” thực phẩm đầy ắp trong 3 

ngày tết để có một năm mới sung túc, đầy đủ. 

Tết nay, tất cả các món ăn truyền thống đó đều được bày bán 

tại các cửa hàng để đáp ứng nhu cầu của những bà nội trợ bận 

rộn với công việc.

Tết xưa, cả gia đình cùng quây quần gói và đun bánh chưng 

bên bếp lửa hồng trong đêm giao thừa.

Tết nay, vì điều kiện công tác, vì điều kiện sinh hoạt… đa phần 

các gia đình lựa chọn mua bánh chưng được làm sẵn, bày bán 

tại các cửa hàng.

Tết xưa, nhà nào cũng đốt pháo dây chào đón năm mới – một 

điều được các em nhỏ rất thích thú chờ đợi.

Tết nay, do việc đốt pháo dây tại gia đình không được nhà 

nước cho phép nên những chùm pháo hoa lung linh, tỏa sáng 

đón năm mới tại một số tụ điểm lớn được không chỉ các em 

nhỏ mà cả người lớn cũng háo hức đón nhận.

Tết xưa, tết nay

ĐỜI SỐNG

Hải Yến
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Đó là cảnh những ông đồ ngồi bên góc phố để mọi người đến xin 

chữ đầu năm.

Hay hình ảnh dòng người tấp nập tại các chợ hoa ngày tết với 

những cành đào, quất… cùng nhiều vật dụng khác để trang trí 

nhà cửa đón tết.

Và quan trọng hơn cả, dù tết xưa hay tết nay thì đây cũng là dịp để chúng ta nhớ về ông bà, tổ tiên và là dịp để cả gia đình sum họp, nhìn lại công 

việc của một năm đã qua, cầu mong và gửi tới nhau những lời chúc mừng tốt đẹp nhất cho năm mới sắp tới.

Tết xưa của những người như cô Hà, cô Hòa là mùng 1 tết cha, 

mùng 2 tết mẹ, mùng 3 tết thầy sau đó là vui chơi tại các địa 

điểm nhà hoặc trở lại cơ quan làm việc.

Tết nay, do được nghỉ dài ngày nên ngoài việc thăm viếng họ 

hàng, thầy cô vào mùng 1, 2 như thường lệ, nhiều gia đình, 

nhiều bạn trẻ đã tận dụng ngày nghỉ còn lại để bắt đầu những 

chuyến du xuân.

Tết xưa, tết nay còn nhiều điểm khác biệt đến từ cuộc sống 

hiện đại và sự bận rộn của con người. Dù có những sự khác 

biệt khiến nhiều người chạnh lòng, tiếc nuối cái phong vị của 

tết xưa như: cảnh nấu bánh chưng đêm 30 tết, mùi khói pháo 

lúc giao thừa, tập trung ăn tất niên… nhưng vẫn còn đó những 

nét đẹp truyền thống được duy trì cho đến tận ngày nay.

 Nhân dịp xuân mới Giáp Ngọ, những thành viên trong BBT tờ BTNB Cotana Group xin chân thành gửi những lời chúc ấm áp và tốt đẹp 

nhất đến toàn thể Ban lãnh đạo, CB, CNV trong toàn Cotana Group. Chúc các bác, anh chị và các bạn cùng gia đình có một mùa xuân sum vầy, 

hạnh phúc, nhiều niềm vui và thật nhiều an lành!
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 Hồi bà nội tôi còn sống, gần đến tết, vào những ngày nắng ráo, nội thường mang chiếc áo bông chần ra phơi trước hiên nhà. 

Chiếc áo ấy, nội chỉ mặc trong ba ngày tết, còn cả năm nội gấp vuông vắn cất ở đầu giường, cạnh cái gối nội hay nằm.

Áo bông trần
ngày tết
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Trong kí ức của tôi, mỗi lần nhìn thấy 

chiếc áo bông chần vải chéo go, màu 

bã trầu đung đưa trong gió mới, lòng 

tôi lại nao nao kì lạ một niềm thương 

nhớ bồi hồi. Mẹ tôi kể, chiếc áo bông 

chần ấy là kỉ vật của ông nội tôi. Ông 

tôi mất khi bố tôi mới lên ba, nội ở vậy 

tới cuối đời. Mỗi năm tết đến, nội mới 

khoác chiếc áo bông chần ông tặng, 

cổ đeo chuỗi tràng hạt Bồ Đề, bàn tay 

run run vấn lại mái tóc đã bạc trắng 

xác xơ, trông ra ngoài ngõ vắng xa 

tiếng chân người. Mẹ tôi bảo, nội 

đang đợi ông về.

Vào ba ngày đầu năm mới, nội thường 

kêu tôi mở toang hết cửa nẻo trong 

nhà, mặc cho cái lạnh heo hút từ 

ngoài cánh đồng thổi tới, cù li buốt 

lịm trên da thịt. Nội nói: "Mấy ngày 

này, tổ tiên sẽ về ăn tết cùng con 

cháu, tụi bây cứ cửa đóng then cài kín 

mít làm sao các cụ vào nhà được". Rồi 

nội trải cái chiếu hoa ngay dưới chân 

ban thờ, ngồi têm trầu và vấn thuốc 

lá. Một nhúm lá thuốc đã thái sợi, 

phơi khô, nội quận lại trong mảnh 

giấy quyến, thành những điếu thuốc 

dài nhỏ xinh, đặt vào một cái đĩa sứ. 

Mặc cho bao bận cha tôi mua về hộp 

lớn hộp bé thuốc lá ngoại xịn, tết 

hằng năm, nội vẫn tự quấn thuốc đặt 

lên ban thờ ông. Nội bảo: "Ngày xưa, 

lúc ông nội bay còn sống, ông mê hút 

thuốc lắm. Dạo ấy không có thuốc lá 

gói sẵn như bây giờ, mà phải tự vấn 

lấy bằng lá chuối non phơi nắng hoặc 

lá chằm chày, to hơn ngón tay cái, gọi 

là thuốc rê. Phải chi, ông bay sống 

đến bây giờ...".

Mùi hương khói quện với mùi vôi, cay 

xè cả mắt nội. Tôi nằm trong lòng nội, 

nghe nội bỏm bẻm kể lại những 

chuyện xưa lắc xưa lơ. Cái thời nội 

còn trẻ, nội mới đi lấy chồng, gia đình 

chồng nghèo lắm, ba mươi tết mà 

trong nhà mới chỉ có một vại dưa 

muối. Vậy mà ông nội dám lén lên 

chợ huyện mua cho vợ cái áo bông 

chần chơi tết, bị mẹ mắng té tát như 

mưa... Nội cứ nói liên miên một mình 

như thế, cho đến khi tôi ngủ thiếp đi, 

giữa đám bụi thời gian bay lất phất, 

bên tai văng vẳng tiếng nội ru: "Anh 

têm cho em là miếng trầu, là duyên, 

là nợ/ Em vấn cho anh hút một điếu 

thuốc là nghĩa vợ chồng...".

Có lẽ, với nội tôi, ba ngày tết đầu năm 

chính là ngày sum họp, vui vầy cùng 

ông nội trong miền thức cảm nhớ 

thương thăm thẳm.

Năm nội ốm nặng, tết ấy, nội chẳng 

còn đủ sức để mang chiếc áo bông 

chần ra phơi trước thềm nhà, nắng cứ 

đứng mãi bên ô cửa sổ cạnh giường 

nội, như một quầng sáng vàng hiu 

hắt. Sáng mồng một tết, nội gọi tôi: 

"Mặc cho nội cái áo, đưa nội ra ban 

thờ ông". Tôi ôm nội với hơi thở mong 

manh trong lồng ngực, nghe nội dặn: 

"Khi nào nội mất, nhớ chôn cái áo 

bông chần cùng với nội".

Nội đi yên bình, ngày ấy - mùa xuân 

vẫn còn đang dập dìu ngoài ngõ. Nội 

đi mang theo tuổi thơ của chúng tôi 

lên tận Thiên Đàng. Từ nay, sẽ không 

còn ai gói bánh chưng ngon như nội, 

không còn ai nấu thịt đông, muối dưa 

hành khéo tay bằng nội, và cũng 

không còn ai, mỗi bận tết đến xuân 

sang, vào những ngày nắng ủ vàng 

trời đất, lại đem phơi chiếc áo bông 

chần trước hiên nhà.
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