
 20 NĂM 
COTANA GROUP

SỐ ĐẶC BIỆT 
Tháng 6 - 2013



20 XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

NĂM

04

07

08

20 Công ty trong mái nhà Cotana Group 14

Công ty thành viên

Thành Nam - Khúc tâm tình của bác Trần Văn Huyền

21

28

28

Lãnh đạo Cotana thăm và chúc Tết Công trường 

Cotana Group thay áo mới, đón sinh nhật tuổi 20 

14

Thăm quan Thiền Viện Trúc Lâm và Chùa Tây Thiên

nhân ngày quốc tế Phụ nữ 08-03

21

Cây cầu đạt kỷ lục thế giới tại Việt Nam

Đời sống

5 điều cấm kỵ trong phong thủy Văn phòng 25

25

30

08

Chịu trách nhiệm xuất bản

ĐÀO NGỌC THANH

Chịu trách nhiệm nội dung

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

Ban biên tập

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

Thiết kế

CHU DANH VIỆT HÀ

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam

Email: Bantinnoibo@cotanagroup.vn

Thư và bài xin gửi về:

Lô CC5A, Bán đảo Linh Đàm

Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 04.3563 2763

Kích thước

Khổ 21cm x28 cm

Giấy phép số: 656/GP - XBBT - STTT

3 tháng / 1 số

HẢI YẾN

TRẦN HƯỜNG

SỐ ĐẶC BIỆT

mục lục

04

16

16

18

Đại hội cổ đông

CSC - Đại hội cổ đông thường niên 2013

18

Hoạt động chuẩn bị lễ sinh nhật Cotana Group 24

Phụ nữ nên lấy chồng khi nào
30

Chùm thơ về mùa hạ 31

COTANA GROUP 20 năm một chặng đường

SỐ ĐẶC BIỆT 
Tháng 6 - 2013

 20 NĂM 
COTANA GROUP



Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Mới hôm nào tưng bừng đón mùa xuân sang, 

ngập tràn niềm vui và hi vọng vào một năm mới đến. Vậy mà nay thời tiết đã sang mùa. 

Xuân đi nhường chỗ cho Hạ về. 

Hạ về, mang theo vẻ đẹp rực rỡ trang hoàng khắp không gian. Từ những chùm 

phượng đỏ thắm đến những nhánh bằng lăng tím, từ cái nắng chói chang đến những 

cơn mưa bất chợt… tất cả đều mang đến cho ta không khí vui tươi, rộn rã mà thật hiếm 

mùa nào trong năm có được.

Hạ về, đối với thời gian là dấu hiệu kết thúc một mùa. Còn đối với một năm lao 

động thì đó là dấu hiệu kết thúc của quý đầu tiên. Người Thành Nam lúc này bên cạnh 

việc nhìn lại kết quả lao động của quý vừa qua, còn đầy quyết tâm hoàn thành những 

kế hoạch của quý sắp tới trong tâm trạng vô cùng háo hức vì ngày kỷ niệm 20 năm 

thành lập công ty đang đến gần.

Hai mươi năm chỉ là khởi đầu với một đời người nhưng lại là một chặng đường 

dài mà không nhiều doanh nghiệp đi hết được. Bởi thế, đón sinh nhật tuổi 20 lần này, 

người Thành Nam còn thêm niềm tự hào và tin yêu rất lớn về nơi mình đang công tác. 

Tình cảm ấy đã giúp mọi thành viên trong công ty đồng lòng, sẻ chia với nhau, tất cả vì 

mong muốn Cotana Group ở tuổi 20 căng tràn sức sống sẽ vượt qua cơn sóng dữ để 

tiếp tục quá trình phát triển trong tương lai.

Lúc này, bên cạnh việc tiếp tục lao động theo định hướng sáng suốt của Ban 

lãnh đạo công ty, người Thành Nam đang tích cực chuẩn bị cho một lễ sinh nhật trang 

trọng, giản dị nhưng ấm cúng vào ngày mùng 1 tháng 6 tới đây. 

Lắng đọng với chùm phóng sự ảnh về chặng đường 20 năm thăng trầm của 

công ty. Cảm động khi nghe kể về vị giám đốc đầu tiên của Thành Nam. Thú vị khi khám 

phá câu chuyện tên gọi và logo công ty. Vui mừng với thành công của ĐHCĐ thường 

niên 2013… Và sẽ còn thật nhiều, thật nhiều cảm xúc nữa mà BTNB số đặc biệt này hi 

vọng sẽ mang tới cho bạn đọc.

Kính mời Quý độc giả đón đọc!

BBT

Lời ban biên tập

Sáng nay bất chợt nắng vàng
Xuân đi nhường chỗ Hạ mang mùa về
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Lãnh đạo Cotana thăm và chúc Tết Công trường 

 Ngày 04/02/2013, Hội 

đồng quản trị, Ban điều hành và 

Trưởng các phòng ban của Công ty 

Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 

Thành Nam đã tới thăm và chúc 

tết cán bộ, công nhân đang làm 

việc tại các công trường của công 

ty. 

Tại công trường Hudtower, Chỉ 

huy trưởng Đào Duy Chiến đã báo 

cáo với lãnh đạo công ty kế hoạch 

thi công trong những ngày giáp tết 

và thay mặt tập thể cán bộ, công 

nhân đang làm việc tại đây thể 

hiện sự quyết tâm cao trong việc 

nỗ lực hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu 

sản xuất kinh doanh của Công ty 

trong năm 2013.

Thay mặt Ban lãnh đạo công ty, 

Chủ đầu tư bàn giao căn hộ tại GH4 do Cotana Group thi công

Từ ngày 15/01 đến ngày 

29/01/2013, tại dự án Green 
(BBT)

(BBT)

House thuộc khu 

đô thị mới Việt 

Hưng - Long Biên -  

Hà Nội, Công ty CP 

Đầu tư và Phát 

triển BĐS Hudland 

đã tiến hành bàn 

giao 7/20 căn hộ 

của tòa nhà 14 

tầng (GH4) cho 

khách hàng. Đây 

là công trình do Công ty CP Đầu tư 

và Xây dựng Thành Nam thi công. 

Tham dự buổi lễ bàn giao có đại 

diện chủ đầu tư là Công ty CP Đầu 

tư và PT BĐS Hudland; đơn vị thi 

công; Công ty Cổ phần Hudland 

Thương mại và Dịch vụ - đơn vị 

cung cấp dịch vụ tòa nhà và các chủ 

căn hộ. 07 căn hộ đã được bàn giao 

đợt này đều đảm bảo chất lượng, 

đúng yêu cầu thiết kế và tuân thủ 

các quy định của pháp luật về 

nghiệm thu bàn giao, đưa vào sử 

dụng đặc biệt là làm hài lòng các 

chủ căn hộ.

ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch 

HĐQT đã ghi nhận những cố gắng 

và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất 

đến toàn thể gia đình các cán bộ, 

công nhân đang thi công tại công 

trường nhân dịp năm mới; đồng 

thời động viên họ hăng hái thi đua 

lao động sản xuất để gặt hái nhiều 

kết quả to lớn hơn trong năm 

2013.

TIN TỨC
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Cotana Group tổ chức gặp mặt đầu xuân 

 Sáng mùng 9 Tết Quý Tỵ - 

tức ngày 18/02/2013, Cotana 

Group đã tổ chức buổi gặp mặt đầu 

xuân tại trụ sở công ty với sự tham 

dự của đại diện HĐQT, Ban điều 

hành, Ban lãnh đạo các Công ty 

(BBT)

thành viên, cùng toàn thể cán bộ 

công nhân viên trong Group. Đây là 

hoạt động thường niên và là dịp để 

lãnh đạo cùng tập thể cán bộ công 

nhân viên Cotana Group được gặp 

gỡ, giao lưu và dành cho nhau 

những lời chúc tốt đẹp nhân ngày 

đầu xuân mới.

Trong buổi gặp này, Cotana Group 

đã trao tặng Bằng khen cho 02 đơn 

vị, 02 cá nhân có thành tích xuất 

sắc trong hoạt động SXKD năm 

2012; Và Công đoàn Cotana Group 

thay mặt cho công đoàn ngành xây 

dựng Hà Nội trao Bằng khen cho 

các tập thể đã có những thành tích 

xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ 

và hoạt động công đoàn năm 2012.

Cuối buổi gặp, lãnh đạo Cotana và 

các công ty thành viên đã lì xì toàn 

thể cán bộ, công nhân viên trong 

Group như một lời chúc may mắn 

nhân dịp đầu xuân năm mới.

Cotana tham gia Liên hoan các doanh nghiệp Rồng Vàng lần thứ 12 
và Thương hiệu mạnh lần thứ 9 

 Sáng ngày 16/03/2013 tại 

Nhà hát lớn - Hà Nội đã diễn ra Liên 

hoan các doanh nghiệp Rồng Vàng 

lần thứ 12 và Thương hiệu mạnh 

lần thứ 9. Chương trình do Thời báo 

Kinh tế phối hợp với Đài Truyền 

hình Việt Nam tổ chức.

Tiêu chí để xét chọn doanh nghiệp 

được tham gia Liên hoan năm nay 

là căn cứ vào chất lượng sản phẩm, 

dịch vụ; chất lượng môi trường; 

hoạt động lành mạnh; có những 

đóng góp cho địa phương, nền kinh 

tế thông qua hiệu quả kinh doanh 

và nghĩa vụ thuế…

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 

Thành Nam (Cotana) là doanh 

nghiệp được độc giả và ban biên tập 

của Thời báo Kinh tế Việt Nam bình 

chọn vào danh sách doanh nghiệp 

Thương hiệu mạnh 2012. Mặc dù 

năm 2012 suy thoái kinh tế dẫn 

đến ngành Xây dựng gặp nhiều khó 

khăn, bất động sản trầm lắng 

nhưng CBCNV của Cotana đã đoàn 

kết, chung sức để hoàn thành tốt 

nhiệm vụ được giao, vượt qua khó 

khăn một cách xuất sắc và đứng 

trong top 100 doanh nghiệp thương 

hiệu mạnh của năm. 

Ông Ngô Nguyên Hải - Phó Tổng 

giám đốc kiêm Giám đốc Điều hành 

đã đại diện công ty lên nhận giải 

thưởng Thương hiệu mạnh 2012.

(BBT)
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 Sáng ngày 18/03/2013 tại 

Công ty Cơ khí và Thiết bị Môi 

trường Thăng Long đã diễn ra Lễ 

phát động hưởng ứng tuần lễ Quốc 

Học tập và quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) 

Cotana tham gia Lễ phát động hưởng ứng tuần lễ 
Quốc Gia về ATLÐ, PCCN lần thứ 15 năm 2013 và 
tổng kết công tác BHLÐ năm 2012 do Công đoàn 
ngành Xây dựng Hà Nội phát động. 

(BBT)

(BBT)

Gia về ATLĐ, PCCN lần thứ 

15 và tổng kết công tác 

BHLĐ năm 2012 do Công 

đoàn ngành Xây dựng Hà 

Nội phát động. Tới dự và 

tham gia phát động có Phó 

Chủ tịch CĐNXDVN, Phó 

chủ tịch LĐLĐTP, Trưởng 

các phòng ban của Văn 

phòng Sở XD Hà Nội; các đồng chí 

trong ban chấp hành công đoàn 

XDHN.

Nhân dịp này, công đoàn Công ty 

CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam 

(trực thuộc Công đoàn Ngành 

XDHN) đã vinh dự được nhận Cờ thi 

đua cho “Đơn vị tổ chức tốt điều 

k iện sống và làm v iệc cho 

CBCNVCLĐ ngành Xây dựng năm 

2012” do Bộ Xây dựng- CĐ  xây 

dựng VN trao tặng; Giấy khen dành 

cho tập thể Đội thi công số 4 và 02 

Giấy khen dành cho cá nhân là 

đồng chí Nguyễn Xuân Cường và 

đồng chí Ngô Minh Tuấn vì đã có 

thành tích xuất sắc trong phong 

trào “ Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm 

an toàn vệ sinh lao động” năm 

2012 do CĐ Ngành trao tặng.

 Sáng ngày 

30 tháng 3 năm 

2013, tại hội trường 

tầng 10 trụ sở công 

ty Đảng bộ Công ty 

Cổ phần Đầu tư và 

Xây dựng Thành 

Nam đã tổ chức Hội 

nghị  học tập và 

quán  t r i ệ t  Ngh ị 

quyết Trung ương 6 

(khóa XI). Tham gia 

buổi học là toàn thể 

Đảng viên và cán bộ đã học lớp bồi 

dưỡng về Đảng; lãnh đạo từ cấp 

phó, trưởng các phòng ban đơn vị 

trở lên; lãnh đạo từ cấp trưởng các 

phòng ban đơn vị trở lên của các 

công ty con, công ty thành viên 

thuộc Cotana Group.

Hội  nghị đã được nghe đồng chí 

Vương Thái Dương - Phó Trưởng 

ban thường trực Ban tuyên giáo 

Quận ủy Đống Đa trình bày 6 

chuyên đề. Thông qua việc học 

tập, quán triệt nội 

dung các nghị quyết 

Trung ương 6 (khóa 

XI) đã giúp các cán bộ, 

Đảng viên trong công 

ty nắm vững nội dung, 

q u a n  đ i ể m ,  c h ủ 

trương của Đảng, trên 

cơ sở đó tổ chức thực 

hiện và vận dụng nội 

dung nghị quyết vào 

thực tiễn để hoàn 

thành tốt nhiệm vụ, 

góp phần phát triển kinh tế - xã hội 

đất nước.

TIN TỨCTIN TỨC
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Lan Hương

 Hàng năm, cứ tháng 6 về là 

cán bộ, công nhân viên Cotana 

Group lại nhộn nhịp chuẩn bị cho 

Cotana Group thay áo mới, đón sinh nhật tuổi 20 
ngày sinh nhật công ty. Năm nay, lễ 

kỷ niệm 20 năm thành lập Cotana 

Group sẽ được tổ chức tại phòng 

Khánh tiết, Trung tâm hội nghị quốc 

gia vào ngày 01/06.

Nằm trong chuỗi hoạt động chào 

đón sự kiện đầy ý nghĩa này, Ban 

quản lý tòa nhà Cotana Group đã 

triển khai sơn lại toàn bộ tòa nhà, 

sửa chữa những khu vực hỏng hóc, 

bài trí lại một số khung tranh, ảnh 

tư liệu trong tòa nhà, tôn tạo hệ 

thống cây cảnh… Mặc dù thời tiết 

bất lợi nhưng sau hơn 1 tháng (từ 

06/04 - 10/05), công việc “thay áo 

mới” cho tòa nhà Cotana Group đã 

TIN TỨC

(BBT)

Ðại hội cổ đông thường niên năm 2013 Cotana Infraco 

 Ngày 06/04/ 2013, tại Hội 

trường tầng 10 Tòa nhà COTANA 

GROUP  đã diễn ra Đại hội cổ đông 

thường niên năm 2013 của Công ty 

Cổ phần Xây dựng và Kỹ thuật Hạ 

tầng Thành Nam. Tham dự  Đại hội 

có ông Trần Văn Năm - PCT HĐQT 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây 

dựng Thành 

N a m ;  ô n g 

Nguyễn Văn 

Kiên - PCT 

HĐQT Công 

ty Cổ phần 

Đầu tư và Xây 

dựng Thành 

Nam kiêm Ủy 

viên HĐQT và 

là cổ đông lớn 

của Cotana 

Infraco; Giám 

đốc các Công ty thành viên thuộc 

Cotana Group, cùng Ban Lãnh đạo 

Công ty cổ phần Xây dựng và KT Hạ 

tầng Thành Nam; các cổ đông đại 

diện cho 689.908 cổ phần/ 

697.080 cổ phần phổ thông tương 

ứng với 98,56% số cổ phần có 

quyền biểu quyết tại Đại hội. 

Đại hội đã thông qua báo cáo hoạt 

động của Hội đồng quản trị Công ty 

năm 2012 và kế hoạch hoạt động 

của Hội đồng quản trị năm 2013; 

báo cáo kết quả SXKD năm 2012, 

kế hoạch SXKD năm 2013; báo cáo 

tài chính sau kiểm toán năm 2012, 

phương án phân phối lợi nhuận 

năm 2012 và kế hoạch tài chính 

năm 2013; phương án lựa chọn 

Đơn vị kiểm toán năm 2013; báo 

cáo hoạt động của Ban kiểm soát 

năm 2012 và kế hoạch hoạt động 

của Ban kiểm soát năm 2013; 

thông qua bầu cử Hội đồng quản trị 

và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II 

(2013-2018).

được hoàn tất đúng tiến độ,  đảm 

bảo an toàn vệ sinh trong điều kiện 

công ty vẫn làm việc bình thường. 

Đây là một việc làm rất thiết thực 

chào mừng lễ kỷ niệm 20 năm 

thành lập công ty. Đồng thời góp 

thêm không khí háo hức chờ đón 

ngày hội lớn sắp tới. 

(BBT)



 Tháng 6 này, Cotana Group sẽ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập. Quãng đường đã qua với nhiều  
thăng trầm và những dấu mốc khó quên… để làm nên tên tuổi Cotana Group như ngày hôm nay. Trong 
số báo đặc biệt kỷ niệm ngày thành lập này, xin mời quý bạn đọc cùng nhìn lại hành trình 20 năm xây 
dựng và phát triển của công ty.

COTANA GROUP 

 20 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG 

TIN TỨCTIÊU ĐIỂM

Từ ý tưởng thành lập công ty của bác Đào Ngọc 

Thanh và bác Trần Văn Năm cùng sự góp sức 

của bác Trần Văn Huyền - khi đó đều đang 

giảng dạy tại trường ĐHXD, ngày 01/06/1993 UBND 

thành phố Hà Nội ra quyết định thành lập Công ty 

TNHH Thành Nam. Công ty đặt trụ sở tại ngõ Thịnh 

Hào 1 - Phố Hàng Bột (nay là phố Tôn Đức Thắng) - 

Đống Đa - Hà Nội và do bác Trần Văn Huyền làm giám 

đốc. 

Năm 1994, tại khách sạn Hòa Bình, công đoàn 

Công ty TNHH Thành Nam được thành lập. 

Đây là công đoàn của một doanh nghiệp tư 

nhân đầu tiên trong lĩnh vực xây dựng tham gia tổ 

chức công đoàn của Sở Xây dựng Hà Nội. Sau này, khi 

Cotana đã lớn mạnh với hệ thống các công ty con, 

công ty thành viên thì tháng 04/2011 công đoàn 

Cotana Group chính thức được thành lập, khẳng định 

sự quan tâm của ban lãnh đạo đến việc phát triển tổ 

chức hoạt động vì quyền lợi của người lao động.

Cải tạo khách sạn Hòa Bình, số 27 Lý Thường 

Kiệt, Hà Nội là dự án đầu tiên Công ty TNHH 

Thành Nam triển khai. Dự án được thi công và 

hoàn thiện trong vòng 3 năm từ 1993 - 1996 với giá 

trị hợp đồng là 18 tỷ đồng.
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Năm 1999, Công ty CP Tư vấn Xây dựng Nam 

Thành Đô được thành lập và là công ty con đầu tiên 

trong Cotana Group. Hiện nay, sau 20 năm phát 

triển, Cotana Group gồm Cotana JSC, 5 công ty con, 1 chi 

nhánh tại T.p HCM, 13 công ty thành viên và một số công 

ty liên doanh, liên kết. Việc thành lập hệ thống các công ty 

thuộc Cotana Group cho thấy sự lớn mạnh không ngừng và 

chứng tỏ sức hút của thương hiệu Cotana trong ngành xây 

dựng. 

Tháng 04/2000 chi bộ Đảng Thành Nam chính 

thức được thành lập với số đảng viên ban đầu chỉ 

là 3 người. Đây là chi bộ đảng thứ 2 ở khối doanh 

nghiệp tư nhân được thành lập tại Hà Nội. Sau 5 năm, 

công tác xây dựng và phát triển Đảng tại Thành Nam khá 

thành công khi hội tụ đầy đủ yếu tố để thành lập Đảng bộ 

Thành Nam. Việc thành lập tổ chức Đảng chính là động 

lực để công ty phát triển theo đúng định hướng.

TIÊU ĐIỂM

Khu nhà ở cao tầng đầu tiên của Hà Nội được xây dựng tại Định 

Công do Công ty TNHH Thành Nam trực tiếp thi công năm 

2001. Công trình này đã đưa Thành Nam trở thành một trong 

những doanh nghiệp thuộc Sở Xây dựng Hà Nội thi công nhà cao tầng. 

Năm 2002, đánh dấu bước ngoặt Thành Nam từ 

một đơn vị xây lắp trở thành một nhà đầu tư khi 

công ty triển khai dự án đầu tư Khu sản xuất VLXD 

tại Cụm CN Ngọc Liệp, Quốc Oai, Hà Nội. Từ đó đến nay, 

công ty liên tục tham gia vào các dự án đầu tư lớn trong 

đó phải kể đến dự án đầu tư Khu đô thị Thương mại và Du 

lịch Văn Giang (Ecopark), Hưng Yên. 

20 XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

NĂM

9Bản tin nội bộSỐ ĐẶC BIỆT

4

5

6

7



Năm 2003, nhân dịp kỷ niệm 10 năm 

ngày thành lập, ban lãnh đạo công ty đã 

quyết định chuyển đổi mô hình hoạt động 

từ Công ty TNHH sang Công ty Cổ phần với mong 

muốn đưa Thành Nam trở thành công ty đại 

chúng. Một năm sau đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư 

chính thức cấp quyết định thành lập Công ty Cổ 

phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam.  

Tòa nhà Cotana Group tại lô CC5A, bán đảo 

Linh Đàm - trụ sở hiện nay của công ty được 

hoàn thành năm 2008 sau hơn 1 năm xây 

dựng. Công trình do Công ty CP Tư vấn Xây dựng 

Nam Thành Đô thiết kế và Công ty CP Đầu tư và Xây 

dựng Thành Nam trực tiếp thi công. 

TIN TỨCTIÊU ĐIỂM

Tháng 01/2006, Đoàn thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh Công ty CP Đầu tư và Xây 

dựng Thành Nam chính thức ra mắt nhằm 

đáp ứng nhu cầu sinh hoạt đoàn thể của đội ngũ 

cán bộ, nhân viên trẻ đang ngày một đông lên 

trong công ty. Như vậy là sau tổ chức công đoàn, tổ 

chức Đảng thì sự ra đời của tổ chức đoàn đã góp 

phần hoàn thiện bộ máy sinh hoạt đoàn thể cho 

cán bộ, công nhân viên trong công ty. 

Năm 2007, Công ty CP Đầu tư và Xây 

dựng Thành Nam liên kết với Tổng Công ty 

Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị - HUD và 

Công ty CP Nikko Việt Nam thành lập Công ty CP 

Đầu tư và Phát triển BĐS Hudland. 
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TIÊU ĐIỂM

Tháng 10/2009 Sàn BĐS Thành Nam Crex ra 

mắt nhằm đáp ứng yêu cầu cần có một sàn 

giao dịch khi doanh nghiệp đầu tư BĐS. Điều 

này cũng đảm bảo sự chủ động trong việc phân phối 

các dự án đầu tư của công ty và các dự án khác. Và 

cũng là cơ hội cho cán bộ, công nhân viên trong công 

ty phát triển tài năng, nâng cao đời sống. 

Công đoàn Cotana Group những năm qua 

luôn tích cực tham gia các hoạt động, phong 

trào, hội nghị, hội thi do Sở Xây dựng, Công 

đoàn Ngành, Liên đoàn lao động Thành phố Hà 

Nội… phát động, tổ chức và giành được nhiều bằng 

khen, cờ thi đua… cho cá nhân và tập thể.

Ngày 04/11/2009, Công ty CP Đầu tư và Xây 

dựng Thành Nam niêm yết cổ phiếu trên sở 

giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng 

khoán CSC. Đây là cột mốc đánh dấu bước chuyển 

mình để công ty hoạt động minh bạch và chuyên 

nghiệp. 

Trong quá trình phát triển, Cotana Group đã 

phấn đấu đạt được Giấy chứng nhận hệ thống 

quản lý chất lượng Iso 9001:2008 vào năm 

2009 và từ năm 2005 đến nay, công ty liên tục giành 

được danh hiệu “thương hiệu mạnh Việt Nam” do 

Thời báo Kinh tế và Cục Xúc tiến Thương mại - Bộ 

Thương mại trao tặng. 
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Hội diễn văn nghệ là một sinh hoạt văn hóa 

được chờ đón mỗi độ chuẩn bị đón xuân về. 

Hoạt động này được chủ trương tổ chức 

thường niên. 

Giải bóng đá Cotana League là hoạt động 

thể thao giúp rèn luyện sức khỏe, tăng 

cường sự giao lưu, đoàn kết giữa các cán 

bộ, công nhân viên nam nói riêng và các đơn vị 

thành viên trong Cotana Group nói chung. 

Không chỉ chăm lo phát triển sản xuất kinh 

doanh, Ban lãnh đạo Cotana còn rất chú trọng 

đến việc tham gia các hoạt động xã hội, thể 

hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với sự phát 

triển chung của đất nước. Hàng năm, công ty đều tổ 

chức những chuyến hành hương về nơi diễn ra những 

cuộc chiến oanh liệt của dân tộc. 

Bên cạnh đó, công ty rất tích cực tham gia ủng 

hộ đồng bào gặp thiên tai, lũ lụt, trao tặng nhà 

tình nghĩa cho những gia đình chính sách. 

TIN TỨCTIÊU ĐIỂM

12 Bản tin nội bộ 20 XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

NĂM
SỐ ĐẶC BIỆT

16

17

18

19



Từ năm 2011, công ty đã phối hợp với trường 

ĐHXD trao tặng giải thưởng CSC hàng năm 

cho 01 sinh viên có thành tích học tập xuất 

sắc nhất năm của trường. Những hoạt động này thêm 

một lần nữa khẳng định tâm và tầm của BLĐ cũng 

như sự quan tâm đến công tác đào tạo cán bộ trẻ. 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM
THANHNAM CONSTRUCTION AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Cotana

NiÒm tin cho ng«i nhµ ViÖt

Lô CC5A Bán đảo Linh đàm - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

Điện thoại :(+84) 04.35632763/35632764 - Fax:(+84) 04.35632762 - 

Email: thanhnam@cotanagroup.com.vn - Website: www.cotanagroup.vn

COTANA GROUP 
20 năm một chặng đường

TIÊU ĐIỂM
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20 công ty 

Thành lập ngày 26/02/2007 với 

nhiệm vụ chính là chuyên xây dựng 

các công trình hạ tầng đô thị, công 

trình giao thông công trình dân 

dụng và công nghiệp....

Thành lập ngày 04/01/2008, tiền 

thân là Xí nghiệp xây dựng số 2 

thuộc Công ty CP Đầu tư  và XD 

Thành Nam. Ngành nghề kinh 

doanh chính của công ty là: Xây 

dựng, lắp đặt, sửa chữa công trình 

dân dụng, công nghiệp, công trình 

kỹ thuật hạ tầng khu đô thị và khu 

công nghiệp...

Tiền thân là Công ty TNHH Nam 

Thành Đô, được thành lập ngày 

06/01/1999 và chuyển đổi thành 

Công ty CP ngày 18/03/2004. Đây 

là công ty đầu tiên được thành lập 

trong hệ thống các công ty con, 

công ty thành viên của Cotana. Lĩnh 

vực hoạt động chính của Nam 

Thành Đô là thiết kế quy hoạch, 

thiết kế công trình công cộng, thiết 

kế nhà ở, thiết kế công nghiệp. 

Công ty Cổ Phần Tư vấn 
Xây Dựng Nam Thành Ðô

Thành lập ngày 01/06/1993. Đến 

nay, sau 20 năm xây dựng và phát 

triển COTANA., JSC đã trở thành 

một tập đoàn kinh tế trong lĩnh vực 

xây dựng và đầu tư BĐS với hệ 

thống các công ty thành viên, công 

ty liên kết.

Công ty Cổ Phần Ðầu tư và 
Xây dựng Thành NamCotana

Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật 
Hạ Tầng Thành Nam

Công ty Cổ Phần Xây Dựng & 
Phát Triển Công Nghệ Thành Nam

Teccons

Công ty Cổ Phần TVÐT và 
Thương Mại Nam Thanh

N & T

Thành lập năm 2001 với lĩnh vực 

hoạt động chính là kinh doanh, cho 

thuê máy móc thiết bị ngành xây 

dựng và thi công hạng mục chống 

thấm cho các công trình xây dựng 

dân dụng và công nghiệp. 

Công ty Cổ Phần
Truyền thông Briq

Thành lập ngày 29/04/2008, hoạt 

động trong lĩnh vực báo chí, truyền 

thông, tổ chức sự kiện, xây dựng 

thương hiệu, in ấn, biển bảng…

Chi nhánh TP. HCM
Cotana

Công ty Cổ Phần Kiến Trúc 
& Nội Thất Thành Nam

Thanhnam Decor
R

Thành lập tháng 04/2007 với lĩnh 

vực hoạt động chính là tư vấn 

chuẩn bị đầu tư; quản lý dự án; 

thiết kế, tư vấn và thi công nội thất. 

Công ty Cổ Phần Ðầu Tư PT 
Công Nghệ Thành Nam

Thành lập ngày 20/10/2008 hoạt 

động chủ yếu trong lĩnh vực sản 

xuất và cung cấp bê tông thương 

phẩm. 

Thành lập ngày 15/10/2009, tiền 

thân là Xí nghiệp xây dựng số 1 

thuộc Công ty CP Đầu tư và Xây 

Dựng Thành Nam. Lĩnh vực hoạt 

động chính của công ty là xây lắp 

các công trình dân dụng, công 

nghiệp, công trình kỹ thuật hạ 

tầng...

Công ty Cổ Phần Xây dựng 
Dân dụng & Công nghiệp Thành Nam

Thành lập ngày 24/11/2010 với 

lĩnh vực hoạt động chính là thiết kế, 

thi công các công trình cảnh quan; 

trồng và chăm sóc cây cảnh; thiết 

kế, thi công các công trình nội thất.

Cotana ICC

Công ty Cổ Phần Kiến trúc 
& cảnh quan Cotana Green

trong ngôi nhà 

TRANG CÔNG TY THÀNH VIÊN

14 Bản tin nội bộ 20 XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

NĂM

SỐ ĐẶC BIỆT

Là một đơn vị hoạt động kinh tế độc 
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tại TP. HCM



Thành lập ngày 09/04/2007, hoạt 

động chuyên nghiệp trong lĩnh vực 

tư vấn, thiết kế kiến trúc và quy 

hoạch đô thị; thi công các công 

trình dân dụng, công nghiệp, giao 

thông, thủy lợi và các công trình kỹ 

thuật cơ sở hạ tầng; đầu tư khai 

thác hạ tầng và kinh doanh BĐS

Công ty Cổ Phần TM và 
Xây Dựng Kinh Ðô

Công ty Cổ Phần Cotabig

Thành lập năm 2010, tiền thân là 

Công ty CP XD Cầu Tasco. Lĩnh vực 

hoạt động chính là xây dựng công 

trình công ích, hạ tầng kỹ thuật, các 

công trình đường sắt, đường bộ, 

cầu...

Thành lập năm 2010, chuyên về 

xây dựng dân dụng và công nghiệp; 

kinh doanh bất động sản; kinh 

doanh nhà hàng khách sạn.... 

Công ty Ðầu tư và 
Thương mại Cotaland

Thành lập năm 2010 - là đại diện 

của Công ty ENE Industrial & 

Construction Pte Ltd (Singapore) tại 

Việt Nam. ENE cung cấp thiết bị 

xây dựng và công nghiệp (thang 

máy công nghiệp, vận thăng lồng, 

sàn nâng, máy nén khí, máy phát 

điện, xe nâng...). 

Công ty Cổ Phần CN và 
XD ENE Thành Nam

Thành lập năm 2009, là đơn vị 

hoạt động trong lĩnh vực M&E như: 

Hệ thống điện, điện nhẹ, cấp thoát 

nước và điều hòa thông gió trong 

các tòa nhà, khu đô thị, khu công 

nghiệp. 

Công ty CP Cơ điện 
và Xây Dựng Cotana

Thành lập ngày 03/06/2008, hoạt 

động chủ yếu trong lĩnh vực xây 

dựng và kinh doanh bất động sản. 

Công ty CP Bất Ðộng Sản 
Thành Nam

Thành lập ngày 10/11/2003, là 

đơn vị sản xuất các sản phẩm kính 

và các sản phẩm cửa, các loại vật tư  

ngành cửa hàng đầu Việt Nam.

Công ty TNHH Kính 
Thành Nam

Thành lập tháng 04/2009, chuyên 

sản xuất cốt thép và cung cấp bộ 

nối cốt thép cường lực cao bằng ren 

cho các kết cấu bê tông cốt thép, 

được sử dụng nhiều trong các công 

trình xây dựng đặc biệt là các tòa 

nhà cao tầng và các công trình lớn 

về cầu và đường.

Công ty TNHH BMS 
Thành Nam

Thành lập tháng 03/2010, là 

doanh nghiệp triển khai dự án B-T 

đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên 

(đoạn 4,2km thuộc địa phận Hà 

Nội) với tổng mức đầu tư là 600 tỷ 

đồng. 

Công ty CP COMALAND 
Ðầu tư và Phát triển BÐS

TRANG CÔNG TY THÀNH VIÊN
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TIN TỨCGƯƠNG MĂT.

Tôi gặp bác Trần Văn Huyền vào một ngày trời đã chuyển 
sang mùa Hạ. Căn nhà nhỏ nằm ngay đầu ngách 102/25 
đường Hoàng Đạo Thành của bác thanh bình như chốn thôn 
quê. Chọn chỗ ngồi bên chiếc bàn đá đặt ngay cạnh vườn, 
giữa không gian tràn ngập nắng đầu mùa, tôi vinh hạnh 
được nghe bác kể về “khúc tâm tình” của bác với Thành 
Nam. 

Thành Nam – 

Khúc tâm tình 

Nhân duyên hội ngộ
Câu chuyện bắt đầu đúng ngày thành lập 
Đảng mùng 3.2.1993. Bác Huyền khi ấy 
đang là cán bộ giảng dạy tại khoa Kiến trúc 
– ĐHXD thì bất ngờ nhận được lời mời về 
thành lập công ty của bác Trần Văn Năm 
(hiện là CT HĐQT Công ty CP Tư vấn 
Xây dựng Nam Thành Đô), một đồng 
nghiệp cùng trường. Vốn là người từng 
theo cha mẹ tha hương từ Bắc vào Nam khi 
còn tấm bé, 12 tuổi đã “ăn cơm Nhà nước” 
và hơn 40 năm sống trong chế độ bao cấp 
nên đứng trước đề nghị này, bác Huyền 
quả rất đắn đo. Nhưng nhân duyên giữa 
những người cùng chí hướng, lại được gia 
đình, nhà trường tôn trọng ý kiến nên bác 
Huyền quyết định, ở tuổi 57, lần đầu tiên 
viết một lá đơn xin cho mình, đó là xin 
nghỉ hưu trước tuổi để dấn thân vào một 
cuộc thử thách mới. 
Ngày 15.2.1993, bác Huyền chính thức 

của bác

 Trần V n Huyền ă
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GƯƠNG MĂT.

nhận lời góp sức hiện thực hóa ý 
tưởng thành lập công ty của bác 
Trần Văn Năm, bác Đào Ngọc 
Thanh. Bác nhanh chóng bắt tay 
vào lo thủ tục, biên soạn điều lệ, 
huy động nguồn vốn và lên 
phương án sản xuất.. Và rồi cuối 
cùng, bác Huyền đã được trải 
nghiệm niềm vui mà như bác chia 
sẻ với tôi là “mừng hơn anh sinh 
viên trình bày thiết kế tốt nghiệp 
đạt kết quả tốt” vào ngày mùng 
1.6.1993 khi Ủy ban ND Tp. Hà 
Nội ra quyết định thành lập Công 
ty TNHH Xây dựng Thành Nam. 
Mặc dù biết bác Huyền từng có vài 
năm giữ cương vị Giám đốc Xí 
nghiệp Thiết kế và Xây dựng Thực 
nghiệm (thuộc Bộ  ĐH&TH 
Chuyên nghiệp) xong tôi cứ nghĩ 
sẽ được bác chia sẻ nhiều về khó 
khăn. Bởi vì việc điều hành một 
công ty đang ở giai đoạn đầu hình 
thành rõ ràng là khó hơn nhiều 
việc làm giám đốc một công ty nhà 
nước đã có bộ máy hoạt động ổn 
định. Nhưng trái với suy đoán ban 
đầu, tôi được nghe bác nói về sự 
tin tưởng, thống nhất lòng người. 
Chính lời mời hợp tác ngày nào là 
mối nhân duyên hội ngộ bác 
Huyền với bác Năm, bác Thanh. 
Từ đây, dưới sự định hướng và tạo 
điều kiện của người sáng lập công 
ty, bác Huyền đã có môi trường tốt 
để thực hiện những điều tâm 
nguyện và suy nghĩ của một người 
được lớn lên, tu dưỡng, làm việc 
trong môi trường xã hội chủ nghĩa 
nhiều năm. Sự thống nhất lòng 
người như bác Huyền đã tâm niệm 
vẫn nguyên vẹn theo thời gian và 
trở thành yếu tố quan trọng góp 
phần làm nên sự lớn mạnh của 
Thành Nam trong suốt 20 năm 
qua. 
Viết khúc tâm tình
Gần 10 năm trên cương vị Giám 

đ ố c ,  b á c 
Huyền đã tận 
tâm, tận lực, 
một lòng vì 
tập thể, góp 
c ô n g  t ạ o 
dựng tiền đề 
vững chắc để 
công ty phát 
triển. Tôi đã 
t h ậ t  k é m 
d u y ê n  k h i 
từng hỏi “bác 
nghỉ công tác 
ở Thành Nam 
khi nào?” Vì sự thực là sau khi rời 
ghế điều hành hoạt động sản xuất 
kinh doanh, dưới sự chỉ đạo của 
bác Thanh, bác Huyền lại bắt tay 
vào chăm lo công tác xây dựng 
Đảng, lấy đó làm kim chỉ nam cho 
công ty phát triển bền vững theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Vào 
thời điểm chi bộ Đảng Thành Nam 
ra đời (tháng 04/2000), thì theo 
bác Huyền, trên địa bàn Hà Nội, ở 
khối doanh nghiệp tư nhân, đây là 
chi bộ Đảng thứ hai. Và chỉ sau 05 
năm thành lập, chi bộ đã lớn mạnh, 
đủ điều kiện để thành lập Đảng bộ 
Thành Nam. Từ năm 2006 đến 
nay, mặc dù đã thôi giữ chức Bí 
thư Đảng bộ, nhưng bác vẫn luôn 
dõi theo từng bước phát triển 
thăng trầm, vẫn đều đặn có mặt 
trong hầu hết các hoạt động quan 
trọng của công ty. Bởi thế, bác 
Huyền cũng là một phần lịch sử 
của Thành Nam và Thành Nam 
cũng như máu thịt của bác vậy.
Cả cuộc đời làm việc và cống hiến, 
trải qua nhiều vị trí khác nhau bác 
khiến tôi cảm động khi “khoe” 
rằng căn nhà và cuộc sống giản dị 
của bác hiện giờ không hề có dấu 
tích của một thời là lãnh đạo. Làm 
việc bằng chữ tâm, sống với người 
bằng chữ tình, gia tài của bác là 
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những kỷ niệm, những tình cảm, 
sự quý trọng của anh em đồng 
nghiệp, bạn bè dành cho mình. 
Giờ đây, ở tuổi 77 bác vẫn giữ 
được sự minh mẫn, sáng suốt và có 
cuộc sống vô cùng thanh thản với 
thú vui điền viên, đọc sách, nghiên 
cứu phật giáo… Với bác, cuộc 
sống là không ngừng học hỏi dẫu 
cho con tàu hành trình cuộc đời 
đang dần về đến đích…

“Với bác Thành Nam là kỷ niệm 
đẹp, là khúc tâm tình” bác Huyền 
đã mở đầu câu chuyện với tôi chân 
thành như thế. Còn tôi xin phép 
mượn câu nói này của bác để làm 
lời kết cho bài viết này của mình. 
Bởi tôi biết rằng, thật khó tìm ra 
ngôn từ nào sâu sắc và đầy đủ hơn 
câu nói đó để diễn tả tình cảm mà 
bác Huyền dành cho công ty 
Thành Nam. Và tôi cầu chúc rằng 
bác sẽ còn khỏe mạnh để tiếp tục 
giữ được mối liên hệ với Thành 
Nam như nguyện vọng bác đã nói 
với tôi trong cuộc gặp hôm ấy, 
giữa một không gian đầy nắng 
thanh bình…



TIN TỨCĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Với việc tăng tới 40% trong 5 tháng 

đầu năm sau đó giảm mạnh trong 7 

tháng còn lại, thị trường chứng 

khoán Việt Nam đã khép lại năm 

giao dịch 2012 với nhiều thăng 

trầm và biến động do cả những 

nguyên nhân khách quan và chủ 

quan. Mặc dù đã có những điểm 

sáng kinh tế được ghi nhận trong 

năm 2012 như lạm phát khá thấp, 

tỷ giá ổn định, lãi suất giảm, xuất 

khẩu tăng mạnh và thặng dư cán 

cân thương mại, song xu thế thoái 

vốn của các tập đoàn, tổng công ty 

cộng với vấn đề tái cơ cấu ở không 

chỉ các tổ chức tín dụng mà cả ở các 

DNNN khiến thị trường khó có thể 

có được những cải thiện đáng kể 

trong trung hạn. Nắm bắt được tình 

hình và xu hướng diễn biến của thị 

trường, dưới sự chỉ đạo của Hội 

đồng quản trị cùng với tinh thần 

đoàn kết, trách nhiệm cao của Cán 

bộ công nhân viên và được sự tín 

nhiệm của cổ đông COTANA, ngày 

25 tháng 04 năm 2013, Công ty Cổ 

phần Đầu tư và Xây dựng Thành 

 Sáng ngày 25 tháng 04 

năm 2013, tại Hội trường tầng 10 

Tòa nhà COTANA GROUP - Lô 

CC5A Bán đảo Linh Đàm, 

Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 

đã diễn ra Đại hội cổ đông 

thường niên năm 2013 của Công 

ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 

Thành Nam

CSC - 

Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 
Thu Hường, Thanh Lam

18 Bản tin nội bộ 20 XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

NĂM
SỐ ĐẶC BIỆT



Tích cực tham gia các sự kiện trong và ngoài Tập đoàn

TIN TỨCĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Nam đã tổ chức thành công "ĐẠI 

HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 

NĂM 2013" tại trụ sở Công ty với sự 

tham dự của 52 cổ đông và ủy 

quyền cổ đông đại diện cho 

4.048.356 cổ phần đạt 80,97% 

trên tổng số 4.999.983 cổ phần có 

quyền biểu quyết và đạt 100% biểu 

quyết thông qua các nội dung tại 

Đại hội.       

Đại hội cổ đông thường niên là sự 

kiện quan trọng đánh dấu kết thúc 

năm tài chính, đồng thời cũng là dịp 

đánh giá kết quả hoạt động của 

Công ty và triển khai thực hiện kế 

hoạch phát triển công ty. Kết thúc 

năm 2012 đầy khó khăn và diễn 

biến phức tạp, lãnh đạo và CBNV 

Công ty đã đoàn kết, nỗ lực phấn 

đấu để giữ vững được sự phát triển 

ổn định và đạt được những kết quả 

nhất định với tổng doanh thu đạt 

252,423 tỷ đồng đạt 106% so với 

kế hoạch đề 

r a ;  L ợ i 

n h u ậ n 

trước thuế 

đạt 1,103 

tỷ đồng.

Năm 2013, 

Công ty đặt 

ra kế hoạch 

tổng doanh 

t h u  đ ạ t 

333,793 tỷ đồng, lợi nhuận trước 

thuế là 8,350 tỷ đồng, cổ tức 10% 

/VĐL. Kế hoạch trên được xây dựng 

dựa trên định hướng phát triển, các 

nguồn lực hiện có và khả năng thu 

hút, đảm bảo tốc độ tăng trưởng, 

hiệu quả vốn đầu tư của công ty 

cũng như biến động của tình hình 

kinh tế trong nước và thế giới. 

Tại đại hội, ông Đào Ngọc Thanh - 

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm 

Tổng giám đốc cho biết, trong năm 

2013 Công ty thực hiện các dự án 

đang triển khai đồng thời tìm kiếm 

các dự án khác nhằm thúc đẩy 

hoạt động sản xuất kinh doanh 

của công ty. Ban lãnh đạo công ty 

Cổ phần đầu tư và xây dựng Thành 

Nam cam kết nỗ lực hết mình để 

đưa công ty vượt qua mọi khó 

khăn, thách thức, phấn đấu hoàn 

thành kế hoạch đạt ra góp phần 

vào sự phát triển bền vững của 

công ty trong những năm tiếp 

theo. 

Với tinh thần làm việc khẩn 

trương, nghiêm túc, dân chủ và 

tập trung, Đại hội cổ đông thường 

niên năm 2013 của Công ty Cổ 

phần Đầu tư và Xây dựng Thành 

Nam đã diễn ra thành công tốt 

đẹp./. 
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TIN TỨCVĂN HÓA 

Chuyện giờ mới biết về tên gọi Thành Nam 

 Tên công ty cũng như 
tên con người, mang trong 
mình bao nhiêu ý nghĩa và sự 
kỳ vọng của người đã khai 
sinh ra nó. Khi cất tiếng gọi 
Thành Nam, đã bao giờ bạn 
tự hỏi tại sao công ty mình lại 
có tên gọi như vậy chưa? 
BTNB số đặc biệt này mời 
bạn đọc cùng khám phá ý 
nghĩa tên gọi và logo của 
Công ty Cổ phần Đầu tư và 
Xây dựng Thành Nam. 

Câu chuyện tên gọi Thành Nam
Có nhiều giả thuyết được đưa ra để 

lý giải cho tên gọi Thành Nam. 

Trong đó giả thuyết những người 

sáng lập công ty quê ở Nam Định 

xem ra có vẻ hợp lý. Vì Nam Định 

vẫn được gọi với tên khác là Thành 

Nam. Song thực tế lại không phải 

vậy. Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 

thành Nam (tiền thân là Công ty 

TNHH Xây dựng Thành Nam) ra đời 

bởi hai cổ đông sáng lập là giảng 

viên của trường ĐHXD, bác Đào 

Ngọc Thanh và bác Trần Văn Năm. 

Tên gọi của công ty là một phần tên 

gọi của họ cộng với dấu ấn của 

người giám đốc đầu tiên, bác Trần 

Văn Huyền. Chính vì vậy, Thành 

Nam không chỉ là sự nghiệp, mà 

còn như một phần máu thịt của 

những nhà giáo say mê gây dựng 

một doanh nghiệp không chỉ phát 

triển về mặt kinh doanh mà còn đầy 

trách nhiệm với xã hội.

Đến đây nhiều người sẽ thắc mắc, 

tên gọi Cotana về sau có hàm ý gì 

không? Tôi cũng đặt câu hỏi như 

vậy trong buổi trò chuyện với người 

sáng lập công ty và được biết rằng, 

trong tiềm thức của họ khi ấy không 

hề có ý định chọn tên tiếng Anh hay 

tên gọi tắt từ tên gốc Thành Nam. 

Co – ta – na đến một cách tự nhiên 

khi họ đọc tên Công ty Thành Nam. 

Từ đó, Cotana đã trở thành tên giao 

dịch của công ty. Ban đầu là 

Cotana.,LTD, sau đổi thành 

Cotana.,JSC khi công ty chuyển 

sang cổ phần. Giờ đây, sau 20 xây 

dựng và phát triển, Cotana đã lớn 

mạnh, trở thành thương hiệu, 

thành tên giao dịch chung cho cả 

Group bao gồm 20 công ty: 

20 Bản tin nội bộ 20 XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

NĂM
SỐ ĐẶC BIỆT

Thu Hường, Hải Yến

COTANA GROUP  



VĂN HÓA 

 Năm 1993, thời điểm 

C ô n g  t y  T N H H  X â y  d ự n g 

Thành Nam ra đời, ý niệm về 

thương hiệu ít có trong suy 

nghĩ của mọi người. Vì thế các 

nhà lãnh đạo Thành Nam đã 

có tầm nhìn xa khi chú tâm 

đến việc cho ra đời logo của 

công ty. Bác Lê Đức Lai, một 

họa sỹ và cũng là giảng viên 

bộ môn nghệ thuật, khoa kiến 

trúc, ĐHXD đã được tin tưởng 

giao phó nhiệm vụ này. Logo 

hiện nay của Thành Nam được 

phát triển từ 1 trong 20 mẫu 

logo phác thảo bác Lai đưa ra. 

Tư tưởng chủ đạo của logo là 

sự mạnh mẽ, bền vững, trường 

tồn theo thời gian như câu 

chuyện của những kim tự tháp 

Ai Cập. Từ khối hình tam giác, 

logo được thiết kế vạt 3 góc, 

mang lại tính nghệ thuật và sự 

mềm mại cho bố cục chung. 

Đồng thời vẫn giữ nguyên nền 

móng vững chắc và sự vươn 

lên không ngừng. Bên trong là 

một mái nhà với kiến trúc cổ 

kính, mang đậm bản sắc Việt 

Nam. Toàn bộ ngôi nhà được 

cách điệu từ hai chữ cái đầu 

của tên công ty là T&N. 

Logo lấy 3 màu cơ bản và cũng 

là số màu tối đa nên có trong 

một biểu tượng là xanh, vàng, 

đỏ. Màu đỏ là màu của mái 

ngói cũng là màu của thành 

công và may mắn. Màu vàng 

mang đến nguồn năng lượng 

tốt đẹp và là màu của sự vĩnh 

hằng, của ý chí, lạc quan và 

an toàn. Màu vàng cũng biểu 

trưng cho sự thịnh vượng và 

thông thái. Kết hợp với màu 

xanh của hòa bình, sức mạnh 

và sự vững vàng. Có thể thấy, 

tổng thể logo toát lên sự mềm 

mại, chặt chẽ, đoàn kết và 

phát triển bền vững. 

Trong quá trình xây dựng công 

ty, các nhà lãnh đạo kỳ vọng 

Cotana Group sẽ  đ i  những 

bước vững chắc trên đường trở 
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Ý nghĩa logo 

Cotana

NiÒm tin cho ng«i nhµ ViÖt

thành một tập đoàn kinh tế 

đạt tầm quốc gia. Muốn vậy, 

Cotana Group trước hết phải 

t rở thành ngôi nhà chung, 

nuôi dưỡng niềm tin để mọi 

người sống và làm việc. Và từ 

đó, người Cotana xây dựng 

nên những ngôi nhà Việt rất 

gần gũi, thân quen. Để Cotana 

Group sẽ là đ ịa chỉ tin cậy cho 

mọi người dân Việt gửi gắm, 

giao phó tạo dựng nơi an cư, 

lạc nghiệp. 

Trong cuộc sống ngôi nhà là 

niềm mơ ước và sự tiệm cận 

của bất cứ ai. Cotana Group 

muốn tăng trưởng bền vững và 

đạt được tầm nhìn thì chỉ có 

một  con đường,  đó là  t rở 

thành “Niềm tin cho ngôi nhà 

Việt”. Có niềm tin, cán bộ, 

công nhân viên sẽ say mê làm 

việc và cống hiến. Có niềm 

tin, khách hàng, đối tác sẽ tìm 

đến với công ty. Và tôi cảm 

nhận được rằng, chính niềm 

tin, uy tín được gây dựng bởi 

những con người có tầm và 

làm việc bằng chữ tâm là gốc 

rễ  để Cotana Group không 

ngừng lớn mạnh trong suốt 20 

năm qua. Tôi cũng tin rằng, 

đó sẽ tiếp tục là cơ sở và 

hướng đ i đúng đắn để Cotana 

Group tiếp tục phát triển trong 

tương lai. 

Màu của thành công, 
may mắn

Màu của thịnh vượng,
vĩnh hằng

Màu của hòa bình,
sức mạnh vững vàng



TIN TỨCVĂN HÓA 

hân ngày Quốc tế phụ nữ 

8/3, công đoàn Cotana đã 

tổ chức cho CBNV nữ trong công 

ty đi lễ, tham quan tại Thiền Viện 

Trúc Lâm và chùa Tây Thiên - Vĩnh 

Phúc. Đây là hoạt động tập thể 

hàng năm có ý nghĩa động viên 

tinh thần đối với chị em đồng thời 

thể hiện sự quan tâm của ban 

lãnh đạo và công đoàn Công ty 

tới các cán bộ, nhân viên nữ.

Thiền Viên Trúc Lâm Tây Thiên là 

ngôi chùa có kiến trúc hoành 

tráng nhất miền bắc Việt Nam. 

Đây là một thiền viện thuộc dòng 

thiền Trúc Lâm Yên Tử. Cùng với 

Thiền Viện Trúc Lâm Đà Lạt và 

Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, Thiền 

viện Tây Thiên là một trong 3 thiền 

viện lớn nhất của Việt Nam.

Đây là nơi đào tạo về Phật giáo 

một cách có hệ thống, tạo điều 

kiện để Phật giáo Việt Nam phát 

triển cả về bề rộng cũng như 

chiều sâu. Đồng thời đẩy mạnh 

giao lưu với các dòng phật giáo 

của các nước khác. Toạ lạc trên 

sườn núi Tam Đảo, Thiền viện hoà 

mình vào cảnh đá núi, thông reo. 

Mỗi du khách đến đây đều có 

cảm giác như được trở về ngôi 

nhà tự do của chính mình.

Du khách tới Tây Thiên - Thiền Viện 

không chỉ để ngắm cảnh, thăm 

quan mà còn để tìm lại không 

gian nhuốm màu phật pháp, rất 

thiền tịnh và trong sáng, gạt đi 

bao ưu phiền, mệt mỏi cũng như 

những bụi trần còn vương vấn để 

hòa mình vào không gian, cảnh 

sắc yên bình. 

Chuyến đi diễn ra trong không khí 

vui tươi, gắn bó và mang đến cho 

mọi người nhiều cảm xúc đặc biệt 

thú vị. Nhiều người ngỡ ngàng 

Tham quan 

Thiền Viện Trúc Lâm và chùa Tây Thiên 
nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3
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trước cảnh đẹp thiên nhiên của 

Thiền Viện Trúc Lâm và chùa Tây 

thiên. Một số người thì hồi hộp khi 

lần đầu tiên được đi cáp treo. 

Nhưng ấn tượng và đáng nhớ hơn 

cả là một bữa trưa ngon miệng, 

đầm ấm do tự tay các CBNV nữ 

trong Công ty chuẩn bị.

Toàn bộ chuyến đi gói gọn trong 

một ngày cuối tuần ngắn ngủi 

nhưng món quà đầy ý nghĩa này 

của công đoàn Cotana chắc 

chắn đã để lại rất nhiều kỷ niệm 

khó phai trong lòng chị em trong 

công ty.
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Hoạt động chuẩn bị lễ sinh nhật 20 n
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Ban giám đốc hăng say tập luyện tiết mục đồng ca “Giai điệu tổ quốc”
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ăm Cotana Group

20 cô gái và 20 bé tập luyện tiết mục 

văn nghệ cho phần giới thiệu về 20 công ty

CBNV Công ty hăng say tập luyện 

2 tiết mục đồng ca “ Bài ca Xây dựng” 

và “Bài ca Thành Nam”



Trà My

TIN TỨCĐỜI SỐNG

5 điều cấm kỵ trong phong thủy văn phòng 5 điều cấm kỵ trong phong thủy văn phòng 

 Một công ty phát triển 

không chỉ nhờ vào năng lực của 

nhân viên và khả năng của 

người lãnh đạo mà còn dựa vào 

các yếu tố phong thủy. Thiết kế 

văn phòng cần phải tránh những 

điều sau đây để công việc kinh 

doanh được thuận lợi.

Không nên thuê văn phòng ở 

những nơi có nhiều công 

trình đang thi công

Vị trí của văn phòng nên chọn ở 

những mảnh đất thông thoáng, 

không nên đặt cạnh những ngôi 

chùa đền, dưới cầu treo hoặc 

những nơi đang khởi công xây 

dựng hay đào đường… Những tác 

động về địa hình ở xung quanh 

ảnh hưởng không nhỏ đến việc 

làm ăn kinh doanh của công ty.

Không nên giữ những đồ vật 

sứt mẻ, han gỉ

Trong văn phòng, không nên giữ 

lại những chiếc cốc, lọ hoa đã quá 

cũ và bị sứt mẻ, không nên để lại 

những sản phẩm bằng kim loại 

đã bị han gỉ bởi theo quan niệm, 

nếu để đồ vật sứt mẻ hoặc han gỉ 

không chỉ làm thất thoát, rò rỉ 

tiền bạc mà còn cản trở sự giàu có 

và vươn lên của công ty.

Không nên để cửa ra vào 

thông suốt với cửa sổ

Lưu ý về việc chọn lựa thiết kế 

văn phòng có sự hài hòa trong 

việc bố trí cửa chính và cửa ra 

vào. Cửa chính phải có khổ rộng 

nhất so với bất cứ một cửa nào 

trong công ty. Cũng có thể bố trí 

các cửa sổ so le với cửa chính để 

lưu thông không khí và lưu lại 

tài vận cho công ty.
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Không nên để đồ đạc hư hỏng 

lâu ngày

Trong văn phòng hiện đại có rất 

nhiều các thiết bị điện tử như 

điều hòa, máy tính, máy in, máy 

phôtô… Mỗi công ty cần có những 

nhân viên kỹ thuật hoặc những 

người chuyên kiểm tra những 

thiết bị đó để có hướng sửa chữa 

Không nên để tình trạng nứt 

tường, rạn gạch

Một văn phòng do thuê lâu ngày 

nên có thể dẫn đến tình trạng 

rạn nứt tường, tường bị thấm dột 

hoặc gạch lát sàn bị sứt mẻ, vỡ… 

Những hiện tượng này có thể 

xuất hiện ở bất cứ không gian 

nào, ở bất cứ công ty nào.

Vì thế, cần phải kiểm tra thường 

xuyên (đặc biệt là ở những phòng 

quan trọng như phòng họp, 

phòng tổ chức hội nghị…) để có 

hướng khắc phục, sửa chữa kịp 

thời sẽ tránh được rạn nứt trong 

sự phát triển kinh doanh của 

công ty.

Một lời khuyên hữu ích đó là ở 

các văn phòng, nên sử dụng ghế 

dựa hoặc cho nhân viên tựa lưng 

vào tường, tủ. Điều đó sẽ giúp 

nhân viên tập trung hơn trong 

công việc của mình. Đặc biệt, 

mỗi một văn phòng nên mua một 

tượng con vật linh thiêng nào đó 

để bảo vệ và che chở cho công ty 

như hổ, rùa, chim phượng…

kịp thời khi máy móc bị hư hỏng. Không nên để máy móc, thiết bị trong 

công ty hư hỏng lâu ngày, điều đó sẽ rất dễ gây xung đột về tài chính 

trong công ty.
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Cầu mới Trần Thị Lý bắc qua sông Hàn nằm phía 

thượng lưu, cách cầu Rồng khoảng 1km sau 

hơn 3 năm thi công với hình ảnh cánh buồm 

căng gió vươn ra biển

Dự án cầu mới Trần Thị Lý được khởi công từ 

tháng 4/2009, với tổng mức đầu tư sau các lần 

điều chỉnh là 1.709 tỷ đồng cùng những công 

n g h ệ  t h i  c ô n g  k ỷ  l ụ c . 

Cầu Trần Thị Lý là cây cầu hiện đại với kiến trúc 

Cây cầu đạt kỷ l
Vươn buồm khơi xa !

và kết cấu độc đáo khi sử dụng hệ dây văng 3 

chiều kết hợp trụ tháp nghiêng 12 độ về phía 

tây, cao 145m so với mặt nước biển, gối ngàm 

cứng độc đáo nhất Việt Nam. Với thiết kế độc 

đáo, cây cầu như cánh buồm căng gió vươn 

khơi xa.

Cầu được xây tại vị trí cây cầu đường sắt De 

Lattre de Tassigny do Mỹ xây đựng từ năm 1950. 

Theo thời gian, cây cầu này được cải hoán 

thành cầu đường bộ giành cho xe máy và nay 
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Theo Internet

tại Việt Nam
được xây dựng với hình dáng cánh buồn căng 

gió vươn ra biển.

Cầu mới Trần Thị Lý có tổng chiều dài cầu là 

731m, bề rộng mặt cầu 34,5m cùng hệ thống 

dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực dài 450m 

(gồm nhịp chính, mố và hầm chui) cùng hệ 

thống cảnh quan cây xanh hiện đại.
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ục thế giới 
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Phụ nữ

nên lấy chồng

khi nào

Lúc phụ nữ 16 tuổi, nhất 

định không được lấy chồng 

vì lấy ai kẻ đó sẽ vào tù.

Khi 17 tuổi, phụ nữ đừng lo 

lấy chồng mà nên lo tìm trâu 

để bẻ gãy sừng, mặc dù sừng 

bẻ xong chả biết dùng làm gì.

Lúc 18 tuổi, phụ nữ được gọi 

là teen. Teen phải nhanh 

chóng trở thành hot girl chứ 

c h ớ  d ạ i  h o t  c h ồ n g .

Khi 19 tuổi, phụ nữ thường 

xem phim truyền hình Hàn 

Quốc và phát hiện ra những 

ông chồng sau này đều bị ung thư. 

V ậ y  l ấ y  l à m  c h i  c h o  m ệ t .

20 tuổi, không xem phim 

Hàn Quốc nữa mà xem 

phim Mỹ. Phát hiện ra 

chồng phần lớn là tội phạm. Lấy sẽ 

ra tòa.

21 tuổi chả xem phim Hàn, 

chả xem phim Mỹ mà xem 

phim Việt  Nam. Bàng 

hoàng khi phát hiện ra lấy chồng 

nghĩa là sẽ có mẹ chồng. Mà mẹ 

chồng luôn luôn gian ác.

22 tuổi, băn khoăn giữa 

chồng dễ thương và chồng 

đẹp trai. Cuối cùng không lấy 

23 tuổi mê một chàng trai 

hát hay. Lúc sắp cưới mới 

ngã ngửa người khi biết 

phần lớn chàng hát nhép. Thế là 

hủy bỏ hôn nhân.

24 tuổi yêu một chàng trai 

thông minh. Sắp cưới thì 

dừng lại, tự hỏi tại sao 

thông minh mà nghèo.

25 tuổi yêu một chàng trai 

là con ông lớn. Sắp cưới thì 

tạm hoãn khi biết bạn mình 

yêu được một anh con ông lớn hơn.

26 tuổi chả quen ai cả. 

Ngồi nhớ lại những mối 

tình học trò. Tự an ủi là 

tình học trò chả bao giờ thành công.

26 tuổi rưỡi ngồi nhớ lại 

những mối tình sinh viên. 

Toát mồ hôi vì hồi đó suýt 

nữa sống thử.

27 tuổi quen một anh hiền 

lành, gia giáo, con nhà tử tế. 

Định cưới thì ngần ngừ vì anh 

ấy không có nhà. Đó là chưa kể mấy 

lần đi phụ dâu cho đứa bạn, thấy cô 

dâu sau đám cưới đếm phong bì 

t h ư ờ n g  k h ó c .

28 tuổi cương quyết lấy 

chồng. Nhưng đi đâu cũng 

gặp những đàn ông cương 

quyết không lấy vợ.

29 tuổi gặp anh này thì chê 

già quá, gặp anh kia thì 

kêu trẻ quá. Những anh 

chấp nhận được thì có vợ rồi.

30 tuổi quyết tâm gặp ai 

cũng lấy. Nhưng ai cũng 

bảo chỉ muốn làm bạn thôi, 

đừng vội  vàng t iến  xa  hơn.

31 tuổi tuyên bố hạnh phúc 

khi độc thân, sung sướng 

khi thấy bạn bè ly dị. Cười 

nhếch mép khi gặp những bạn trai 

gầy ốm ngày xưa.

32 tuổi đi du lịch, học ngoại 

ngữ, xách cặp da. Nói tới 

nhân loại, đến thế giới, đến 

cải cách xã hội. Không nói tới chồng.

33 tuổi lên chức trưởng 

phòng. Nhìn đàn ông 

nghiêm khắc. Cáu gắt với 

mùi thuốc lá, mùi rượu. Thích kem 

dưỡng da. Thích nghe nhạc Trịnh. 

Không thích đàn ông.

34 tuổi. Ngồi bar một mình. 

Hút thuốc. Tự trả tiền 

rượu. Gặp đàn ông cười 

khẩy. Khuyên bạn bè ly dị chứ đừng 

35 tuổi. Đi thẩm mỹ viện. 

Đẹp như hồi 18 tuổi. Yêu 

các chàng trai tuổi teen.
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Tháng sáu về ta nhặt cành hoa phượng

Thắm một trời nỗi nhớ bạn bè xa

Thắm một thời thương thầy cô độ lượng

Bâng khuâng nào ai hái hộ giùm ta?

Bâng khuâng nào ai hái hộ giùm ta?

Chút nhung nhớ vương vương trên mái tóc

Chút kỷ niệm đã làm ta bật khóc

Con đường về tháng sáu nhạt nhòa mưa.

Con đường về tháng sáu nhạt nhòa mưa

Có giữ lại chân ai chiều trưa nắng

Có giữ lại ô mai, tà áo trắng?

Thì giữ giùm ta tháng sáu rất nhiều mưa…

Thì giữ giùm ta tháng sáu rất nhiều mưa…

Nơi ai đó giấu nụ cười e thẹn

Nơi kia đó mùa thi đang hò hẹn

Tháng sáu về, lá rụng một lần đưa…

Tháng sáu

Anh về, mùa Hạ nghiêng vai

Chút mưa, chút nắng gọi ngày đi qua

Cành cao xanh lá mượt mà

Tự tình, gió ngát hương hoa dịu dàng

Gửi em ngần ấy không gian

Nhắm đôi mắt lại, mơ màng .... gặp nhau

Chợt thương mùa Hạ trên đầu

Chợt thương nước dưới chân cầu lang thang

Gửi em ngần ấy thời gian

Câu thơ chẳng đủ gói ngàn đợi trông

Dẫu cho anh viết nhiều dòng

Làm sao nói hết trọn lòng anh đây

Anh về, mùa Hạ trên tay

Xôn xao nhành trúc, làm ngây ngất lòng

Bổ làm đôi trái ước mong

Chạm môi thật khẽ, hôn trong bóng chiều

Cho em một góc trời yêu

Cho anh một cõi nâng niu để dành

Ví dầu mùa Hạ qua nhanh

Tình ta ở lại bên thành keo sơn ....

Hạ hồng

Chợt tỉnh giấc ngày nhà chốn cao,

Trước sân hoè rỡn gió lao xao.

Én tìm nơi cũ gom đàn lượn

Ve cất giọng vui vỗ cánh chao.

Dưới suối sen phô, hình thoát tục,

Đầu rào măng vượt, dáng thanh tao.

Phượng hoàng lặng biếng cành ngô đậu

Trên án sách xưa đón gió vào.

Đầu mùa hè
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