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ời ban biên tập

Quý bạn đọc thân mến! 

Hà Nội đang vào mùa trút lá. Sớm mai thức dậy, thấy lòng nhẹ tênh. Nắng vàng man mát. 

Những cơn gió heo may đùa giỡn trên phố khiến con đường từ nhà tới cơ quan như thênh 

thang hơn. Lái xe đi chầm chậm để gió lùa vào khe áo, thấm vào làn da, ngấm vào từng mạch 

máu rồi khẽ rùng mình vì lạnh.

Ban biên tập

L

Thưa quý bạn đọc!

Thu về cũng là lúc toàn bộ Group đang chạy đua với thời gian, đi xuyên qua thách thức để 

hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của năm 2012. Trong bối cảnh khó khăn đã gõ cửa hầu hết các 

doanh nghiệp trong ngành Xây dựng và Bất động sản thì Cotana Group ở tuổi 19 lại đang 

chứng tỏ sức trẻ và nội lực của mình. Bên cạnh việc hoạch định chiến lược giúp duy trì sự ổn 

định trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Cotana Group thời gian qua cũng rất sôi nổi với 

các hoạt động bên lề như Đại hội công đoàn, Đại hội cổ đông bất thường và điểm nhấn là lễ 

trao giải thưởng CSC hàng năm cho 01 bạn sinh viên xuất sắc nhất trường ĐHXD.

Thưa quý bạn đọc!

Để Cotana Group thực sự vững mạnh và phát triển cần có những con người bền bỉ và lạc 

quan với công việc và cuộc sống. BTNB số 8 sẽ gửi tới quý bạn đọc những bài viết sinh động 

và hấp dẫn về văn hóa Cotana. Những thông tin liên quan đến giải thưởng CSC, quý bạn đọc 

có thể theo dõi trong chuyên mục tiêu điểm của số này. Bạn sẽ hình dung một tổng thể 

Cotana Group trong bài phỏng vấn Phó tổng giám đốc Bùi Đình Toản. Được trò chuyện với 

những gương mặt điển hình trong Cotana Group. Ngoài ra trang tin các công ty thành viên 

sẽ hân hạnh được giới thiệu tới quý bạn đọc về Công ty Cổ phần Kiến trúc Thành Nam, đơn 

vị sẽ tròn 5 năm tuổi vào năm 2012. Còn rất nhiều những thông tin thú vị và bổ ích đang chờ 

đón quý vị trong BTNB số 8. 

Trân trọng kính mời Quý độc giả cùng đón đọc!
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Bản tin nội bộSố 8 - 20124

Tối 13 tháng 09 năm 2012 tại Hội trường G3 trường 

Đại học Xây dựng Hà Nội, COTANA GROUP phối hợp 

cùng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức Lễ trao 

giải thưởng CSC năm 2012. Giải thưởng CSC được tài 

trợ bởi Quỹ CSC do Cotana Group khởi xướng và quản 

lý (trị giá tương đương 5000 USD) trao cho 01 sinh 

viên xuất sắc nhất trường Đại học Xây dựng Hà Nội. 

Sinh viên Nguyễn Đức Phúc đến từ lớp 53CD4, khoa 

Xây dựng Cầu đường, trường Đại học Xây dựng Hà Nội 

đã giành giải thưởng và trở thành sinh viên xuất sắc 

nhất năm học 2011 -2012 của Trường. 

COTANA GROUP tham gia hội nghị doanh nghiệp doanh nhân tiêu biểu và sáng kiến sáng 

tạo Thủ đô năm 2012

(BBT)

S á n g  n g à y 

2 4 / 0 7 / 2 0 1 2  t ạ i 

Cung văn hóa Lao 

động Hữu nghị Việt 

Xô đã diễn ra Hội 

nghị biểu dương 

d o a n h  n g h i ệ p , 

doanh nhân tiêu 

biểu và “Sáng kiến, 

sáng tạo” Thủ đô 

năm 2012.

Tới dự hội nghị có 

đồng chí Nguyễn Thế Thảo - Chủ 

tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hà Nội, đồng chí Ngô Thị Doãn 

Thanh - Chủ tịch Hội đồng Nhân 

dân Thành phố Hà Nội, đồng chí 

Trần Văn Thực Chủ tịch - Liên 

đoàn Lao động Thành phố Hà Nội 

và các đồng chí lành đạo khác của 

Thành phố.

 Trong đó Công ty Cổ phần Đầu tư 

và  Xây dựng Thành Nam đã vinh 

dự nhận cờ thi đua của Thành 

phố cho đơn vị đã có thành 

tích xuất sắc trong phong trào 

năm 2012. Hai cá nhân là ông 

Đào Ngọc Thanh- Bí thư Đảng 

ủy- Chủ tịch HĐQT đã vinh dự 

được nhận bằng khen của 

Thành phố cho doanh nhân 

tiêu biểu thành phố năm 2012 

và bà Vũ Thị Hồng Phúc công 

nhân lái cẩu của Xí nghiệp 

quản lý và kinh doanh Thiết bị 

thi công đã vinh dự nhận bằng 

khen của Thành phố cho cá nhân 

tiêu biểu năm 2012.

Lễ trao giải thưởng CSC năm 2012

Sáng 29/07/2012, Tổng công ty Viglacera đã tổ chức 

lễ khánh thành Giai đoạn 1 khu căn hộ cho người có 

thu nhập thập - KĐT Đặng Xá 1 và Trường mần non A 

tại Khu đô thị Đặng Xá - Gia Lâm - Hà Nội.

Đây cũng là khu nhà ở cho người có thu nhập thấp đầu 

tiên trên địa bàn huyện Gia Lâm được đưa vào sử 

dụng, giải quyết nhu cầu ở cho khoảng 4.000 cư dân 

trên địa bàn thành phố. Trong đó Công ty Cổ phần 

Đầu tư và Xây dựng Thành Nam  là nhà thầu chính thi 

công và hoàn thiện đơn nguyên A1, A2, A3 nhà D2 tại 

KĐT Đặng Xá- Gia Lâm - Hà Nội.

Khánh thành giai đoạn I- Đặng Xá 

(BBT)
(BBT)
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 Để thiết thực chào mừng kỷ niệm 

20 năm thành lập Công ty và cũng 

để phát huy tinh thần đoàn kết, 

xung kích, lao động sáng tạo, tình 

nguyện của tập thể cán bộ công 

nhân viên đội thi công số 1- Cotana 

Group. Nhằm mục đích thi đua 

đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo công 

tác an toàn lao động, kết thúc công 

trình GH4 & nhà Dịch vụ tại Dự án 

khu đô thị mới Việt Hưng - Long 

B i ê n  -  H à  N ộ i  v à o  n g à y 

30/12/2012. 

Chiều ngày 11 tháng 10 năm 2012 

tại phòng họp tầng 2 Trụ sở Công ty 

Lô CC 5A - Bán đảo Linh Đàm- 

Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội 

Lễ ký cam kết thi đua hoàn thành công trình GH4 & Nhà dịch vụ.

đã diễn ra Lễ ký cam kết thi đua 

hoàn thành công trình GH4 & Nhà 

dịch vụ giữa đại diện đoàn thể 

Công đoàn, đoàn Thanh niên 

Cotana Group và Ban lãnh đạo 

Công ty. Buổi lễ cam kết có sự 

chứng kiến của đồng chí Đào Ngọc 

Thanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

cùng các đồng chí lãnh đạo các 

phòng ban của Công ty.

Chiều ngày 12/07/2012 tại Sở Thông tin và Truyền 

thông Hà Nội đã diễn ra Hội nghị sơ kết công tác quản 

lý Nhà nước về xuất bản bản tin nội bộ.

Tham gia hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Khánh 

Phó Giám đốc Sở thông tin và Truyền thông cùng các 

đồng chí  đại diện lãnh đạo của 85 đơn vị có xuất bản 

bản tin nội bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trong suốt quá trình hoạt động bản tin nội bộ 

COTANA GROUP luôn là kênh tuyên truyền bổ ích, 

nội dung tuyên truyền đúng mục đích được cấp giấy 

phép và luôn có nội dung thông tin đạt yêu cầu. 

COTANA GROUP tham gia hội nghị sơ kết 

6 tháng đầu năm 2012

COTANA GROUP - Kiểm tra ISO

 Căn cứ vào nhu cầu và phạm vi của đăng ký chứng 

nhận, sáng ngày 23/08/2012 đoàn chuyên gia của 

Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (Quacert) đã tiến 

hành kiểm tra đánh giá chứng nhận giai đoạn 2 Hệ 

thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008 tại Công ty 

Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam. 

Đại diện lãnh đạo ban ISO của Công ty đồng chí PTGĐ 

Doãn Thanh Tùng - Trưởng ban đã chỉ đạo các đồng 

chí trong ban ISO chuẩn bị tài liệu chu đáo và tạo điều 

kiện để đoàn ISO hoàn thành tốt công việc của mình. 

Đồng chí cũng kiến nghị để phù hợp với mô hình hoạt 

động của Công ty đề nghị Trung tâm cấp lại chứng 

nhận giai đoạn 2 hệ thống quản lý chất lượng ISO 

9001-2008 của Công ty với tiêu chuẩn và phạm vi là: 

“Đầu tư dự án, quản lý thi công xây dựng công trình”.

(BBT)

(BBT)(BBT)
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Sáng ngày 05/09/2012  tại Tầng 10 

Trụ sở Công ty Cổ pphần Đầu tư và 

Xây dựng Thành Nam địa chỉ Lô CC 

5A- Bán đảo Linh Đàm - Hoàng Liệt - 

Hoàng Mai- Hà Nội đã diễn ra Đại 

hội Cổ đông bất thường năm 2012.

Tham dự Đại hội có 47 cổ đông đại 

diện cho 4.280.469 cổ phần 

/4.999.983 cổ phần tương đương với  

85.61 % số cổ phần có quyền biểu 

quyết tại đại hội. 

Để nâng cao một bước về năng lực 

quản lý, có đội ngũ cán bộ quản lý kế 

cận, phục vụ lâu dài cho sự phát triển 

của công ty. Do vậy quan điểm của 

Hội đồng quản trị đã thống nhất trình 

đại hội cổ đông chấp thuận tờ trình 

miễn nhiệm thành viên Hội đồng 

quản trị của bà Đinh Thị Minh Hằng 

và bầu bổ sung một thành viên vào 

Hội đồng quản trị. Bà Đào Thu Thủy 

đã trúng cử vào thành viên hội đồng 

quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và 

Xây dựng Thành Nam

COTANA GROUP tô ̉ chư ́c 

thaǹ h công Đaị  hôị  cô ̉ đông 

bât́  thươǹ g năm 2012

Sáng 11/8/2012, tại hội trường tầng 

10 trụ sở Công ty Công đoàn Cotana 

Group đã tổ chức Hội nghị đại biểu 

giữa nhiệm kỳ 2011-2014. Hội nghị 

là một sự kiện chính trị quan trọng 

thu hút sự quan tâm của toàn thể cán 

bộ công nhân viên lao động trong  

Cotana Group. Về dự Hội nghị có 

100 đại biểu là những Đoàn viên 

Công đoàn xuất sắc đại diện cho hơn 

500 Đoàn viên của các Công đoàn 

bộ phận trực thuộc.

Đại hội vinh dự tiếp đón đồng chí 

Đặng Huy Thọ - Chủ tịch Công đoàn 

ngành xây dựng Hà Nội, đồng chí 

Nguyễn Thế Thiệu - Phó Chủ tịch 

công đoàn ngành xây dựng Hà Nội. 

Sau nửa ngày làm việc nghiêm túc và 

khẩn trương Hội nghị đã  bầu ra 4 đại 

biểu đi dự đại hội XII công đoàn 

ngành xây dựng Hà Nội nhiệm kỳ 

(2013-2018): Nguyễn Thị Thu 

Hương, Trương Mỹ Hạnh, Vũ Thanh 

Tùng, Nguyễn Quang Huy

COTANA GROUP tô ̉ chưć  Hội 

nghị Đại biểu công đoàn giữa 

nhiệm kỳ (2011 – 2014)

Ngày 10 tháng 10 năm 2012 tại 

phòng họp tầng 2 tòa nhà COTANA 

GROUP Lô CC 5A- Bán đảo Linh 

Đàm - Hoàng Liệt – Hoàng Mai- Hà 

Nội đã diễn ra lễ ký hợp đồng hợp tác 

đầu tư về việc: “kinh doanh dự án 

đầu tư xây dựng công trình tại 389 

Trương Định” giữa Công ty Cổ phần 

Đầu tư và Xây dựng Thành Nam và 

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Rau 

quả 1.   

Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Rau 

quả 1 (trước đây là Công ty Xuất nhập 

khẩu Rau quả 1) được thành lập từ 

năm 1973 và chính thức cổ phần 

hoá từ năm 2005 có tên giao dịch 

quốc tế là : VEGETEXCO I – HANOI, 

có trụ sở tại 389 đường Trương Định 

– Hoàng Mai – Hà Nội. Công ty được 

biết đến là một trong những công ty 

hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực 

xuất khẩu đồ hộp, các mặt hàng gia 

vị, nông sản như hạt tiêu, quế, hoa 

hồi, cơm dừa, agar . ..

Lễ ký Hợp đồng hợp tác kinh 

doanh dự án đầu tư xây dựng 

công trình 389 Trương Định – 

Hoàng Mai – Hà Nội

Trong 2 ngày 7,8 /9 với tinh thần 

uống nước nhớ nguồn tri ân các 

anh hùng liệt sỹ đã hy sinh anh 

dũng để bảo vệ Tổ Quốc ban lãnh 

đạo Cotana Group đã tổ chức 

chuyến hành trình về nghĩa trang 

Trường Sơn - Quảng Trị và Ngã Ba 

Đồng Lộc - Hà Tĩnh.

Thắp những nén hương thơm 

tưởng nhớ về các anh hùng liệt sĩ, 

chúng tôi không biết nói gì hơn, chỉ 

cầu mong các đồng chí được yên 

Cotana Group Tháng 7 hành trình về với chốn linh thiêng

nghỉ và thầm hứa sẽ cố gắng sống 

xứng đáng với sự hi sinh to lớn của 

các đồng chí. Chuyến viếng 

thăm đầy ý nghĩa đó đã để lại 

trong đoàn chúng tôi nhiều tình 

cảm và kỷ niệm không thể nào 

quên. Cho đến tận bây giờ, 

những cảm xúc về nghĩa trang 

liệt sĩ Trường Sơn và ngã Ba 

Đồng Lộc vẫn như ngọn lửa 

đang bừng bừng cháy ở một nơi 

sâu thẳm trong mỗi chúng tôi…

(BBT)

(BBT)
(BBT)

(BBT)



Nội dung chính được đưa ra thảo 

luận và xin ý kiến tại Đại hội cổ 

đông bất thường của Công ty Cổ 

phần Đầu tư và Xây dựng Thành 

Nam diễn ra ngày 05/09/2012 là 

miễn nhiệm tha ̀nh viên Hô ̣i đô ̀ng 

qua ̉n tri ̣ và bầu bổ sung thành 

viên Hội đồng quản trị. 

Sau khi nghe ông Nguyễn Văn 

Trang, ủy viên HĐQT trình bày tờ 

trình xin ý kiến của Đại hội về hai 

vấn đề trên, đại hội đã tiến hành 

thảo luận. 100% cổ đông tham dự 

đồng ý với tờ trình của HĐQT là 

miễn nhiệm thành viên HĐQT 

đối với bà Đinh Thị Minh Hằng 

và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Kết quả với tỷ lệ phiếu bầu đạt 

99,8% bà Đào Thu Thủy đã trúng 

cử vào Hội đồng quản trị Công ty 

Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 

Thành Nam. Như vậy, HĐQT 

công ty hiện nay gồm 7 thành 

viên. Ông Đào Ngọc Thanh giữ 

chức Chủ tịch; các phó chủ tịch là 

ông Trần Văn Năm và ông 

Nguyễn Văn Kiên; các ủy viên 

gồm bà Vũ Thị Luyến, ông 

Nguyễn Văn Trang, ông Đỗ Văn 

Bình và bà Đào Thu Thủy. 

Sự thay đổi nhân sự HĐQT lần 

này không nằm ngoài mục tiêu 

nhằm nâng cao một bước về năng 

lực quản lý, chuẩn bị đội ngũ cán 

bộ quản lý kế cận, phục vụ lâu dài 

cho mục đích phát triển công ty. 

Đây là một quyết định sáng suốt 

trong thời điểm các doanh nghiệp 

trong ngành xây dựng và bất động 

sản Việt Nam đều đang rơi vào 

khó khăn, khủng hoảng và phải 

nỗ lực tự mở đường tìm hướng đi 

cho mình. Nó chứng tỏ quyết tâm 

cao của HĐQT, BLĐ công ty trong 

việc duy trì sự ổn định và chuẩn bị 

nội lực cho sự phát triển bền vững 

của Cotana Group trong tương lai.

Thay đổi nhân sự - Nâng cao năng lực quản lý

Hội đồng Quản trị Cotana.,JSC
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Thu Hương

Bà Đào Thu Thủy ủy viên HĐQT mới ra mắt



 Trong 2 ngaỳ 25/08 va ̀14/09/2012 

Đảng bộ COTANA GROUP đã tổ 

chức học tập và quán triệt Nghị 

quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp 

hành Trung ương Đảng (Khóa XI). 

Hội nghị nhằm tạo ra sự thống nhất 

cho toàn thể cán bộ Đảng viên 

trong COTANA  GROUP nhận thức 

sâu sắc những nội dung cơ bản, 

phương pháp, mục tiêu nhiệm vụ 

mà nghị quyết hội nghị lần thứ tư 

ban chấp hành Trung ương Đảng 

khóa XI đã đề ra từ đó vận dụng sáng 

tạo có hiệu quả trong hoạt động sản 

xuất kinh doanh của đơn vị mình.

Tại hội nghị các học viên đã được 

đồng chí Vương Thái Dương –Phó 

trưởng ban thường trực Ban tuyên 

giáo Quận ủy Đống Đa truyền đạt 

nhưñ g nôị  dung cơ ban̉  va ̀ nhưñ g 

vâń  đê ̀ mơí : “Một số vấn đề cấp 

bách về xây dựng Đảng hiện nay 

” trọng tâm là ngăn chặn, đẩy lùi 

tình trạng suy thoái về tư tưởng 

chính trị đạo đức, lối sống của 

cán bộ, đảng viên, nhằm nâng 

cao năng lực lãnh đạo, sức chiến 
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đấu của tổ chức đảng và vai trò 

tiên phong gương mẫu của cán 

bộ, đảng viên trước hết là cán bộ 

lãnh đạo, quản lý các cấp, củng 

cố niềm tin của đảng viên và 

nhân dân đối với Đảng. Đôǹ g chi ́

cuñg đã trình bày 5 chuyên đề về 

tổng kết việc thi hành Hiến pháp 

năm 1992 và những nội dung cơ 

bản về sửa đổi Hiến pháp năm 

1992; tổng kết Nghị quyết TW 7 

về  tiếp tục đổi mới chính sách, 

pháp luật đất đai trong thời kỳ 

đẩy mạnh CNH; HĐH; Kết luận 

về việc tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết TW4BCH (khóa XI) về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với công tác phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí; một số vấn đề về 

chính sách xã hội giai đoạn 2012 

– 2020. Đồng chí Vương Thái 

Dương cũng nhấn mạnh những 

điểm mà cán bộ, đảng viên công 

ty cần chú trọng trong việc đưa 

nghị quyết vào thực tế.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Vũ 

Thanh Tùng – Phó bí thư Đảng Ủy 

Công ty mong muốn qua buổi học 

tập, quán triệt nghị quyết mỗi cán 

bộ đảng viên trong Cotana Group 

sẽ xác định mục tiêu nhiệm vụ cụ 

thể của từng cán bộ nhân viên và 

đơn vị mình; từ đó tích cực đẩy 

mạnh triển khai chương trình cụ 

thể tạo sự chuyển biến trong tất 

cả các hoạt động 

Thu Hương
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Thaǹ h Nam Decor cũng đã đầu tư 

một showroom nô ̣i thâ ́t va ̀ văn 

phòng lam̀  viêc̣  tại số 38 Yết Kiêu, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội. Bên cạnh 

việc duy trì khả năng tài chính ổn 

định, chu ́ trọng đầu tư cơ sở vật 

chất phục vụ tốt nhu cầu làm việc 

và kinh doanh, Thaǹh Nam Decor 

trong những năm qua cũng đã tập 

hợp được một đội ngũ nhân sự giàu 

năng lực và nhiệt huyết. Chính đội 

ngũ cán bộ nhân viên được tích lũy 

nhiều kinh nghiệm, trưởng thành 

trong thị trường tư vấn, thiết kế và 

thi công nôị  thât́  các công trình đã 

giúp Thaǹ h Nam Decor luôn đủ 

khả năng đáp ứng được mọi yêu 

cầu của khách hàng, dù là khách 

hàng khó tính nhất. 

  Ngành nghề kinh doanh của 

Thaǹh Nam Decor bao gồm: tư vấn 

chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án, tư 

vấn thiết kế và thi công các công 

trình, khảo sát và đo đạc cùng các 

dịch vụ tư vấn khác…trong đó tập 

trung vào ba mảng chính là thiết 

kế, thi công nội thất và kinh doanh 

đồ nội thất. 

Trải qua năm 5 hiǹ h thaǹ h và phát 

triển, Thaǹh Nam Decor đã tạo 

cho riêng mình những bước tiến 

đáng kể trong lĩnh vực thiết kế, tư 

vấn và thi công nôị thât́ . Công ty đã 

xây dựng một mô hình cơ sở vật 

chất đảm bảo với không gian văn 

phòng làm việc hiện đại và đặc 

biệt để phục vụ cho công tác quảng 

bá, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, 

TRANG CÔNG TY THÀNH VIÊN
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TRANG CÔNG TY THÀNH VIÊN

 (Lan Hương)

       hướng tới dịch vụ hoàn hảo
 Như là xương sống trong 

cơ thể, sự trưởng thành của các 

công ty thành viên góp phần vào 

sự vững mạnh của Cotana Group. 

Năm 2012 này đánh dấu chặng 

đường 5 năm phát triển của Công 

ty Cổ phần Kiến trúc và Nội thất 

T h à n h  N a m  ( T h a n h  N a m 

Decor.,JSC). Chuyên muc̣  Công ty 

Thaǹ h viên sô ́ naỳ  mơì  quy ́ baṇ  

đoc̣  thăm Thaǹ h Nam Decor đê ̉

hiêủ  thêm vê ̀ho.̣

Thanhnam Decor
R

Thanhnam Decor
R



Tôn chỉ cho sự phát triển vững bền của 

Thaǹ h Nam Decor được Ban lãnh đạo 

cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên 

Công ty xác định gói gọn trong bốn từ 

là “dịch vụ hoàn hảo”. Đuć kêt́ kinh 

nghiêṃ  quy ́baú  tư ̀ chăṇg đươǹg phat́ 

triên̉  nhiêù  thuâṇ  lơị  nhưng không it́  

chông gai, BLĐ Thaǹ h Nam Decor  

luôn nhâṇ thưć  răǹ g đê ̉viêt́  tiêṕ  nhưñ g 

thaǹ h công, câǹ chu ́troṇ g phat́  huy nôị  

lưc̣ , reǹ  luyêṇ  chuyên môn đê ̉ mang laị  

dic̣ h vu ̣ hoaǹ haỏ nhât́ cho khaćh 

haǹ g. Việc đảm bảo chất lượng tốt nhất 

cho mỗi công việc, mỗi công trình và 

mỗi dự án mà công ty đảm nhận đã 

được đáp lại bằng sự hài lòng và sự 

trung thành từ phía Khách hàng. Nhờ 

vậy mà năm 2012  Thaǹ h Nam Decor 

vẫn tiếp tục triển khai thi công các dự 

án văn phoǹ g lam̀  viêc̣ , nha ̀ơ,̉  Khách 

sạn taị  Ha ̀ Nôị  va ̀cać thaǹ h phô ́lơń  

trong ca ̉nươć.

Năm 2012 Thaǹ h Nam Decor sẽ tổ 

chức lễ kỷ niệm sinh nhật tròn 5 tuổi, 

thay mặt ban biên tập BTNB số 8 xin 

gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới BLĐ cùng 

toàn thể cán bộ, công nhân viên của 

công ty. 

Chúc Thành Nam Decor ngày càng 

phát triển!

TRANG CÔNG TY THÀNH VIÊNTRANG CÔNG TY THÀNH VIÊN
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Thanhnam Decor
R

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT THÀNH NAM 
Thanh Nam Architecture & Interior Joint Stock Company

VPGD & SHOWROOM
Add: 38 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tell: (84-4) 3.9411334/3.94311335; Hotline: 0982 91 86 89 
Fax: (84-4) 3.9411336 
Email: info@thanhnamdecor.vn

HEAD OFFICE
Add: Toà nhà Cotana group, lô CC5A, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, 
Hoàng Mai, Hà Nội
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Tô Quang Cầm

Lớp: 55KDCLC khoa Kiến trúc & Quy hoạch

Ngày sinh: 15/07/1992

Quê quán: Nghệ An

Là người nhiệt huyết, cẩn trọng và cầu tiến. Say mê ngành kiến trúc và thích khám phá cuộc sống để luôn đưa ra những ý tưởng mới có ích cho xã hội. Dự định trong tương lai gần của tôi là thực hiện một đề án về đưa mô hình Nông thôn mới về quê hương. Giải thưởng CSC chắc chắn sẽ là sự hỗ trợ và động lực to lớn giúp tôi dành trọn tâm huyết cho dự án của mình. 

Phạm Văn Tiến
Lớp: 54KG2 khoa Cơ khí Xây dựngNgày sinh: 03/06/1990Quê quán: Ninh Bình

Ban̉  thân la ̀ người có lối sống lạc quan, hòa đồng với mọi người, nhiệt 

tình và tích cực với hoạt động chung của tập thể. Tôi cảm thấy rất 

vinh dự khi đây là năm thứ hai tôi được đại diện cho khoa góp mặt 

vào danh sách ứng viên của giải thưởng CSC. Giải thưởng CSC sẽ giúp 

tôi giảm bớt khó khăn trong việc trang trải học hành và vững tâm theo 

đuổi đam mê của mình.

Ngô Công Hùng
Lớp 54CB2 - Viện Xây Dựng Công Trình Biển
Ngày sinh: 15/10/1990
Quê quán: Nghệ An

 Niềm đam mê của tôi là đọc sách và nghiên cứu tài liệu. Đó cũng 

là một trong những bí quyết giúp tôi học tập tốt ngay từ khi bước chân vào 

đại học đến nay. Tôi rất vinh dự đại diện cho viện Xây dựng Công trình 

biển tham gia giải thưởng CSC lần này. Hy vọng tôi sẽ giành giải thưởng 

CSC năm 2012. 

Lê Viết Linh
Lớp: 53CG2 khoa Xây dựng công trình thủy
Ngày sinh: 20/08/1990 
Quê quán: Nghệ An

 Tôi cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc khi được chọn tham 

gia giải thưởng CSC năm nay. Tôi được bạn bè nhận xét là có chí tiến 

thủ, luôn chịu khó tìm tòi học hỏi các kiến thức và kinh nghiệm trong 

học tập. Nếu giành giải thưởng CSC tôi sẽ dùng nó cho việc học tiếng 

Anh để thực hiện ước mơ đi du học của mình và học các phần mềm 

ứng dụng cho công việc sau này một cách bài bản. 

Lê Thị Kiều Anh

Lớp: 54KT5 khoa Kinh tế & Quản lý xây dựng

Ngày sinh: 28/07/1991

Quê quán: Nam Định

 Khi biết tin mình là một trong các ứng viên của giải CSC năm nay tôi rất 

vui và hạnh phúc. Kể từ khi theo học ở trường cho tới nay đã là sinh viên năm 

thứ 4 tôi luôn không ngừng cố gắng, phấn đấu sống và học tập thật tốt. Với 

những thành tích học tập đạt được trong năm học vừa qua, tôi hi vọng mình sẽ 

là chủ nhân mới của giải thưởng CSC năm 2012. 

GƯƠNG MẶT ứng viên 

             “Giải thưởng CSC 2012"



Cao Thị Hương
Lớp: 54VL5 khoa Vật liệu Xây dựng 
Ngày sinh: 27/11/1991
Quê quán: Bắc Ninh

 Việc trở thành một ứng viên của giải thưởng CSC khiến tôi rất bất ngờ. Tôi 

cảm thấy rất vui. Giải thưởng này sẽ có ý nghĩa rất lớn với tôi, bởi nó khiến tôi muốn 

cố gắng nhiều hơn nữa. Nên tôi tin rằng, ý nghĩa thực sự lớn lao của giải thưởng là ở 

giá trị tinh thần mà nó mang lại, bởi vậy tôi nghĩ tất cả những ứng viên đều xứng 

đáng được nhận giải và đều là người chiến thắng.

Nguyễn Tiến Hưng

Lớp: 55MN1 - Viện KH&KT Môi trường

Ngày sinh: 26/03/1992

Quê quán: Lào Cai

 Khi được biết mình là một trong những ứng cử viên tham gia giải thưởng 

CSC 2012, tôi rất bất ngờ và vui sướng kèm theo đó là niềm vinh dự lớn khi được 

là đại diện của khoa mình tham dự giải thưởng này. Đây là tiền đề để tôi tiếp tục 

cố gắng hơn nữa để trở thành một kỹ sư xây dựng trong tương lai, làm một người 

có ích cho xã hội không phụ lòng cha mẹ, thầy cô và bạn bè đã tin tưởng.  

Nguyễn Đức Phúc
Lớp: 53CD4 khoa Xây dựng Cầu đường
Ngày sinh: 02/10/1990
Quê quán: Hải Dương

 Đây là lần thứ 2 liên tiếp tôi vinh dự được là ứng viên của giải thưởng CSC. 

Năm 2011 tuy không giành được giải thưởng cao nhất nhưng đó là một động lực lớn 

để tôi phấn đấu và cố gắng nhiều hơn nữa. Nhờ thế mà thành tích học tập của tôi 

năm nay đã cao hơn năm trước. Trong tương lai tôi mơ ước được ra nước ngoài tu 

nghiệp và tôi hi vọng giải thưởng CSC sẽ giúp tôi thực hiện ước mơ này.

Phạm Hoàng HảiLớp: 54PM1 khoa Công nghê ̣ Thông tin
Ngày sinh: 22/09/1991Quê quán: Thanh Hóa

 Khi nhâṇ  đươc̣  thông baó  la ̀môṭ  trong cać  ưń g viên cuả  giaỉ  thươn̉ g CSC tôi 

cam̉  thâý  rât́  rât́  vui. Đây là cơ hội tốt để tôi được giao lưu, hoc̣  hoỉ  va ̀ biêt́  thêm 

đươc̣  nhiêù  baṇ  be ̀ mơí . Trong suốt quá trình học tập, tôi luôn cô ́ găń g đê ̉ vươṭ  qua 

nhưñ g kho ́ khăn va ̀ cuñ g đươc̣  đaṕ  laị  băǹ g điêm̉  sô ́ hoc̣  tâp̣  cũng như giaỉ  thươn̉ g 

khi tham gia nghiên cưú  khoa hoc̣ . Chính vì thế tôi hi vọng mình sẽ có may mắn 

giành được giải thưởng CSC!

Phạm Nguyên Phúc

Lớp: 53XD1 khoa Xây dựng DD&CN

Ngày sinh: 09/02/1985

Quê quán: Nam Định

 Trước khi trở thành sinh viên ĐHXD tôi đã đi lính nghĩa vụ 3 năm. Môi trường 
quân đội đã rèn cho tôi ý chí, sự bền bỉ và kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình. Mơ 
ước của tôi khi bước chân vào giảng đường đại học là trở thành giảng viên được giảng 
dạy và nghiên cứu tại trường. Giải thưởng này sẽ là một niềm động viên về mặt vật 
chất lẫn tinh thần rất lớn đối với tôi  để tôi có thể thực hiện được mơ ước của mình.

Đây là năm thứ hai tôi vinh dự được tham gia xét chọn giải thưởng CSC hàng năm của 

Cotana Group. Giải thưởng CSC là một cuộc gặp gỡ hàng năm vô cùng ý nghĩa vì tại đây 

những sinh viên xuất sắc của trường ĐHXD có dịp gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm học tập và 

chia sẻ những định hướng trong tương lai. Tôi tin rằng ai trong số chúng tôi giành được giải 

CSC năm nay cũng xứng đáng và người đó chắc chắn sẽ biết sử dụng giải thưởng một cách 

thông minh và hiệu quả.

Lê Hồng NgọcLớp: 54CLC1 - Ban Kỹ sư Chất lượng cao 
Ngày sinh: 05/03/1991Quê quán: Hà Nội



BTNB số 8 xin kính mời quý độc giả cùng nhìn lại những 

khoảnh khắc ấn tượng của đêm trao giải thưởng CSC năm 2012 

diễn ra tại hội trường G3 -  ĐHXD tối ngày 13/09/2012. 

Ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT Cotana, chủ tịch Quỹ CSC trả lời 

phỏng vấn kênh VTV2, Đài truyền hình Việt Nam.

Mở màn đêm trao giải là các tiết mục văn nghệ sôi nổi, trữ tình do các sinh 

viên, cựu sinh viên trường ĐHXD và cán bộ, công nhân viên Cotana Group 

biểu diễn

 Chủ nhân giải thưởng CSC năm 

2012 - Nguyễn Đức Phúc, sinh 

viên năm cuối khoa Xây dựng Cầu 

đường. Đây là năm thứ 2 Phúc vinh 

dự được tham gia giải thưởng CSC. 

Phần thưởng 105 triệu đồng này 

chắc chắn sẽ giúp Phúc rất nhiều 

Các vị lãnh đạo của trường ĐHXD và Cotana Group chăm chú theo dõi phần 

clip giới thiệu 11 ứng viên tham gia xét chọn giải thưởng CSC năm 2012.

Các vị lãnh đạo của trường ĐHXD và Cotana Group chăm chú theo dõi phần 

clip giới thiệu 11 ứng viên tham gia xét chọn giải thưởng CSC năm 2012.

 PGS.TS Phạm Duy Hòa - Hiệu phó trường ĐHXD 

trao hoa, kỷ niệm chương và giấy chứng nhận cho 

11 sinh viên xuất sắc nhất ĐHXD tham gia giải 

thưởng CSC năm 2012.



Nguyễn Đức Phúc trong giây phút chiến thắng 

đã nhận được hoa, vòng nguyệt quế, cúp từ  

ông Đào Ngọc Thanh, Chủ tịch HĐQT  

Cotana, chủ tịch Quỹ CSC và T.S Lê Văn Thành 

Hiệu trưởng  trường  ĐHXD trao tặng.

  Ông Ngô Nguyên Hải – Phó TGĐ, Giám đốc điều 

hành Cotana trao hoa cho đại diện các ứng viên CSC 

năm 2011. Trong ảnh (từ trái qua phải) là Phạm Văn 

Tiến, Lê Hồng Ngọc, Chu Ngọc Huyền và Nguyễn 

Đức Phúc. Các ứng viên vắng mặt là các bạn đã ra 

trường đi làm hoặc đi thực tập xa. Riêng Lê Thái Hòa, 

chủ nhân giải thưởng CSC năm 2011 hiện đang du 

học tại Anh quốc.



Chủ nhân giải thưởng CSC 2012 
Nguyễn Đức Phúc:

“Thành công bắt nguồn 

 từ đam mê”

 Tôi liên lạc để chúc mừng 

Nguyễn Đức Phúc ngay sau đêm 

em trở thành chủ nhân của giải 

thưởng CSC năm 2012. Là người 

đã đồng hành cùng Phúc và các 

bạn ứng viên khác trong cả mùa 

giải, tôi coi việc làm này như một 

lẽ tự nhiên. Câu chuyện bị đẩy xa 

một chút khi tôi hỏi Phúc về cảm 

giác chiến thắng, về bí quyết học 

tập và nhiều thứ khác trong cuộc 

sống của em. Ngần ấy thứ tình cờ 

đã khắc họa phần nào chân dung 

của Phúc… 

 Phúc là người thế nào trong 

mắt của mọi người?

Em là người hòa đồng, nhiệt tình với 

các bạn. Đặc biệt luôn vui vẻ và sôi 

nổi những khi cần thiết (cười lớn).

 Trong số các ứng viên của 

giải thưởng CSC năm 2012 Phúc 

được mọi người biết đến nhiều vì đã 

từng tham gia CSC năm 2011. Điều 

này có khiến Phúc cảm thấy bị áp 

lực không? 

Không chị ạ! Em nghĩ được trở thành 

ứng viên của giải thưởng CSC lần thứ 

hai đã là vinh dự lớn nhất rồi. Ngay 

cả khi không đoạt giải cao nhất thì đó 

cũng là niềm tự hào của em và cả 

bạn bè nữa nên em không cảm thấy 

bị áp lực chút nào.

 Hai năm liên tiếp góp mặt 

trong danh sách ứng viên CSC với 

thành tích học tập năm sau cao hơn 

năm trước cộng với việc tham gia 

NCKH, đoạt giải nhì (không có giải 

nhất) trong cuộc thi “ý tưởng sáng 

tạo Việt” và hoạt động ngoại khóa 

rất năng nổ, Phúc có thể chia sẻ bí 

quyết để trở thành một sinh viên đa 

zi năng như vậy không?



“Sinh viên đa zi năng”? Em không 

nghĩ mình được như vậy đâu ạ. Đơn 

giản em chỉ làm  những thứ em 

thích. Mà đã thích là em làm đến 

cùng. Nên nếu nói bí quyết lớn nhất 

để em đạt được những kết quả như 

đã có thì đó chính là niềm đam mê 

với cái mà mình đã theo đuổi.

 Hỏi thật Phúc nhé, khi chủ 

tịch hội đồng xét thưởng công bố kết 

quả ứng viên số 9 nổi bật với 6/7 

phiếu bầu chọn, lúc đó Phúc thấy 

thế nào? 

Nói thật lúc đó em cảm thấy một 

chút lo lắng vì đây là cơ hội cuối cùng 

để em được là ứng viên của giải 

thưởng CSC và có cơ may trở thành 

chủ nhân của giải thưởng này. Sang 

năm em sẽ trở thành cựu sinh viên 

của trường ĐHXD rồi.

 Và khi chủ tịch hội đồng xét 

thưởng gọi tên em là người chiến 

thắng?

Haṇ h phuć  lắm chị ạ. Những nỗ lực 

không mệt mỏi với niềm đam mê của 

mình trong suốt quá trình vừa qua đã 

được đền đáp bằng giải thưởng này. 

Một dấu ấn đẹp cho một sinh viên 

năm cuối như em.

 Được biết Phúc mơ ước đi tu 

nghiệp ở nước ngoài, em đã có kế 

hoạch sử dụng giải thưởng này cho 

mục đích đó chưa?

Vâng ước mơ của em là đi học ở nước 

ngoài và sẽ trở về nước góp phần xây 

dựng quê hương. Việc giành giải 

thưởng CSC năm 2012 quá bất ngờ 

nên em cũng chưa lên được kế hoạch 

cụ thể. Nhưng với giải thưởng lớn 

như vậy chắc chắn sẽ giúp cuộc sống 

sinh viên của em bớt khó khăn hơn 

để em an tâm học tập cũng như có 

nhiều điều kiện thực hiện ước mơ 

của mình.  

 Gia đình đóng vai trò thế 

nào trong cuộc sống của Phúc? Ai là 

người có ảnh hưởng nhất tới em? 

Không chỉ riêng em mà tất cả mọi 

người đều coi gia đình mình là điểm 

tựa lớn nhất. Bố là người có ảnh 

hưởng lớn nhất tới em. Em sinh ra 

trong gia đình đông anh em ở làng 

quê nên cũng trải qua nhiều khó 

khăn trong cuộc sống. Trong những 

ngày tháng như vậy bố em – nguyên 

là một bác sỹ quân y đã chuyển 

ngành chính là trụ cột, người chèo lái 

cho gia đình. Bố còn giúp em định 

hướng trong cuộc sống và học tập. 

Mỗi khi có vấn đề gì cần tư vấn hay 

xin ý kiến, bố là người em nghĩ đến 

đầu tiên.

 Liệu Phúc có lấy bố làm hình 

mẫu của mình trong tương lai không 

đấy?

Một phần chị ạ. Em muốn giống bố 

là một người đàn ông có trách nhiệm 

và hết lòng vì gia đình. Ngoài ra em 

cũng muốn trở thành một thầy giáo 

nhiệt huyết đem hết những kiến thức 

mình đã học được truyền đạt cho 

sinh viên.

 Phúc muốn nhắn nhủ điều gì 

với các bạn sinh viên trường ĐHXD 

để có thể đạt được thành công như 

mình?

Em chỉ muốn nói rằng các bạn hãy 

cố gắng và luôn hướng về mục tiêu do 

mình đặt ra. Nhất định thành công 

sẽ đến với các bạn.

 Trở thành chủ nhân của giải 

thưởng CSC Phúc có nghĩ mình sẽ 

làm điều gì đó để giải thưởng thật sự 

có ý nghĩa với tất cả các bạn tham 

gia chứ không chỉ cá nhân em – 

người giành giải cao nhất? 

Vâng nhóm CSC đã được lập ra từ 

năm 2011. Nhóm thường xuyên trao 

đổi kinh nghiệm học tập trong nước 

cũng như nước ngoài, kinh nghiệm 

về công việc. Em là ứng viên của 

CSC 2011 & 2012 nên em sẽ là cây 

cầu kết nối hai nhóm trở thành một 

nhóm lớn mạnh. Mục đích là hỗ trợ, 

chia sẻ, trao đổi với nhau những kiến 

thức, kinh nghiệm trong học tập, làm 

việc và trong cuộc sống.

Xin cảm ơn và chúc Phúc sẽ thực 

hiện được ươć  mơ của mình!

 

Vậy là đêm trao giải CSC lần thứ hai 

đã khép lại. Tôi đã nhìn thấy niềm 

vui không chỉ ánh lên trong mắt 

người đoạt giải mà còn đong đầy 

trong mắt của cả 10 ứng viên còn lại. 

Các bạn rồi sẽ quên đi ánh hào 

quang lấp lánh của buổi tối hôm đó 

để trở về với cuộc sống và công việc 

học tập thường nhật. Tôi thầm hi 

vọng Phúc sẽ là cây cầu kết nối các 

bạn thành một nhóm và cùng sẻ 

chia, tương trợ, giúp nhau phấn đấu 

trong học tập cũng như trong cuộc 

sống. Để giải thưởng CSC với các 

bạn không phải chỉ là “một phút huy 

hoàng rồi chợt tắt” mà sẽ luôn đồng 

hành và là động lực để các bạn vươn 

lên dù các bạn ở bất kỳ nơi đâu hay vị 

trí nào.

Một số thành tích Phúc đã đạt được:
-Điểm TBTL: 3.53

-Sinh viên xuất sắc nhất khoa tại Hội trại sinh viên 

xuất sắc khoa Cầu đường năm 2009.

-Tham dự chương trình truyền hình Rung chuông 

vàng trên VTV năm 2010.

-Giải nhất môn Cơ học Đất trong cuộc thi sinh viên 

giỏi toàn trường năm 2011.

-Ứng viên cho giải thưởng CSC 2011.

-Giải nhì (giải cao nhất) cuộc thi “ý tưởng sáng tạo 

sinh viên” năm 2012 do đoàn thanh niên và hội 

sinh viên trường ĐHXD tổ chức. 

-Hiện tại đang thực hiện đề tài NCKH cấp nhà 

trường. 

-Ngoài ra Phúc còn tham gia tích cực các hoạt 

động xã hội như: sinh viên tình nguyện, tiếp sức 

mùa thi, mùa hè xanh…
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Hải Yến



về chốn linh thiêng
 Tháng 7 
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Palm Garden & Green House: 

                                  
 Trong bối cảnh giao dịch trên thị trường bất động sản bấy lâu nay trầm lắng thì tại Sàn bất động sản 

Crex, đơn vị độc quyền bán hàng cho dự án Palm Garden & Green House thuộc KĐTM Việt Hưng, Long Biên, 

Hà Nội, lượng khách đến mua hàng vẫn khá ổn định. Điều ấy thôi thúc phóng viên BTNB đi tìm nguyên nhân 

của sự “đắt hàng” này.

Đắt hàng nhờ đâu?

   Từ chính tên gọi, hai dự án này 

đã có sức hút với khách hàng khi 

nhắm trúng vào một trong những 

sự quan tâm hàng đầu của họ khi 

chọn mua nhà mới: Đó là không 

gian xanh. Đã quá quen thuộc, 

quen đến mức muốn thoát ra khỏi 

sự trật chội, ồn ào, ô nhiễm khói 

và bụi bẩn ở nội đô, nhiều gia 

đình có xu hướng chọn mua nhà ở 

xa trung tâm thành phố, nơi có 

môi trường sống trong lành nhờ 

không gian thoáng đãng và hệ 

thống cây xanh phủ khắp. Palm 

Garden - Khu biệt thự vườn cọ và 

Green House - Khu chung cư của 

những ngôi nhà xanh đã được 

triển khai xây dựng nhắm đúng 

vào tâm lý đó. Palm Garden, một 

trong 11 công trình kiến trúc lần 

đầu tiên được Hội kiến trúc sư 

Việt Nam trao giải “Kiến trúc 

xanh” hồi tháng 4 vừa qua gây ấn 

tượng bởi không gian sống phóng 

khoáng, mát mắt với những hàng 

cọ cao, xanh mướt. Trong khi đó 

tại Green House ngoài việc phủ 

kín gần như toàn bộ các khoảng 

trống phía dưới mặt đất bằng hoa 

và các loại cây tạo bóng mát, chủ 

đầu tư còn tiết lộ sẽ mang cây 

xanh lên tận mái công trình. 

Điểm nhấn ở Green House chính 

là đài phun nhạc nước rộng hơn 

1.000m2, vừa mang tính trang 

trí, giải trí, vừa giúp không gian 

sống của chung cư luôn mát mẻ 

và trong lành. Một điểm chung 

trong thiết kế kiến trúc của Palm 

Garden và Green House đó là cả 

hai dự án đều ưu tiên tối đa cho 

việc đón ánh sáng tự nhiên vào 

trong căn hộ. Điều đó sẽ mang lại 

cảm giác gần gũi, hòa mình vào 

thiên nhiên cho các cư dân sinh 

Đón đầu xu hướng đô thị xanh
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sống tại đây. 

Để mơ ước về một khu đô thị xanh 

không chỉ là ý tưởng đẹp trên bản 

vẽ mà còn phải đáp ứng được thực 

tế sử dụng cũng như mãn nhãn 

khi hoàn thành, chủ đầu tư đã 

mạnh dạn giao phần thi công 

cảnh quan của dự án cho Công ty 

Cổ phần Kiến trúc Cảnh quan 

Cotana Green – một đơn vị 

chuyên về kiến trúc cảnh quan 

cho các dự án bất động sản. 

Không phụ sự tin tưởng của chủ 

đầu tư, các kiến trúc sư, kỹ sư 

lâm nghiệp… cùng đội ngũ công 

nhân kỹ thuật của Cotana Green 

đã làm việc miệt mài, chăm chỉ 

ươm từng khóm hoa, trồng từng 

đám cỏ, cây xanh… để mang lại 

những mảng màu sắc rực rỡ, đầy 

sức sống cho Palm Garden và tới 

đây là Green House. Nhìn những 

cụm hoa được xén tỉa tỉ mỉ, những 

bãi cỏ non xanh rì, những hàng 

cây lớn xanh mướt mới cảm nhận 

được giá trị từ khối óc và đôi bàn 

tay lao động của những người làm 

cảnh quan chuyên nghiệp. Chính 

họ đã góp một phần rất lớn biến 

Palm Garden & Green House 

thành một địa điểm lý tưởng cho 

những người yêu thích sống hòa 

mình vào thiên nhiên để cảm 

nhận không khí trong lành và để 

hương thơm của cây, cỏ, hoa len 

lỏi vào từng hơi thở, từng mạch 

máu của cơ thể.

Ngoài những yếu tố kể trên, hai 

dự án này đều tọa lạc ở vị trí có 

House; bệnh viện đa khoa Đức 

Giang; nhà trẻ, trường học…

Từ đây cách trung tâm thành phố 

khoảng 7 km. Vì thế, các gia đình 

chỉ mất chưa đầy nửa giờ đồng hồ 

để di chuyển vào nội đô. Sự tiện 

lợi về giao thông và những lợi ích 

công cộng cùng những yếu tố kể 

trên đã phần nào lý giải được sự 

“đắt hàng” của Palm Garden và 

Green House. 

Sau khi khánh thành hồi tháng 

4/2012 đến hiện tại 100% các căn 

biệt thự tại Palm Garden đều đã 

có chủ. Riêng với Green House, 

ngoài hai khối nhà 5 tầng đã hết 

hàng và đón những cư dân đầu 

tiên đến sinh sống từ lâu thì hai 

khối nhà 14 tầng cũng đang nhận 

được sự quan tâm, mua hàng của 

rất nhiều khách. Hai khối nhà 17 

tầng đang được gấp rút xây dựng 

để kịp hoàn thiện theo tiến độ đề 

ra của chủ đầu tư. Như vậy, khi 

Green House chính thức đưa vào 

sử dụng sẽ cùng với Palm Garden 

tạo nên một quần thể công trình 

kiến trúc xanh đặc sắc, hài hòa và 

hợp lý. Chắc chắn sẽ đáp ứng 

được nhu cầu về nhà ở cho nhiều 

đối tượng khách hàng, đồng thời 

sẽ góp phần nâng quỹ nhà và tạo 

nên điểm nhấn cho bức tranh 

sinh động của KĐTM Việt Hưng, 

Long Biên, Hà Nội. 

thể nói là đắc địa ở KĐTM Việt 

Hưng. Bên cạnh việc được hưởng 

lợi từ công viên trung tâm rộng 

lớn 17ha và 5ha mặt hồ nằm ngay 

cạnh… hai dự án này còn được 

hưởng trọn vẹn những thuận lợi 

về cơ sở hạ tầng và các tiện ích 

công cộng phong phú như: trung 

tâm thương mại Savico, Vincom 

centre…;  sân tennis  Green 

Đầu tư cảnh quan chuyên nghiệp

Vị trí đẹp với nhiều tiện ích

Hải Yến



Phó Tổng Giám đốc Bùi Đình Toản: 

“Thành quả là  mà áp lực

      áp lực đến thì ”phải làm việc…  

 Các cụ có câu “quá tam ba bận”. 

Vậy mà phải hẹn tới lần thứ tư, phóng 

viên BTNB mới gặp được Phó Tổng 

Giám đốc Bùi Đình Toản. Để điện thoại 

về chế độ im lặng để chỉ nghe những 

cuộc gọi thật cần thiết, buổi trò chuyện 

với anh bắt đầu trong một chiều thu 

mới chớm.



 Nếu được khắc họa bản thân 

bằng một vài từ ngắn gọn, anh sẽ nói 

gì? 

Với tôi thì thân thiện trong giao tiếp la ̀

điều đầu tiên mọi người có thể cảm 

nhận được. Bên cạnh đó không thể 

thiếu đi tính nghiêm khắc, kỷ luật vì 

bản thân tôi luôn nghĩ sống thật tốt, có 

ích cho gia đình và xã hội là điều môĩ 

ngươì đêù hươńg tơí.

 Đi lên từ một nhân viên, qua 

quá trình phấn đấu được BLĐ Cotana 

tin tưởng bổ nhiệm giữ các chức vụ 

Phó TGĐ Cotana, Giám đốc Xí 

nghiệp 10 và TP Quản lý Xây lắp. Xin 

hỏi có bao giờ anh cảm thấy bị áp lực 

bởi chính “thành quả” đó không?

Trong cuộc sống ai cũng mong muốn 

đạt được những thành quả nhất định. 

Để đạt được thành quả như mình 

mong muốn rất khó nhưng để giữ vững 

và phát triển lại càng khó hơn. Với tôi 

thành quả cũng chính là thử thách và 

áp lực. Áp lực đến thì cần phải cố 

gắng làm việc, học hỏi, suy nghĩ, kết 

hợp và chia sẻ cùng nhau để hoàn 

thành tốt công việc của Công ty cũng 

chính là hoàn thành tốt nhiệm vụ của 

bản thân.

 Cùng lúc ngồi trên nhiều 

chiếc ghế “nóng” trong tình hình các 

doanh nghiệp Xây dựng nói riêng và 

cả nền kinh tế VN nói chung đang 

trong giai đoạn khó khăn  anh co ́định 

hướng ra sao để hoàn thành vai trò 

lãnh đạo của mình cũng như cùng 

BLĐ Công ty chèo lái con thuyền 

Cotana Group qua cơn sóng lớn này?

Hiện nay nền kinh tế đang rất khó 

khăn, đặc biệt công tác đầu tư và thi 

công xây lắp gặp những vướng mắc 

nhất định làm ảnh hưởng không nhỏ 

đến công tác tài chính của Công ty. 

Để vượt qua khó khăn trong giai đoạn 

hiện nay, Ban lãnh đạo cùng cán bộ 

công nhân viên trong công ty cần phải 

tận dụng thời gian, tận dụng mọi 

nguồn lực và chỉ ra phương hướng, 

cách giải quyết từng công việc cụ thể. 

Mỗi cán bộ, mỗi phòng ban thúc đẩy 

làm tốt các công việc được giao, đẩy 

nhanh tiến độ và nâng cao tinh thần 

trách nhiệm để Cotana Group vượt 

qua khó khăn tiến tới phát triển bền 

vững, lâu dài trong sản xuất kinh 

doanh.

 Được biết anh mới được bầu 

giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ 

phần Truyền thông Briq. Xin hỏi cơ 

duyên nào đã đưa anh đến với Briq 

Media và dự định của anh trong vai 

trò lãnh đạo mới mẻ này?

Đây có lẽ là “chiếc ghế nóng nhất”của 

tôi ở thời điểm hiện tại. Tôi nói “nóng” 

bởi vì tôi xuất thân là dân Kỹ thuật Xây 

dựng vốn không am tường về truyền 

thông. Nhưng với cương vị mới, 

nhiệm vụ mới là Chủ tịch HĐQT 

Công ty Cổ phần Truyền thông Briq 

trong thời gian tới tôi sẽ cùng với BLĐ 

công ty củng cố bộ máy, định hướng 

hoạt động kinh doanh và tìm kiếm đối 

tác. Tôi hy vọng tập thể Cán bộ Công 

ty Cổ phần Truyền thông Briq sẽ đồng 

lòng cùng BLĐ và HĐQT phấn đấu 

hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm 

2012 và đưa ra định hướng lâu dài cho 

công tác sản xuất kinh doanh của 

Công ty.

 Bận rộn với nhiều vai trò lãnh 

đạo tại cơ quan nhưng mọi người lại 

yêu mến gọi anh là “người đàn ông 

của gia đình”. Anh có thể chia sẻ bí 

quyết để cân bằng giữa công việc của 

một người lãnh đạo và bổn phận của 

một người chồng, người cha tốt trong 

gia đình?

Đối với từng công việc cụ thể thì sẽ do 

các phòng ban, công trường tham gia 

trong quá trình triển khai. Với vai trò 

của người lãnh đạo tôi luôn cùng các 

đơn vị sắp xếp và định hướng công 

việc sao cho thật hợp lý và đạt hiệu 

quả cao để tất cả mọi người đều có thời 

gian dành cho tổ ấm của mình. Muốn 

có thời gian hoàn thành tốt công việc 

cũng như chăm sóc tốt cho cuộc sống 

gia đình theo tôi cần phải có sự cố 

gắng và biết phân chia, sử dụng thời 

gian hiệu quả. 

 Gia đình anh đã vinh dự đoạt 

giải “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu 

năm 2011 – 2012” do Công đoàn 

Ngành Xây dựng Hà Nội trao tặng. 

Anh có thể giới thiệu về gia đình bé 

nhỏ, hậu phương vững chắc của mình 

với độc giả Bản tin nội bộ?

Hiện nay gia đình tôi sống tại Mỹ 

Đình. Vợ tôi đang công tác tại XNXD 

số 10. Chúng tôi có hai cháu. Con gái 

lớn Bùi Kiều Trang sinh năm 2004 

hiện là học sinh trường Đoàn Thị 

Điểm. Con trai thứ hai là Bùi Đình 

Tuấn sinh năm 2007 đang học tại 

Trường mẫu giáo Lê Quý Đôn. Để 

hoàn thành tốt công việc cần rất nhiều 

yếu tố, trong đó để có được thời gian 

dành cho công việc thì bản thân gia 

đình góp phần rất lớn. Tôi may mắn 

có bà xã đảm đang to toan mọi công 

việc nhà và tạo điều kiện rất nhiều để 

tôi yên tâm gánh vác và hoàn thành 

các vai trò hiện nay của mình.

 Xin cảm ơn những chia sẻ của anh. 

Chúc anh luôn hoàn thành tốt các vai trò lãnh 

đạo của mình. Chúc tổ ấm của anh luôn tràn 

ngập tiếng cười và hạnh phúc!

Thu Hương



Công đoàn COTANA GROUP với những nhiệm vụ trọng tâm 
                                                      trong cuối nhiệm kỳ 2011-2014

Công đoàn Cotana Group - tổ 

chức hội nghị đại biểu giữa 

nhiệm kỳ vào thời điểm mà toàn 

thể CBNVC của Cotana Group 

đã nỗ lực phấn đấu và hoàn 

thành tốt nhiệm vụ sản xuất 

kinh doanh 6 tháng đầu năm 

2012. 

Công đoàn COTANA GROUP la ̀

tổ chức chính trị xã hội đại diện 

cho tiếng nói và quyền lợi của 

cán bộ nhân viên trong Cotana 

group. Hội nghị đại biểu giữa 

nhiệm kỳ có nhiệm vụ bầu ra 

nhân sự đại biểu đi dự đại hội 

XII công đoàn nghành xây dựng 

Hà Nội nhiệm kỳ (2013-2018). 

Những tồn tại yếu kém trong 

công tác hoạt động của đầu 

nhiệm kỳ đã được hội nghị 

thẳng thắn vạch ra nhằm tìm ra 

biện pháp khắc phục trong thời 

gian tới.

Cùng với sự phát triển đi lên 

ngày càng bền vững của Cotana 

Group. BCH công đoàn Cotana 

Group trong cuối nhiệm kỳ 

2011-2014 có trọng trách lớn, 

trong đó có những việc cần làm 

ngay để chấn chỉnh và phát 

triển hoạt động công đoàn cả về 

chất và lượng.

Nhiệm vụ hàng đầu và trung 

tâm nhất là người đại diện, 

chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp chính đáng của người 

lao động. Ngoài việc tham gia 

chỉ đạo trong hoạt động sản xuất  

kinh doanh và các phong 

trào thi đua chung, công 

đoàn Cotana Group phải 

làm tốt việc các việc cụ thể 

sau: Đảm bảo công ăn việc 

làm đầy đủ cho người lao 

động; cùng chính quyền 

chăm lo đời sống vật chất, 

tinh thần người lao động; 

Khám sức khỏe định kỳ cho 

cán bộ nhân viên.

 Cần tổ chức và động viên 

hơn nữa người lao động 

phát huy tính năng động, 

sáng tạo trong lao động sản 

xuất. Hoàn thành xuất sắc 

kế hoạch sản xuất kinh 

doanh năm 2012. Thực 

hiện nghiêm túc hệ thống 
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Hội đồng Quản trị Cotana.,JSC

CÔNG ĐOÀN

quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn quốc tế ISO 9001-2008 , 

tham gia tốt các phong trào 

hành động cách mạng, tham 

gia quản lý, giám sát các hoạt 

động sản xuất kinh doanh của 

công ty trên cơ sở quy định của 

pháp luật, đẩy mạnh các hoạt 

động xã hội và từ thiện, gây quỹ 

hỗ trợ khó khăn, quỹ xây dựng 

tình nghĩa.

 Phấn đấu xây dựng tổ chức 

công đoàn vững mạnh: Chú 

tâm hơn nữa vào việc đào tạo 

bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công 

đoàn bằng nhiều hình thức 

khác nhau nhằm năng cao 

trình độ chuyên môn nghiệp vụ 

đáp ứng tốt mọi nhiệm vụ được 

giao trong từng giai đoạn cụ 

thể; phấn đấu xây dựng công 

đoàn cơ sở hàng năm luôn đạt 

danh hiệu Công đoàn cơ sở 

vững mạnh xuất sắc, 100% 

người lao động không vi phạm 

chính sách dân số và kế hoạch 

hóa gia đình, tích cực tham gia 

các phong trào do Công đoàn 

các cấp phát động, xây dựng và 

giữ gìn vệ sinh, nếp sống văn 

hoá công sở; ban chấp hành 

Công đoàn sinh hoạt tối thiểu 3 

tháng/ lần, tổ Công đoàn 1 

tháng/ lần; phát động các 

phong trào thi đua sản xuất 

ngay từ đầu năm và được triển 

khai tới tất cả các tổ Công đoàn 

với những nội dung thi đua cụ 

thể, thiết thực, tổ chức cho các 

tổ Công đoàn ký bản đăng ký 

thi đua trên cơ sở Tiêu chí thi 

đua của Công đoàn Công ty; kết 

hợp với Đoàn TNCSHCM tổ 

chức lại hoạt động văn hoá văn 

nghệ, thể dục thể thao.

Với những mục tiêu chiến lược như trên, tổ chức công đoàn sẽ nỗ lực 

hoàn thiện, ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là tổ chức chính trị 

quan trọng tất yếu trong tập đoàn, là tổ chức đầy tin cậy của đoàn 

viên công đoàn và người lao động.

Chủ tịch công đoàn Cotana Group: Nguyễn Thu Hương

Chỉ tiêu hoạt động của BCH công đoàn Cotana Group đầu nhiệm kỳ 

(2011-2014) đưa ra chưa bám sát, còn nhiều bất cập, chỉ tiêu phát 

triển Đảng còn thấp.

Do tính chất công việc sản xuất kinh doanh của Công ty trải đều 

nhiều nơi nên các hoạt động Công đoàn diễn ra không đều đặn, 

thường xuyên.

Nội dung, phương pháp sinh hoạt Tổ Công đoàn còn sơ sài hiêụ  quả 

chưa cao.
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ĐỒNG HÀNH CÙNG COTANA

Bản tin nội bộSố 8 - 201226

Giám đốc nhân sự Cotana 

 Chủ tịch Công đoàn 

NGUYỄN THU HƯƠNG

Cań  bô ̣ phoǹ g quan̉  ly ́ dư ̣ ań  

Công ty CPĐTXDKTHT Thaǹ h Nam

 Pho ́ chu ̉ tic̣ h

VŨ THANH TÙNG

Phó giám đốc 

Công ty CPTVXD Nam Thành Đô

 Ủy  viên ban chấp hành 

 NGUYỄN QUANG HUY



TRANG CÔNG TY THÀNH VIÊNĐỒNG HÀNH CÙNG COTANA

 

Thư ky ́ tôn̉ g giaḿ  đôć  

Ủy viên ban châṕ  haǹ h

NGUYỄN THỊ ĐIỆP

Kế toán trưởng 

Công ty CPĐT và XD công nghệ Thành Nam 

TRƯƠNG MỸ HẠNH

Kế toán 

Công ty CP ĐT PT BĐS Thành Nam 

Ủy viên ban chấp hành

PHẠM THỊ TRANG
Trươn̉ g phoǹ g haǹ h chiń h nhân sư ̣

Công ty CP ĐT PT Công nghê ̣ Thaǹ h Nam 

NGUYỄN THỊ THẢO
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Ủy viên ban châṕ  haǹ h

 

Ủy viên ban châṕ  haǹ h



Cùng bạn nghe nói nhà mình
 COTANA-GROUP Ngôi nhà thứ hai trong mắt những thành viên trong đại gia đình này có điều 
gì đáng nhớ & đặc biệt. Bản tin nội bộ mời quý bạn đọc cùng gặp gỡ và lắng nghe những chia sẻ của mỗi 
thành viên trong đại gia đình Cotana- group

Bạn hãy chia sẻ một chút về bản thân mình?

 Tôi tên là: Nguyễn Tiến Long 

 Sinh năm: 1987 tại Ba Vì - Hà Nội

Tốt nghiệp đại học tháng 6/2011 chuyên nghành xây dựng dân dụng công nghiệp trường 

ĐH Phương Đông.

Họ và tên: Mai Ngọc Anh

Chức vụ: Trưởng phòng Hành chính Nhân sự

Sau tốt nghiệp đại học làm việc cho một Công ty Liên doanh, nhưng bản thân luôn nghĩ 

mình nên làm việc và công hiến cho một Doanh nghiệp trong nước. Và thế là cơ may lại 

đến với tôi, được về đầu quân cho Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Công nghệ 

Thành Nam ngay từ những ngày đầu mới thành lập.

Mình tên: Đoàn Ngọc Danh

Đơn vị: Đội XD số 4

Công trình đang thi công: Nhà ở liền kề khu đô thị mới Lê Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, 

tỉnh Bắc Ninh.

 Họ tên đầy đủ: Hoàng Thị Tố Uyên - Sinh năm 1983

Trình độ : Đại học. Chuyên ngành Luật Kinh tế trường Đại học Luật Hà Nội

Chức vụ : Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự Công ty Cổ phần Xây dựng Dân dụng và 

Công nghiệp Thaǹ h Nam.

Các hoạt động xã hội: Tham gia nhiệt tình từ khi còn là sinh viên đến khi đi làm ( từ các 

phong trào của Đoàn thanh niên đến các phong trào của cán bộ công nhân viên).

Châm ngôn yêu thích: “ Điều quan trọng không phải vị trí ta đang đứng mà là hướng chúng 

ta đang đi”.

Tự nhận xét về bản thân: Là người cá tính, năng động, dễ gần, nhiệt tình trong công việc và 

cuộc sống. 

Họ tên: Đaò  Hôǹ g Sơn sinh năm 1985 

Pho ́ Phoǹ g Kinh tê ́ Thi ̣ trươǹ g

Tốt nghiệp Đại học Xây dựng năm 2008 



Điều gì khiến bạn gắn bó với Cotana?

Sau khi ra trường tôi rất may mắn được vào làm việc tại đội thi công số 1 khu đô thị mới Việt 

Hưng- Long Biên- Hà Nội. Ban̉  thân tôi khi mới ra trường với vốn kiến thức còn ít, chưa có 

nhiều kinh nghiệm hiện trường...Tôi đã được các anh chị đi trước chỉ bảo tận tình và được 

làm việc với một môi trường lành mạnh, có nhiều cơ hội để học hỏi và phát triển cho mình, 

anh em ban chỉ huy rất đoàn kết luôn giúp đỡ nhau trong công việc cũng như trong cuộc 

sống, và tôi cũng đã coi Thành Nam (COTANA) như là ngôi nhà thứ 2 của mình.

Làm việc ở đây tôi được học hỏi rất nhiều kinh nghiệm cả chuyên môn nghiệp vụ cũng như 

những kinh nghiệm sống quý báu mà tôi nghĩ ít có môi trường nào có thể làm được. Và điều 

quan trọng hơn cả là ở đây tôi luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo xuyên suốt của Ban lãnh 

đạo, điều đã tạo cho tôi và đồng nghiệp có cơ hội phát huy được chuyên môn nghiệp vụ của 

bản thân mỗi người. Tôi cảm nhận được đây chính là ngôi nhà thứ hai của mình.

Cotana là một tổ chức vững mạnh, có tầm nhìn chiến lược.

Môi trường làm việc ổn định, tập thể đoàn kết, sự chỉ đạo sát sao, quan tâm chu đáo của 

BLĐ.

Trải qua nhiều vị trí với các đơn vị khác nhau từ cơ quan nhà nước đến các doanh nghiệp 

nước ngoài nhưng thực sự khi đến với Cotana tôi đã tìm được ngôi nhà thứ 2 của mình. 

Điều khiến tôi gắn bó với Cotana là tôi cảm nhận được một môi trường: Một người vì mọi 

người và mọi người vì một người cả trong công việc và trong cuộc sống.

Cotana Group có môi trường làm việc thân thiện. Tất cả mọi người đều cởi mở từ Ban giám 

đốc cho đến nhân viên các phòng ban và công trường.

Ai/phòng ban nào trong Cotana để lại cho bạn ấn tượng nhất?

Khi mới vào Công ty đó là anh Phạm Cao Sơn – Phó tổng giám đốc COTANA GROUP. Anh 

Sơn là người lãnh đạo luôn có “Tâm và Tầm” Anh luôn quan tâm đến đời sống vật chất và 

tinh thần cho Cán bộ, công nhân viên trong Công ty. Mỗi khi chúng tôi gặp khó khăn trong 

công việc cũng như cuộc sống được trao đổi với anh Sơn mọi người sẽ nhận được câu trả lời 

của anh hết sức thuyết phục. Qua đây cho tôi gửi lời tới các bạn trẻ rằng mọi người hãy cố 

gắng và phải có niềm tin vì những khó khăn của chúng ta chỉ nhất thời. Tôi tin tưởng bằng 

sự góp sức trẻ của các bạn với sự lãnh đạo sáng suốt của Ban lãnh đạo Công ty chúng ta sẽ 

nhanh chóng thành công và ngày càng phát triển. 

Đó không ai khác ngoài ngài TGĐ.



Phòng Hành chính - Nhân sự công ty Cổ phần Xây dựng Dân dụng và Công Nghiệp Thành 

Nam là nơi tôi ấn tượng nhất. Đây là nơi đầu tiên tôi đến với Cotana cũng là nơi tôi hiện 

đang công tác. Buổi đầu mới đến không có những bỡ ngỡ mà tôi cảm nhận được sự thân 

thuộc với mình.

Nhân vâṭ  đê ̉ laị  âń  tươṇ g nhât́  ơ ̉ Cotana Group trong tôi la ̀ bác Thanh - CTHĐQT. Vơí  tôi 

bać  không chi ̉ la ̀ ngươì  lañ h đaọ  taì  ba ma ̀ coǹ  la ̀ ngươì  thầy đáng kính. Tiếp đó là vị lãnh 

đạo phòng cũ, môṭ  ngươì  luôn biết quan tâm đến công việc, đời sống của nhân viên trong 

phòng, luôn luôn chỉ bảo tận tình cho mọi ngươì  nhât́  la ̀ nhưñ g ky ̃ sư tre ̉ như chuń g tôi

Kỷ niệm nào khiến bạn nhớ không thể quên ở Cotana?

Đó là lễ trao giải thưởng CSC dành cho người suất xắc nhất trường Đại học Xây dựng. Điều 

này sẽ thúc đẩy sự học hỏi của Sinh viên cũng như quảng bá, giới thiệu về công ty, thu hút 

nhân tài về công ty...

Đó là không khí chuẩn bị cũng như diễn biến của buổi lễ kỷ niệm sinh nhật COTANA 

GROUP tròn 15 năm tuổi. Tôi cảm nhận được không khí ấm cúng với tình đoàn kết, sự quan 

tâm chia sẻ luôn là sức mạnh và là niềm tin vào một ngày mai phát triển.

Chuyến đi xuyên Việt đầu năm 2011.

Chương trình kỷ niệm sinh nhật Công ty troǹ  18 tuôỉ  tại baĩ  biên̉  Sầm Sơn- Thaǹ h phô ́

Thanh Hoá  năm 2011.

Là người gắn bó trong 1 mái nhà Cotana nếu có 1 điều ước bạn ước điều gì cho mái nhà thứ 2 

của mình?

Ước cho mọi người luôn luôn mạnh khỏe, đoàn kết, chung sức, chung lòng cùng nhau vượt 

qua những khó khăn của nền kinh tế để trở thành một tập đoàn phát triển bền vững của Việt 

Nam.

Phó Tổng Giám Đốc : Anh Bùi Đình Toản 

Khi tôi mới bắt đầu vào làm tại nhà 14 tầng- ĐN2 khi đó anh Toản là người điều hành ban 

chỉ huy CT17. Anh luôn nhiệt tình dạy bảo và động viên anh em trong ban chỉ huy làm việc 

để đạt được kết quả tốt hơn. Với toàn thể các anh em trong ban chỉ huy anh luôn gần gũi và 

tận tình giúp đỡ anh em. Với tôi anh vừa là người lãnh đạo, vừa là người anh mà tôi rất quý 

mến. Anh là một tấm gương để tôi học hỏi và phấn đấu trong công việc.



Năm 2011 và năm 2012 là năm mà kinh tế thế giới, cũng như nền kinh tế Việt Nam đang 

rơi vào suy thoái, đặc biệt với nghành Xây dựng, cũng vì điều đó mà công ty gặp rất nhiều 

khó khăn, với bản thân : Tôi mong muốn công ty sẽ vượt qua được năm khó khăn này và 

ngày càng lớn mạnh, bên cạnh đó tôi cũng mong muốn toàn thể công ty các anh em ở công 

trường, các phòng ban đoàn kết ,giúp đỡ nhau để đạt được hiệu quả cao hơn trong công 

việc.

Tôi mong muốn là Cotana ngày càng phát triển lớn mạnh và có nhiều người hơn nữa biết 

đến Cotana như một biểu tượng của ngôi nhà hạnh phúc.

Ước Cotana Group ngày càng bền vững phát triển và luôn là niềm tin cho ngôi nhà Việt.

Tôi ước cho tất cả thành viên trong gia đình Cotana sức khỏe thành đạt hạnh phúc cùng 

nhau gắn bó xây dựng ngôi nhà chung ngày một lớn mạnh.

Thu Hoài



  Mỗi năm, đến rằm tháng 7 thì phật tử và nhân dân ta lại cảm thấy có một 

cảm xúc thiêng liêng của ngày báo hiếu Vu lan. Báo hiếu là bổn phận trách nhiệm 

của mỗi người con. Vu Lan - Mùa báo hiếu cha mẹ. Đức Hiếu trung, lòng từ bi, hỉ 

xả như giúp con người sống tốt hơn. Dẫu biết rằng, không có người mẹ nghèo trong 

mỗi đứa con, chỉ có mẹ sớm hôm tần tảo, vậy mà đến bây giờ tôi vẫn chưa viết nổi 

một dòng cho mẹ trọn vẹn như tình thương mẹ dành cho tôi. Bởi lẽ tôi biết, dẫu ở đâu 

đi đâu trên trái đất này, mẹ vẫn luôn hiện hữu trong tôi, ánh mắt mẹ vẫn lo lắng, 

vui, buồn cùng những thành công hay khiếm khuyết của tôi, luôn dõi theo những 

bước chân tôi trên vạn nẻo đường đời...

 Nhân dịp này BTNB Cotana xin trân trọng gửi đến quý bạn đọc một 

truyện ngắn Chuyện hai đóa hồng và ngày lễ Vu Lan 

Mùa Vu Lan



 (Thu Hương)

 Câu chuyện của hai đóa hồng 

trong đêm trước ngày lễ Vu Lan. Đó là 

Hồng Nhung đỏ thắm và Hồng Trắng 

tinh khôi.

Ngày lễ Vu Lan người ta cài lên ngực 

mình đóa Hồng Nhung nếu họ may 

mắn còn có mẹ, người mất mẹ cài đóa 

Hồng Trắng cho mình. 

Đêm tháng 7 âm lịch. Vầng trăng ngày 

thứ 14 đủ tròn và sáng để chiếu lên vạn 

vật. Vườn hồng nằm dưới ánh trăng 

vàng dịu. Giọt sương của đêm đọng lên 

lá, lên những cánh hồng mịn màng. 

Những đóa hồng tỏa mùi thơm khắp 

không gian về đêm. Chỉ còn đêm nay 

nữa thôi, sáng sớm mai hết thảy những 

đóa hồng này sẽ được ngắt, để người đời 

dùng chúng thay cho lời tri ân với mẹ! 

Ngày lễ Vu Lan.

Hồng Trắng được trồng cạnh Hồng 

Nhung. Hồng Trắng say sưa tận hưởng 

cái lạnh của sương, uống lấy từng giọt 

sương để khiến mình có thể rực rỡ nhất 

vào ngày mai. Đóa Hồng Nhung nhìn 

bạn đang cố gắng hết sức có thể để tăng 

nhựa sống cho mình, Hồng Nhung rụt 

rè nói với bạn:

- Hồng Trắng ơi, mai là ngày lễ Vu lan 

rồi, cậu có buồn không?

- Tại sao lại buồn chứ?

Gương mặt Hồng Trắng vẫn tươi tắn lạ 

thường. Hồng Nhung khẽ khàng:

- Tớ không biết vì sao trong ngày lễ Vu 

lan con người lại dùng tớ, một loài hoa 

hồng mang màu đỏ để dành cho những 

người còn mẹ trên đời. Còn cậu – loài 

hoa hồng trắng luôn phải dành cho 

những người đã mất mẹ. Có khi nào cậu 

thấy buồn không?

- Không đâu, tớ không phải là đại diện 

cho sự bất hạnh của những người mất 

mẹ, tớ thay họ nói lên tình yêu vô bờ 

bến mà họ dành cho mẹ. Họ dùng tớ để 

thay lời cảm ơn và thể hiện lòng kính 

yêu với mẹ, ngay cả khi mẹ không còn 

trên thế gian này nữa. Được gài trước 

lồng ngực của những người mất mẹ, tớ 

nghe được tiếng thổn thức, một nỗi xót 

xa trào dâng qua từng nhịp đập của con 

tim.

- Nhưng những người còn mẹ sẽ vui vẻ 

hơn những người mất mẹ vì vậy nếu 

Chuyện hai đoá hồng 
     và 
       

ngày lễ Vu Lan 



VĂN HÓA - GIẢI TRÍ

Trong một lớp thực tập pháp y, giáo sư già đáng kính đang đứng bên cạnh một 

cái xác ướp dung để hướng dẫn thực tập. 

– Làm nghề này điều quan trọng thứ nhất là phải bạo dạn và không sợ bẩn. Nói 

rôì giáo sư đút ngón tay trỏ vào hậu môn xác ướp và cho lên mồm mút, sau đó 

ông ta bắt các sinh viên làm theo. Sinh viên ở dưới bất đắc dĩ lam theo và thi 

nhau nôn oẹ. 

– Ðiều quan trong thứ hai – giáo sư bình thản nói tiếp – Ðó là óc quan sát và 

phân tích, vừa rồi tôi đút ngón tay trỏ nhưng khi đưa lên mồm mút thì là ngón 

giữa 

Ôi mẹ ơi!

Cướp xe ôm
Một cô gái ngồi sau xe ôm vừa đi đường vừa ngắm 

cảnh rồi nói với lái xe: 

“Mới có 15 năm mà Sài Gòn thay đổi nhiều quá”.

Anh xe ôm tưởng vớ được Việt kiều liền hỏi:   

– Ủa, cô ở Mỹ hay là đâu mới về vậy?   

– Dạ không anh, em mới ra tù được mấy hôm. Hồi đó 

em đi cướp xe ôm.

        cười

Giờ thực tập pháp y!

Thanh Lam

Lời ban biên tập



ĐÁNG GIÁ HƠN

Quaí  như phạm nhân!
Một hôm người nhà phạm nhân mới mang vào một 

con gà béo thơm ngon. Đại ca thèm lắm nhưng chẳng 

lẽ lại ra cướp gà ăn thì mất thể diện quá, liền gọi tên 

đàn em ra.

- Mày xem thằng kia nó làm gì với con gà đầu tiên thì 

mày cũng làm y như thế với nó. Nó bẻ cánh mày bẻ 

tay, nó bẻ đùi gà mày cũng bẻ đùi nó... Nếu mày 

không làm thế với nó thì tao sẽ làm thế với mày - đại 

ca gằn giọng.

- Vâng, thưa đại ca.

Chú phạm nhân mới toát hết mồ hôi hột... Nhưng 

một lúc sau... tên đàn em quay về bẩm báo đại ca, 

vừa đi vừa khóc:

- Em xin chịu tội với đại ca em không làm được.

- Thằng này nhu nhược quá, thế nó đã làm gì với con 

gà đầu tiên?

- Nó liếm phao câu con gà.

Ngộ lái!!!
Trên một chuyến xe (đò) nọ, xe đang chạy băng băng trên 

đường bỗng có một ông khách người hoa kêu lên:

 - Pác tài ơi!!! dừng lại cho ngộ lái 

Bác tài giận dữ: - Lái sao được mà lái

Ông khách la lên: - Không!!! ngộ nhất định phải lái... 

Bác tài lại trả lời: - Bác ngồi im đi! không lái được! 

Ông khách gào lên: - Không cho ngộ lái, ngộ lái ra quần bây 

giờ!!! 

Hồng Hạnh

được chọn gắn lên ngực những người 

còn mẹ sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều phải 

không nào? Hồng Nhung gặng hỏi bạn.

- Tớ nghĩ nhìn vào tớ khi nằm trên ngực 

của người khác, những người may mắn 

còn mẹ sẽ hiểu họ cần phải làm gì để 

xứng đáng với ân huệ mà cuộc đời còn 

đang dành cho họ. Họ cần phải có hiếu 

nhiều hơn để đến một ngày nào đó khi 

phải gài tớ lên ngực, họ không cảm thấy 

ân hận vì mình đã không làm một người 

con tốt. Tớ hạnh phúc khi nói thay tình 

yêu của những người mất mẹ và nhắn 

nhủ tới những người còn mẹ. Tớ đã làm 

sứ giả của tình mẫu tử thiêng liêng.

Hồng Nhung nhìn Hồng Trắng ngưỡng 

mộ. Cả hai lặng lẽ  hút dinh dưỡng từ 

đất và uống sương đêm để mình đẹp 

hơn vào ngày mai.
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