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TỔ HỢP VĂN PHÒNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ CĂN HỘ CAO CẤP  - AMBER RIVERSIDE

Kính gửi: Ban lãnh đạo và toàn thể CBNV trong TẬP ĐOÀN!

Những ngày này, không khí xuân Kỷ Hợi đang tràn ngập khắp mọi nơi. Toàn Cotana Group cũng đang 
chào đón một mùa xuân với nhiều hi vọng cho năm mới 2019 sắp tới.

Năm 2018 vừa qua, Cotana Group kinh doanh thành công với sản lượng và doanh thu đều hoàn thành 
xuất sắc kế hoạch đề ra. Công tác thi công xây lắp phát triển tốt. Công tác đầu tư sau một thời gian 
được hâm nóng đã có những bước tiến trở lại. Ngoài việc gấp rút chuẩn bị cho lễ khởi công dự án Ecog-
arden – Huế, Cotana đang nghiên cứu đầu tư dự án tại các địa phương khác như Lào Cai, Lạng Sơn, 

Long An, Bình Thuận…

Tháng 06/2018, Cotana Group tròn 25 tuổi. Từ một doanh nghiệp tư nhân được thành lập trong thời 
kỳ đầu đổi mới, sau 25 năm Cotana đã lớn mạnh và không ngừng khát khao vươn mình ra biển lớn. 
Khát khao ấy đang được lan tỏa và hiện thực hóa bởi thế hệ trẻ Cotana hôm nay - những con người tài 

năng và tràn đầy ước vọng như chính tuổi 25 của Công ty.

Tôi tin rằng, với không khí làm việc mới năng động và chuyên nghiệp, với những nét văn hóa hiện đại 
và trẻ trung đang được gây dựng từng ngày bởi những hành động nhỏ bé nhưng mạnh mẽ và quyết liệt, 

Cotana của chúng ta sẽ đạt được mục tiêu phía trước. 

Nhân dịp Tết đến Xuân về, xin chúc cho toàn thể CBNV Cotana Group và gia đình sẽ đón một mùa 
xuân đầm ấm, hạnh phúc, dồi dào sức khỏe và AN KHANG – THỊNH VƯỢNG. Chúc Cotana Group sẽ 

tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa và tạo được nhiều dấu ấn, nhiều thành tựu trong năm 2019.

Thư Chúc Tết!

Chủ tịch HĐTV Cotana Group
ĐÀO NGỌC THANH

Chịu trách nhiệm xuất bản
PTGĐ Nguyễn Thị Thu Hương
Chịu trách nhiệm nội dung
Trưởng Bộ phận TT Nguyễn Thị Hải Yến
Ban biên tập
Hải Yến, Quỳnh Trang, Trần Hường,
Thùy Linh, Nguyễn Điệp
Thiết kế
Chu Danh Việt Hà, Ngô Sỹ Hiển

Mọi ý kiến đóng góp và bài vở xin gửi về:
Ban biên tập Cotana Times, Toà nhà Cotana Group
Lô CC5A, bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.
ĐT: 024.35632763/ 64
Email: bantinnoibo@cotanagroup.com.vn 
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 Sáng 24/04, tại hội trường tầng 11 – trụ sở 
Công ty, Cotana Group đã tổ chức Đại hội đồng cổ 
đông năm 2018 với sự tham dự của HĐQT, Ban lãnh 
đạo Công ty, Quý cổ đông cùng lãnh đạo các đơn vị 
thành viên trong Cotana Group.
ĐH đồng cổ đông năm nay có ý nghĩa rất đặc biệt khi 
là đại hội đầu tiên Công ty mang tên mới, Công ty Cổ 
phần Tập đoàn Cotana. Ông Đào Ngọc Thanh – Chủ 
tịch HĐQT Công ty trong bài phát biểu của mình tại 

Đại hội đã chỉ ra ba kết quả mà ông cho rằng Cotana 
Group đạt được trong năm 2017. Một là công tác thanh 
quyết toán, thu hồi công nợ được thực hiện tốt góp phần 
vào kết quả sản lượng đạt 90% và lợi nhuận đảm bảo 
10%. Hai là Cotana đã thực hiện được những thay đổi 
quan trọng trong cơ cấu tổ chức và phát triển thương 
hiệu của Công ty. Ba là chuyển mình sang hoạt động 
đầu tư. 
Đại hội đồng Cổ đông thường niên Cotana Group năm 
2018 đã kết thúc tốt đẹp với sự nhất trí 100% với các 
vấn đề được đưa ra thảo luận, điển hình là:
Ủy quyền cho HĐQT thực hiện tăng vốn điều lệ từ 100 
tỷ lên 205 tỷ, trong đó bán ưu đãi cho cán bộ nhân viên 
là 5 tỷ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thưởng cổ phiếu 
cho Cổ đông hiện hữu là 100 tỷ, theo tỷ lệ 1:1 bằng 
nguồn vốn được lấy từ việc hạch toán nguồn lợi nhuận 
của Công ty.
Ủy quyền cho HĐQT trực tiếp đầu tư vào dự án ECO 
GARDEN – khu phức hợp Thủy Vân, thuộc khu B – 
khu đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế, 
có diện tích 45ha, thực hiện trong 8 năm.
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THÁNG 06/2018

THÁNG 05/2018
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Ngày 24/04/2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã 
ký quyết định chính thức lựa chọn nhà đầu tư thực 
hiện dự án đầu tư có sử dụng đất Khu phức hợp 
Thủy Vân giai đoạn II, thuộc khu B, KĐTM An 
Vân Dương, TP. Huế.
Chủ đầu tư liên danh của dự án gồm Công ty Cổ 
phần Tập đoàn Cotana, Công ty Cổ phần Kỹ nghệ 
và Hạ tầng Telin, Công ty CP Đầu tư và Phát triển 
Bất động sản Cotana Capital.
Dự án có diện tích 45 ha nằm trong Khu đô thị An 
Vân Dương, TP. Huế với tổng diện tích khoảng 
1.400 ha và được mang tên Ecogarden. Theo dự 

kiến, Ecogarden sẽ được thực hiện và hoàn thiện 
trong 8 năm.
KĐT An Vân Dương nằm trên diện tích đất chạy 
theo hướng Bắc – Nam và chạy dọc theo dòng sông 
Hương, nằm giữa thành phố Huế và sân bay, được 
chia thành các khu A, B, C, D. Dự án bao gồm các 

khu hành chính xen lẫn nhà ở, sản xuất 
tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch 
vụ, trung tâm thể dục thể thao, vui chơi 

giải trí phục vụ nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng… được 
thiết kế theo mô hình khu đô thị sinh thái trên hệ 
thống mặt nước và cây xanh. An Vân Dương được 
phân thành bốn khu đô thị mới với bốn chức năng 
khác nhau trong đó chức năng ở là chủ yếu. Sau 
khi hoàn thiện An Vân Dương sẽ bao gồm 1.200 
căn hộ. An Vân Dương được đánh giá là đô thị lý 
tưởng để chọn nơi làm việc và sinh sống theo nhu 
cầu của thời hiện đại.
Dự án Ecogarden được định hướng phát triển 
thành một dự án sinh thái bền vững với khu dân 
cư cao cấp nhằm đáp ứng nhu cầu gia tăng chất 

lượng nhà ở với mức sống ngày càng được nâng cao, phục vụ cho dân cư T.p Huế cũng như các tỉnh vùng 
lân cận. Bên cạnh các khu nhà ở sang trọng, các khu nhà ở vừa túi tiền được phân cấp rõ ràng, dự án được 
bao quanh là cơ sở hạ tầng đô thị tân tiến và các trung tâm thương mại, tiện ích công cộng và các công 
viên cảnh quan cũng như quảng trường xanh mát. Tổng thiết kế mặt bằng của dự án là sự kết hợp hài 
hòa giữa yếu tố lịch sử và văn hóa truyền thống địa phương Huế với bối cảnh hiện đại của một thành phố 
đang phát triển và hội nhập với thế giới.

THÔNG TIN DỰ ÁN
 Địa điểm: Khu B, KĐTM An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế.
 Tổng diện tích: 43,51ha trong đó:
 +  Đất ở: 16,53ha (37.99%) 
 +  Đất giao thông đô thị: 16.77ha (38.52%) 
 +  Đất cây xanh mặt nước: 4.99ha (11.47%) 
 +  Đất công trình công cộng: 5.23ha (12.02%) 
 Tổng vốn đầu tư: 3000 tỷ đồng.
TIẾN ĐỘ DỰ ÁN
 Tháng 11/2018 dự án đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt quy hoạch  
 chi tiết  1/500.
 Tháng 12/2018 nộp HS thiết kế cơ sở lên Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế và  
 đang chờ thẩm định.
 Công bố phương án áp giá đền bù đất lúa đợt 1 và có thông báo chuyển tiền đền bù.
 Hoàn thành HĐ với đơn vị thẩm định HS thiết kế cơ sở.
 Hoàn thành HĐ thiết kế cơ sở và thiết kế thi công hệ PCCC, HĐ thiết kế thi công  
 tiểu cảnh quan, HĐ thiết kế hệ trung thế và trạm biến áp.



SAMSORA PREMIER 105 CHU VĂN AN
CÁN ĐÍCH ĐÚNG TIẾN ĐỘ

BCH CÔNG TRƯỜNG

Sau 1 năm thi công đúng tiến độ đề ra, chiều ngày 27/12/2018 Công ty 
CP Tập đoàn Cotana đã phối hợp với Chủ đầu tư Công ty CP Đầu tư 

Sài Gòn – Hà Nội long trọng tổ chức lễ cất nóc Dự án Trung tâm 
thương mại dịch vụ văn phòng và căn hộ chung cư  – Samsora Primier 

105 Chu Văn An tại tầng 37 của dự án.

“ “
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Tại buổi lễ Ông Nguyễn Hồng Hải - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Sài 
Gòn - Hà Nội phát biểu: “Ngày hôm nay, trước thềm năm mới 2019, dự án 
Samsora Premier 105 - một công trình đẹp phía Tây Nam Thủ đô đã cất nóc 
đúng tiến độ đề ra. Điều này một lần nữa thể hiện năng lực của Chủ Đầu tư, 
các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn giám sát và nhà bảo trợ tài chính”.
Có được thành quả này, về phía nhà thầu Cotana Group phải kể đến sự chỉ đạo 
quyết liệt của Ban lãnh đạo Công ty, sự đoàn kết, nỗ lực làm việc không mệt 
mỏi của Ban chỉ huy công trình. Các anh, chị, em đã có nhiều ngày ăn ngủ tại 
công trình, tìm mọi phương án để vượt qua rất nhiều khó khăn đến từ yếu tố 
thời tiết, khách quan có thể gây cản trở đến việc hoàn thành công trình đúng 
tiến độ. Và ngày hôm nay Lễ cất nóc đã diễn ra trong niềm hân hoan của Chủ 
đầu tư, cùng các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn giám sát…
Nhưng vượt qua được khó khăn này thì sẽ lại đến thách thức khác. Ngay trong 
buổi lễ thượng lương ngày 27/12/2018, ông Nguyễn Hoàng Hải cũng cam kết: 

“Thay mặt CĐT và đơn vị phát triển dự án, chúng tôi cam kết sẽ thi công dự án với 
chất lượng và tiến độ cao nhất, đảm bảo công tác an toàn và vệ sinh môi trường. 
Trong 6 tháng tiếp theo, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là cùng với các nhà thầu 
phần hoàn thiện, cơ điện, cảnh quan tiếp tục đẩy nhanh tiến độ về đích bàn giao 
nhà cho cư dân vào cuối tháng 6/2019 tới ”.

Như vậy, sau khi hoàn thành phần thô của dự án theo đúng 
cam kết với Chủ đầu tư, hiện tại BCH CT đang tích cực đẩy 
nhanh tiến độ thi công gói thầu hoàn thiện với chất lượng 
tốt và đặc biệt tiếp tục phát huy công tác an toàn, vệ sinh 
môi trường và hình ảnh thương hiệu vốn đã thực hiện khá 
bài bản trong một năm qua. 
Khó khăn, áp lực đến là để tạo ra thành công. VÀ thành công 
của một tập thể đến khi mỗi con người luôn vì mục tiêu 
chung mà phát huy hết khả năng và sự mẫn cán của mình. 
Nhân dịp năm mới đến, xin chúc cho BCH CT Samsora 105 
Chu Văn An sẽ tiếp tục là một tập thể vững mạnh, gắn kết để 
thêm một lần nữa cán đích THÀNH CÔNG, bàn giao công 
trình theo đúng hợp đồng đã ký với Chủ đầu tư.
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Ngành xây dựng trong nhiều năm liền là 
điểm nóng về các vụ tai nạn lao động. Theo 
thống kê, mặc dù tỷ lệ tai nạn lao động 
(TNLĐ) ngành xây dựng đã giảm xuống 
23,8% (năm 2016) so với 37% (năm 2015) 
nhưng ngành này vẫn đứng đầu trong danh 
sách ngành gây TNLĐ lớn nhất. 
Đáng chú ý, trong số các nguyên nhân chủ 
yếu để xảy ra tai nạn lao động chết người thì 
nguyên nhân do không xây dựng quy trình, 
biện pháp làm việc an toàn chiếm 17,8% tổng 
số vụ; thiết bị không đảm bảo an toàn lao 
động chiếm 8,4% tổng số vụ; không huấn 
luyện an toàn lao động hoặc huấn luyện an 
toàn lao động chưa đầy đủ cho người lao động 
chiếm 11,4% tổng số vụ và không trang bị 
phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động 
chiếm 1,5%. 
Để tránh những tai nạn không đáng có xảy 
ra, trên những công trường xây dựng do 
Cotana Group thi công, chúng tôi luôn tuân 
thủ tuyệt đối những biện pháp nhằm đảm bảo 
ATLĐ cho con người và tài sản. Với chúng tôi, 
ATLĐ trong thi công cũng chính là yếu tố làm 
nên thương hiệu Cotana Group trên thị 
trường Xây dựng.

������������

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU
BẰNG ATLĐ TRONG THI CÔNG 

Là một nhà thầu có 25 năm kinh nghiệm thi công các công trình xây 
dựng, Cotana Group thấu hiểu ý nghĩa và tầm quan trọng của ATLĐ 
trong việc tạo nên thương hiệu và uy tín của mình.

“
“

Lưới bao che công trình để bao che, chắn bụi, bảo vệ 
an toàn cho các công trình, đặc biệt là các công trình 
cao tầng.

Kỹ sư và công nhân làm việc trên công trường 
được trang bị đầy đủ thiết bị Bảo hộ Lao động

Tổ chức huấn luyện ATLĐ và khám sức khỏe định 
kỳ cho Công nhân làm việc trên công trường.
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Vào những ngày cuối tháng 8, 
đầu tháng 09/2018 rất nhiều 
kỹ sư trẻ, có chất lượng cả về 
phẩm chất và chuyên môn đã 
gia nhập Cotana Group trong 
một quy trình tuyển dụng 
chuyên nghiệp kết hợp giữa 
Phòng Hành chính Nhân sự và 
Phòng Kỹ thuật & Công nghệ. 
Đây là lực lượng nòng cốt để 
thành lập nên Ban chỉ huy gói 
thầu “Thi công Bê tông Cốt 
thép phần Thân (không bao 
gồm cáp Dự ứng lực), xây thô 
và trát ngoài” thuộc dự án Khu 
thương mại, dịch vụ và chung 
cư cao tầng - Amber  Riverside 
Công ty Cổ phần Kỹ nghệ và 
Hạ tầng Telin làm chủ đầu tư.

Lễ ký kết hợp đồng giữa Cotana Group và Telin Group ngày 15/09/2018

Với 95% nhân sự mới tuyển dụng, Ban chỉ huy công trình “Khu 
thương mại, dịch vụ và chung cư cao tầng Amber Riverside” được 
thành lập trong sự kỳ vọng cao của Ban lãnh đạo Công ty. Đó là 
áp lực, cũng là động lực để Ban chỉ huy công trình quyết tâm xây 
dựng một bộ máy năng động, nhiệt huyết và sáng tạo với chuyên 
môn cao để không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao mà còn 
giúp gia tăng giá trị thương hiệu Cotana Group.
Anh Trần Quang Quyền - Chỉ huy trưởng cũng là Giám đốc Kỹ 
thuật của Công ty có nhiều năm kinh nghiệm ở vị trí chỉ huy 
trưởng cũng như trong công tác đào tạo phát triển cán bộ là một 
nhân tố quan trọng giúp Ban chỉ huy công trình nhanh chóng đi 
vào hoạt động ổn định. Cách thức làm việc và triển khai thi công 
trên công trình được thực hiện bài bản và khoa học, tư duy suy 
nghĩ của cán bộ luôn luôn chủ động trong công việc và đặc biệt 
tinh thần đoàn kết, lấy mục tiêu chung làm động lực để phấn đấu 
chính là một trong những điểm mạnh nhất của BCH công trình. 

Bước vào thi công với nhiều khó khăn ban đầu như: Sự thích nghi, phối hợp giữa các nhân sự mới, công tác 
đối ngoại... Tuy vậy, dưới sự dẫn dắt của Site Manager Trần Quang Quyền, Ban Chỉ huy trường đã thống 
nhất để đi đến các mục tiêu chung:

Ban chỉ huy công trình đang từng bước hiện 
thực hóa mục tiêu đó bằng Quá trình thi 
công:
 
Tất cả các vật tư được xếp gọn gàng, đúng vị trí 
đối với mỗi loại vật liệu (thép, cốp pha, gạch, 
cát, xi....). 
Công trình được thi công đảm bảo đúng chất 
lượng, đúng bản vẽ thiết kế  và tuân thủ đúng 
biện pháp thi công được duyệt. 
Công tác an toàn được theo dõi, đôn đốc và phổ 
biến sát sao cho từng cán bộ, công nhân trên 
công trường. 
Sự kết nối nhịp nhàng giữa các bộ môn (cốp 
pha, cốt thép) trên công trường là chìa khóa 
quan trọng để đẩy nhanh tiến độ thi công trên 
công trường. 
Tiến độ thanh toán với Chủ đầu tư: luôn đáp 
ứng được kế hoạch dòng tiền của công ty.

Ban chỉ huy công trường 622 Minh Khai sẽ cố gắng là mô hình công trường kiểu mẫu của công 
ty, đáp ứng đầy đủ các mục tiêu đã được nêu trên, đồng thời nâng cao chuyên môn của mỗi cá 
nhân là tiền đề thúc đẩy sự phát triển của một tập thể chuyên nghiệp như Cotana.

MỤC TIÊU

AN TOÀN

CHẤT LƯỢNG

TIẾN ĐỘ

THƯƠNG HIỆU

Ở BCH CÔNG TRÌNH AMBER RIVERSIDE
NHỮNG MẢNH GHÉP ĐOÀN KẾT
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Ban chỉ huy công trình đang từng bước hiện 
thực hóa mục tiêu đó bằng Quá trình thi 
công:
 
Tất cả các vật tư được xếp gọn gàng, đúng vị trí 
đối với mỗi loại vật liệu (thép, cốp pha, gạch, 
cát, xi....). 
Công trình được thi công đảm bảo đúng chất 
lượng, đúng bản vẽ thiết kế  và tuân thủ đúng 
biện pháp thi công được duyệt. 
Công tác an toàn được theo dõi, đôn đốc và phổ 
biến sát sao cho từng cán bộ, công nhân trên 
công trường. 
Sự kết nối nhịp nhàng giữa các bộ môn (cốp 
pha, cốt thép) trên công trường là chìa khóa 
quan trọng để đẩy nhanh tiến độ thi công trên 
công trường. 
Tiến độ thanh toán với Chủ đầu tư: luôn đáp 
ứng được kế hoạch dòng tiền của công ty.

Cuộc cách mạng 4.0 đang diễn ra như vũ bão đã thay đổi cách nghĩ, cách làm, mang đến cả cơ hội và thách 
thức cho tất cả các ngành nghề, lĩnh vực…. trong đó có ngành Xây dựng. Và đổi mới để thích ứng với cuộc cách 
mạng 4.0 là cụm từ đã trở nên quen thuộc và là yêu cầu bắt buộc đối với mỗi cá nhân, mỗi doanh nghiệp. Ở 
Cotana Group, trọng trách nghiên cứu, áp dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn sản xuất kinh doanh của 
Công ty được đặt trên vai đội ngũ cán bộ kỹ sư trẻ và năng động của phòng Kỹ thuật và Công nghệ.

CHÚNG TÔI LÀ AI?
Phòng Kỹ thuật và Công nghệ (tiền thân là Phòng Kỹ thuật Thi công, được đổi tên từ tháng 9/2018) là một đơn vị 
nòng cốt, giữ vai trò quản lý mảng kỹ thuật tại các công trình của Công ty (từ công tác tổ chức, kỹ thuật thi công 
và công tác bảo hành, bảo trì dự án…). 
Khoác lên mình một tên gọi mới, một trọng trách mới cùng những kỳ vọng, tin tưởng của Ban lãnh đạo Công ty, 
với những kỹ sư trẻ chúng tôi đó vừa là áp lực vừa là cơ hội. 
Chúng tôi là những chàng trai, cô gái thuộc thế hệ 8x, 9x mang nhiệt huyết và hoài bão muốn cống hiến, thể hiện 
năng lực bản thân nhưng cũng không hề thiếu tinh thần trách nhiệm. Ngoài việc hoàn thành khối lượng công việc 
được cấp trên giao phó, chúng tôi luôn hướng tới xây dựng những công trình “đẹp hơn – chất lượng hơn” trong 
tương lai.

CHÚNG TÔI ĐANG LÀM GÌ? 
Quản lý kỹ thuật tại các dự án xây lắp
Đội ngũ cán bộ, chuyên viên quản lý chất lượng của 
Phòng đều là những kỹ sư có kinh nghiệm, có xuất 
phát điểm từ các công trường thi công nóng bỏng. Vừa 
mang “chất công trường” vừa được đào tạo trong 
khuôn khổ các quy định của Phòng, Ban giúp chúng 
tôi hiểu rõ vai trò của công tác đảm bảo chất lượng 
thông qua việc đảm bảo áp dụng đúng quy trình thực 
hiện (Quality Assurance).
Có những giai đoạn nằm trong đường Gantt thực hiện 
Dự án, cán bộ Phòng luôn sẵn sàng cùng anh em đồng 
nghiệp BCH công trường chung tay “vượt khó khăn – 
hoàn thành nhiệm vụ”. 
Nghiên cứu và ứng dụng KH-CN vào thực tiễn 
sản xuất
Trước xu hướng phát triển của ngành, chúng tôi nhận 
thấy việc tiếp cận với Khoa học – Công nghệ giúp 
Cotana Group có những sản phẩm tốt và nhận được 
sự tin tưởng từ Chủ đầu tư. Điều đó đồng nghĩa với 
việc chúng ta tạo được giá trị thương hiệu trong mảng 
xây lắp và cơ hội tiếp cận công việc tốt hơn. Trong 
năm 2018, việc áp dụng cốp pha nhôm (Aluminum 
Formwork) tại dự án Samsora Premier cho thấy hiệu 
quả cao về chi phí và tổ chức thi công.
Cán bộ phòng KT&CN đảm nhận vai trò nghiên cứu, 
đưa vào ứng dụng những sản phẩm phần mềm tiên 
tiến, phục vụ cho công việc của những kỹ sư trẻ 
Cotana (phần mềm BIM, MS Project,…) 
Từng bước hoàn thiện quy trình quản lý & thực 
hiện dự án

PHÒNG KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ
CHÚNG TÔI NÓI VỀ CHÚNG TÔI

Với phương châm “Sức mạnh đến từ năng lực quản 
trị”, Phòng KT&CN đang từng bước hoàn thiện các quy 
trình thực hiện của đơn vị cũng như đóng góp ý kiến 
cải tiến Quy trình phối hợp chung của công ty.

Lời ngỏ:
Trong quá trình tìm tòi và đổi mới, những câu hỏi liên 
tục được chúng tôi đặt ra xoay quanh câu chuyện: xây 
dựng giá trị và đổi mới quy trình liệu có phù hợp, có 
thay thế được những kinh nghiệm và cách làm cũ hay 
không. Và trong những thời điểm đó, chúng tôi luôn 
nhận được sự tin tưởng, động viên, khích lệ, những lời 
khuyên bổ ích của Chủ tịch HĐQT và Ban TGĐ.  Điều 
đó cho chúng tôi sự tự tin hơn và chúng tôi hiểu rằng, 
để phát triển được, chúng tôi phải dám nghĩ, dám làm, 
dám thay đổi. 
Xin cảm ơn tất cả những anh em đồng nghiệp, các đơn 
vị Phòng, Ban, BCH Công trường đã cùng chúng tôi 
chung tay vượt qua thử thách.
Mùa xuân này, chúng tôi xin chúc cho đại gia đình 
COTANA Group sẽ đón nhận những thành công rực rỡ 
trong năm mới. Chúc cho anh, chị, em luôn dồi dào sức 
khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc 
sống, công việc.
Hẹn gặp lại năm 2019 thành công tốt đẹp!
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CHÚNG TÔI ĐANG LÀM GÌ? 
Quản lý kỹ thuật tại các dự án xây lắp
Đội ngũ cán bộ, chuyên viên quản lý chất lượng của 
Phòng đều là những kỹ sư có kinh nghiệm, có xuất 
phát điểm từ các công trường thi công nóng bỏng. Vừa 
mang “chất công trường” vừa được đào tạo trong 
khuôn khổ các quy định của Phòng, Ban giúp chúng 
tôi hiểu rõ vai trò của công tác đảm bảo chất lượng 
thông qua việc đảm bảo áp dụng đúng quy trình thực 
hiện (Quality Assurance).
Có những giai đoạn nằm trong đường Gantt thực hiện 
Dự án, cán bộ Phòng luôn sẵn sàng cùng anh em đồng 
nghiệp BCH công trường chung tay “vượt khó khăn – 
hoàn thành nhiệm vụ”. 
Nghiên cứu và ứng dụng KH-CN vào thực tiễn 
sản xuất
Trước xu hướng phát triển của ngành, chúng tôi nhận 
thấy việc tiếp cận với Khoa học – Công nghệ giúp 
Cotana Group có những sản phẩm tốt và nhận được 
sự tin tưởng từ Chủ đầu tư. Điều đó đồng nghĩa với 
việc chúng ta tạo được giá trị thương hiệu trong mảng 
xây lắp và cơ hội tiếp cận công việc tốt hơn. Trong 
năm 2018, việc áp dụng cốp pha nhôm (Aluminum 
Formwork) tại dự án Samsora Premier cho thấy hiệu 
quả cao về chi phí và tổ chức thi công.
Cán bộ phòng KT&CN đảm nhận vai trò nghiên cứu, 
đưa vào ứng dụng những sản phẩm phần mềm tiên 
tiến, phục vụ cho công việc của những kỹ sư trẻ 
Cotana (phần mềm BIM, MS Project,…) 
Từng bước hoàn thiện quy trình quản lý & thực 
hiện dự án

COTANA GROUP

25 năm, chặng đường dài 1/4 thế kỷ đã đưa Cotana từ một công ty TNHH có trụ sở 
tại con ngõ nhỏ trong lòng phố Hà Nội trở thành một Tập đoàn Kinh tế căng tràn 
sức trẻ, vươn mình mạnh mẽ.

“
“

Nhiều Công ty trong Group cũng đổi tên để đồng bộ hóa thương hiệu, tạo nên sức 
mạnh đoàn kết với công ty mẹ.

Chuỗi hoạt động chào mừng

GIẢI BÓNG ĐÁ COTANA LEAGUE 2018
Diễn ra tại sân bóng Any Car, Mỹ Đình với sự tham dự của 8 đội. Với tinh thần nhiệt 
huyết, cao thượng, trung thực và đoàn kết fair-play, 8 đội bóng đã cống hiến cho khán 
giả 14 trận đấu với nhiều bàn thắng đẹp mắt. Mặc dù thời tiết đầu mùa hạ không hề 
dễ chịu xong trên sân bóng các cầu thủ của chúng ta luôn thi đấu nỗ lực, hết mình. 
Giải đấu đã mang đến cho chúng ta nhiều cảm xúc, mang đến những nụ cười của niềm 
vui và cả những giọt nước mắt của sự tiếc nuối. Xong hơn tất cả giải đấu đã mang lại 
một sân chơi lành mạnh, bổ ích và tạo cơ hội giao lưu học hỏi lẫn nhau, nâng cao tinh 
thần đoàn kết giữa các cơ quan đơn vị.
Sau hai ngày (04-05/05) tranh tài quyết liệt với sự thi đấu hết mình của cả các đội, 
Công ty CP Bất động sản VyVy giành chiến thắng thuyết phục sau màn luân lưu cân 
não với tỷ số 5-4 trước Công ty Cổ phần Kỹ nghệ và Hạ tầng Telin. 

Trước thềm lễ kỷ niệm 25 năm thành lập, một chuỗi các hoạt động thể thao ý nghĩa 
đã được tổ chức nhằm tạo cơ hội giao lưu, kết nối Cotana với những người bạn, người 
anh em đối tác đã và đang đồng hành cùng Công ty trong suốt chặng đường phát 
triển vừa qua. 

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NAM THANH CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI COTANA

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT HẠ TẦNG THÀNH NAM

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH NAM

CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG ENE THÀNH NAM CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG ENE COTANA

CÔNG TY CP XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP THÀNH NAM CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ICC BIG

CÔNG TY CP XÂY DỰNG HẠ TẦNG COTANA

CÔNG TY CP XÂY DỰNG COTANA

i

TRADING & INVESTMENT

RA MẮT BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU, 
ĐỔI TÊN CÁC CÔNG TY TRONG GROUP

Sau khi chính thức đổi tên thành Công ty CP Tập 
đoàn Cotana vào ngày 20/09/2018, Cotana Group 

tiếp tục cho ra mắt Bộ Nhận diện Thương hiệu mới 
với màu sắc tươi sáng và thiết kế hiện đại:
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Diễn ra tại sân tennis vườn Tùng, Ecopark vào ngày 12/05/2018. Giải đấu quy tụ 8 đội gồm các tay 
vợt đến từ các đơn vị đối tác, bạn hàng và các công ty thành viên trong Cotana Group.
Kết thúc nửa ngày thi đấu sôi nổi, kịch tính, giải đấu kết thúc với chức vô địch thuộc về hai tay vợt 
đến từ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng (Vihajico). Giải nhì thuộc về hai 
tay vợt đến từ Đại học Xây dựng.

Được tổ chức tại sân golf Đại Lải – Vĩnh 
Phúc ngày 20/05. Giải đấu đã thu hút 
hơn 100 gôn thủ là những nhà lãnh đạo, 
quản lý, các hội golf, sân golf, câu lạc bộ 
golf trong cả nước. Và đúng như chủ đề 
“Cotana và những người bạn”, giải golf 
lần này thực sự là một cuộc hội ngộ giữa 
những người bạn của Cotana, trong đó 
có rất nhiều vị lãnh đạo đã đồng hành, 
giúp đỡ Cotana từ những ngày đầu khởi 
nghiệp hiện nay đã có tuổi và nghỉ hưu.
Sau một buổi chiều thi đấu kịch tính và 
giao lưu vui vẻ giải đấu đã tìm ra chủ 
nhân của các giải thưởng nhất, nhì, ba 
và giải Hole in one. Nhân dịp này 

GIẢI TENNIS “COTANA VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN”

GIẢI GOLF
“COTANA VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN”

Cotana xin gửi tới những người bạn cố tri của Cotana một 
món quà nhỏ như lời cảm ơn vì sự đồng hành quý báu mà 
quý vị đã dành cho Công ty.
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Đúng ngày 1/6 của 25 năm về trước, Công ty TNHH Xây dựng 
Thành Nam đã ra đời bằng tâm huyết của những giảng viên 
trường ĐHXD – những người mang trong mình khát vọng cháy 
bỏng. Đi qua 1/4 thế kỷ đầy thăng trầm và thử thách, vào lúc 
18h ngày 1/6/2018, tại phòng Khánh tiết Trung tâm Hội nghị 

Quốc gia, một buổi lễ sinh nhật, một 
chương trình nghệ thuật đã được tổ 
chức, kỷ niệm công ty Cổ phần Tập đoàn 
Cotana tròn 25 năm tuổi. Sự kiện này 
đánh dấu một bước ngoặt lớn trong 
chặng đường phát triển của công ty (nay 
là một Tập đoàn kinh tế vững mạnh 
trong lĩnh vực xây dựng), khép lại một 
hành trình dài đã đi qua và mở ra một 
hành trình mới hứa hẹn những thành 
công mới, những bước phát triển mới.
Đến dự buổi lễ trọng đại này của Cotana 
Group có sự hiện diện của những vị 
lãnh đạo và nguyên là lãnh đạo các cơ 

25 NĂM THÀNH LẬP
Lễ kỷ niệm quan ban ngành của nhà nước, các trường ĐH, các 

đối tác, bạn hàng thân thiết trong và ngoài nước, 
các thế hệ cán bộ nhân viên – những người bạn đã 
luôn giúp đỡ và dõi theo từng bước đường phát 
triển của Cotana Group.
Buổi lễ sinh nhật mang chủ đề “Cotana 1/4 thế kỷ: 
Hành trình của ký ức và khát vọng” gồm 4 chương: 
Ký ức; Khát vọng; Huế mộng và mơ và cuối cùng là 
Happy birthday. Mỗi chương là bước đi của Cotana 
trên hành trình phát triển. Và đúng như thông 
điệp mà Chủ tịch Hội đồng Thành viên Cotana 
Group đưa ra “Chúng tôi nói về chúng tôi và không 
ai bị lãng quên”, buổi lễ thực sự là một cuộc hội 
ngộ giữa những con người đã đồng hành cùng 

Cotana Group trong suốt tiến trình phát triển.
Long trọng, sâu lắng, ấm cúng là những ấn tượng 
mà buổi lễ mang lại cho tất cả quan khách tham 
dự. Chỉ vài giờ trong buổi tối 1/6 thôi nhưng đã để 
lại trong lòng mỗi người những cảm xúc khó quên.
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Năm 2018, Cotana Group tròn 25 
tuổi - một dấu mốc quan trọng 
trong quá trình xây dựng và phát 
triển của một Tập đoàn. Bên cạnh 
làm mới hình ảnh thương hiệu và 
cải tổ mọi mặt hoạt động thì quyết 
định décor lại không gian làm việc 
theo hướng mở và hiện đại thực sự 
đã mang đến cảm giác tươi mới cho 
CBNV Công ty. Và vào tháng 9 vừa 
qua, việc phát động phong trào văn 

“XANH, SẠCH, ĐẸP” 2018
DẤU ẤN

phòng “Xanh – Sạch – Đẹp” của BCH Công 
đoàn đã góp phần không nhỏ tạo nên một 
môi trường làm việc xanh tươi, sạch sẽ và 
ngăn nắp không chỉ ở văn phòng Công ty 
mà còn trên cả các công trường vốn xưa nay 
bộn bề cát bụi. 
Giờ đây, mỗi buổi sáng đến văn phòng, đón 
chào mọi người là những mảng xanh đầy 
sức sống của những vườn hoa, cây cảnh. 
Những mảng xanh ấy không chỉ là sự đầu 
tư của công ty mà còn có cả những khóm 
xanh yêu thích do mỗi thành viên tự trang 
trí tại góc làm việc riêng của mình. Một 
không gian thơ mộng giữa bồn bề công việc 
giúp cho mọi người có nhiều năng lượng hơn 
và làm việc hiệu quả hơn. 
Bạn hàng, đối tác đến giao dịch với chúng ta 
không chỉ yêu thích màu xanh trong văn 
phòng mà còn trầm trồ trước những tủ tài 
liệu được xếp đặt ngăn nắp với gáy file quy 
chuẩn đều tăp tắp, những bàn làm việc gọn 
gàng, sạch sẽ với đầy đủ trang thiết bị thể 
hiện tính chuyên nghiệp trong công việc. 
Để kích thích sự sáng tạo của mỗi con người 
trong từng hành động nhỏ, barem chấm 
điểm của phong trào “Xanh, Sạch, Đẹp” đặc 
biệt đánh giá cao yếu tố sáng tạo. Và điều 
này thực sự phát huy tác dụng rất tốt. 

Phòng nọ nhìn phòng kia, mỗi tuần 
mọi người đều cố gắng sáng tạo một 
nét mới đẹp hơn, đặc sắc hơn cho 
không gian làm việc của mình. Và 
bùng nổ của sự sáng tạo là trang trí 
Noel và đón chào năm mới 2019. Mỗi 
đơn vị đều có một sáng tạo riêng rất 
độc đáo khiến mọi người trong Công 
ty đi từ hết ngạc nhiên này đến ngạc 
nhiên khác. 
Giữa không gian lung linh rộn rã đón 
chào năm mới, chúng ta vui mừng với 
một năm thành công trong phong 
trào “Xanh, Sạch, Đẹp” nói riêng và 
trong tất cả các hoạt động của Công 
ty nói chung. Đây là kết quả của tinh 
thần thi đua, sáng tạo và đoàn kết 
cao của toàn bộ CBNV trong Công ty. 
Và chúng ta đã sẵn sàng đón chào 
năm 2019 với nhiều thành công mới 
hơn nữa. 



TGĐ Đoàn Văn Tuấn, người khởi xướng nghi thức chào cờ tại Cotana Group chia sẻ: “Chào cờ vốn là một 
nghi thức quan trọng, thể hiện tình yêu Tổ quốc, trách nhiệm của công dân và lòng tự hào dân tộc mỗi 
người dân Việt Nam. Tôi mong muốn việc thực hiện nghi thức thiêng liêng này hàng tuần sẽ tạo được nề 
nếp, thái độ làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm và đặc biệt là sự đoàn kết trong CBNV toàn Công ty”. 

CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN

NÉT ĐẸP VĂN HÓA MỚI
CỦA COTANA GROUP
Qua hơn 3 tháng thực hiện, nghi thức chào cờ vào sáng thứ 2 của mỗi tuần 
làm việc mới đã đi vào nề nếp và dần trở thành nét văn hóa của Công ty.“ “

Ngày 22/10/2018, nghi thức chào cờ đầu tuần lần đầu tiên được thực hiện trang nghiêm tại văn phòng Công 
ty và các BCH Công trường: Ecopark, 105 Chu Văn An, 622 Minh Khai. Sau khoảnh khắc thiêng liêng đứng 
nghiêm trang trước lá cờ Tổ quốc và lắng nghe những giai điệu hùng tráng của bài Tiến quân ca, đại diện BLĐ 
Công ty, công trường sẽ có những chia sẻ ngắn gọn, phổ biến công việc trọng tâm trong tuần tới toàn thể 
CBNV.

Vào buổi chào cờ tuần đầu tiên của mỗi tháng, bức tranh toàn cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh của công 
ty sẽ được tổng hợp qua một video ngắn để mỗi thành viên của Công ty không phân biệt vị trí, cấp bậc, chuyên 
môn, bộ phận đều nắm bắt được.

Buổi chào cờ đầu tuần tuy diễn ra trong khoảng thời gian ngắn, nhưng đó là khoảnh khắc trang trọng đối với 
tất cả CBNV trong Công ty. Việc làm này có ý nghĩa giáo dục sâu sắc đến mỗi người về tinh thần phụng sự Tổ 
quốc và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tạo một tinh thần làm việc sảng khoái và sức mạnh đoàn kết cho một 
tuần làm việc mới của Cotana Group.
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Từ một phép tính đơn giản nhưng thú vị:

Nếu hàng ngày chúng ta đến công ty của mình với một suy nghĩ đơn giản 
rằng nơi đây chỉ có công việc, áp lực và sự căng thẳng thì có nghĩa là 60% 

cuộc đời bạn đang chìm đắm trong những nỗi bất hạnh triền miên. 

Vậy tại sao chúng ta không coi công ty là ngôi nhà thứ hai của mình, nơi không chỉ có công việc mà 
còn có những thành viên vô cùng đáng mến luôn đồng hành cùng chúng ta trên mỗi chặng đường. Đó 

cũng là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng để mỗi người có thể yên tâm cống hiến, phát 
triển sự nghiệp đồng thời duy trì sự cân bằng trong cuộc sống.

KHI CÔNG TY TRỞ THÀNH
NGÔI NHÀ THỨ 2

VÌ SAO CÔNG TY LÀ NGÔI NHÀ THỨ 2?

ÐIỀU GÌ KHIẾN CÔNG TY THÀNH NGÔI NHÀ THỨ 2? 

Nghỉ hè tại Sapa 2018

Một ngày có 24 giờ, mỗi người có ít nhất 8~10h làm việc cùng nhau tại 
văn phòng. Một tuần ít nhất mỗi người có 5~6 ngày làm việc tại công ty, 
như vậy trừ thời gian ngủ thì thời gian để các thành viên trong công ty 

gặp gỡ, làm việc với nhau chiếm tới 60% thời gian của mỗi người 
Chính là đây những hoạt động đoàn thể do Công đoàn và đoàn Thanh niên tổ chức đã gắn kết yêu 
thương, đã giúp mọi người xích lại gần nhau, đã xua tan áp lực công việc, xua tan những giây phút 

làm việc căng thẳng và đã khiến công ty trở thành ngôi nhà thứ hai tràn ngập tiếng cười và niềm vui.
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Ký giả: Hương Giang
Công ty CP Đầu tư và Phát triển BĐS Cotana Capital

Huế Mộng Và Mơ

cotana group
COTANA GROUP

GIÁNG SINH ẤM ÁP – XUÂN YÊU THƯƠNG

Giáng sinh ấm áp Cotana
Xuân về no đủ lộc đầy nhà
Người người háo hức mừng xuân tới
Hành chính  nhân sự rợp đèn hoa

Chảo Dìn Huy – Phòng Hành chính Nhân sự

MÙA XUÂN MỚI THẮNG LỢI MỚI!

Mùa xuân năm mới chúc VINH QUANG
Xuân sang TUỔI TRẺ chúc AN KHANG
Mới đón XUÂN TƯƠI cùng gia quyến
Thắng lợi XUM VẦY đến mọi nơi
Lợi danh THĂNG TIẾN nhiều TÀI LỘC
Mới đón ĐOÀN VIÊN đón TÌNH YÊU

Phạm Văn Tuấn – BQL Dự án Ecogarden – Cotana Capital
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Với những ai đã từng đến Huế hẳn sẽ cảm nhận được một vùng đất thần kinh trầm mặc, cổ kính, nhẹ 
nhàng và bình yên đến mức kì lạ. Đó không phải là một thành phố đông đúc, nhộn nhịp như thủ đô Hà Nội 
cũng chẳng phải náo nhiệt, xô bồ, xa hoa tráng lệ như Sài Thành, Huế mang trong mình vẻ đẹp của một cố 
đô xưa cũ, lãng mạn nhưng đầy kiêu kì. 
Giữa cái se se lạnh đầu xuân với những giọt mưa lất phất rơi, rảo bước chầm chậm dưới những con đường 
ngập tràn sắc xanh của những tán cây hai bên đường ta mới cảm nhận được hết vẻ đẹp, đậm chất thơ, tưởng 
chỉ có trong phim ảnh và tiểu thuyết. Đứng từ ngôi chùa Thiên Mụ đẹp nhất ở đây, phóng tầm mắt ra xa 
sẽ thấy một sông Hương hiền hoà và êm ả như chính những cô gái Huế vừa nhẹ nhàng lại vừa e ấp. Một 
Đại Nội hùng vĩ giữa núi sông, trường tồn qua năm tháng, là một địa điểm tham quan nổi tiếng mà bất kì 
ai đến đây đều muốn ghé thăm. Và sẽ chẳng có ai có thể cầm lòng trước hình ảnh tuyệt đẹp của một buổi 
chiều hoàng hôn trên sóng nước Tam Giang kì vỹ. Sự kết hợp hài hoà đến mức hoàn hảo mà tạo hoá đã ban 
tặng cho mảnh đất cố đô thân yêu níu giữ biết bao trái tim của nữ khách từng ghé đến.  
Dần dà, xã hội phát triển và Huế cũng khoác lên mình chiếc áo mới năng động và nhộn nhịp hơn xưa. 
Những con phố đêm sáng rực bởi ánh đèn đường, đèn xe tấp nập và đèn vàng từ những quán trà cung đình 
hai bên đường hắt lại. Những toà nhà cao vút bắt đầu được xây dựng ngày càng nhiều. Những câu chuyện 
râm ran bên tách cà phê vỉa hè vào đêm khiến Huế không còn tĩnh lặng như nó đã từng. 
Có một Huế nên thơ như thế đấy! Sự hòa quyện của cảnh sắc non nước hữu tình, vẻ đẹp huyền bí, lộng lẫy 
của những bức tường nhuộm màu rêu phong ùng với những công trình tráng lệ. Tất cả tạo nên một bức 
tranh thủy mặc cuốn hút và đầy diễm lệ.
Những ngày này, không khí xuân đã tràn ngập khắp các con phố của vùng đất thơ mộng này. Không còn 
cái nóng bỏng đến cháy da của những ngày hè chói chang. Không còn những nỗi buồn man mác bởi cơn mưa 
dai dẳng không ngớt của mùa đông giá lạnh. Huế bây giờ đủ ấm áp để tiếp đãi các du khách vô tình ghé 
ngang những hương vị của một cái Tết an nhiên và hạnh phúc. 


