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Thư Ban Biên Tập...
Anh chị em Unicons thân mến,
Chúng ta vừa đi qua những ngày hè tháng 8 sôi động, đầy sức trẻ với hàng loạt
những cuộc thi được phát động, những hoạt động đào tạo, thể thao nội bộ đầy thú
vị và hấp dẫn.

Tình đoàn kết Unicons - Coteccons - Ricons

Bìa 1: Đội bóng Sarica đạt thành tích tốt nhất tại vòng loại
bóng đá Unicons 2016
Ảnh: Nguyên Dũng

Tháng 9 về cũng là lúc toàn bộ CBNV Unicons từ Bắc đến Nam, từ văn phòng đến
công trường cùng chạy đua nước rút với thời gian, cùng xuyên qua thách thức để
hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của năm. Dù quý IV đang đến gần với nhiều áp lực về
công việc nhưng chúng tôi vẫn thấy được sự đồng lòng của tất cả anh chị em. Lấy
cụm từ “Đồng tâm vượt thử thách” làm chủ đề của Tập san Unicons tháng 9, Ban
Biên Tập hi vọng anh chị em Unicons sẽ thêm vững vàng và bền bỉ để vượt qua khó
khăn, thêm hoài bão và niềm tin vào con đường phía trước và thêm cảm hứng để
lao động cùng những người đồng nghiệp đáng quý bên mình.

Trong số này, Ban Biên Tập đã nhận được sự đóng góp
thông tin và hình ảnh từ các anh chị:
Lê Thành Tâm, Lê Đức Thành, Vũ Đức Chuyền, Đỗ Quỳnh Tây,
Bùi Tiến Khoa, Nguyễn Công Thiện...

Chỉ đạo thực hiện: Trần Thế Phương
Chỉ đạo nội dung: Nguyễn Cao Nhân
Biên tập nội dung: Nguyễn Ngọc Thanh Thảo
Biên tập mỹ thuật: Nguyễn Tiến Nguyên Dũng
Đóng góp tin bài cho Tập san Unicons CHINH PHỤC qua email: truyenthong@unicons.vn

Trong những ngày đáng nhớ này, chúng ta đang bước đi trên con đường thay đổi
về mọi mặt và hướng về cột mốc kỷ niệm 10 năm thành lập Unicons. Mỗi cá nhân
trong tập thể Unicons hãy cùng chung tay để dựng xây thành tựu và khắc tên mình
trên cột mốc kỷ niệm đáng trân trọng và tự hào ấy.
Nhân dịp Quốc khánh 2/9, Ban Biên Tập xin mến chúc anh chị em Unicons có một
kỳ nghỉ lễ vui vẻ bên người thân và bạn bè! Hẹn gặp lại mọi người trong kỳ phát
hành Tập san Chinh phục tháng 10 sắp tới.
Trân trọng
BAN BIÊN TẬP

Hotline: 0976.513.447
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H

ân hoan cùng niềm vui chào đón tuổi lên mười, Unicons chính thức phát động cuộc thi viết
mang chủ đề “Dấu ấn mười năm” diễn ra từ ngày 25/8 đến 25/10/2016. Đây là một hoạt
động ý nghĩa, tạo điều kiện cho CBNV thể hiện suy nghĩ, tình cảm đối với công ty, đồng nghiệp
cũng như ôn lại những kỷ niệm trên các công trường mình đã trải qua.
Không cần phải sở hữu khả năng viết văn “lai láng” hay làm thơ siêu hay, điều cốt lõi của bài dự
thi cần đạt được là truyền tải tình cảm và sự chân thành trong suy nghĩ đối với con người và kỷ
niệm tại Unicons.
Cuộc thi đi kèm cùng nhiều giải thưởng rất hấp dẫn. Đặc biệt, mỗi tuần sẽ có giải thưởng trị giá
2 triệu đồng dành cho bài viết ấn tượng của tuần. Ngoài ra, các bài viết đạt giải sẽ nhận phần
thưởng tiền mặt, được chọn đăng tải trong ấn phẩm Kỷ yếu phát hành cuối năm và vinh danh
trong Đại hội CBNV 2016.
Ngay từ ngày hôm nay, anh chị em hãy chấp bút viết nên những tình cảm của mình đối với đại
gia đình Unicons của chúng ta nhé!

Khối M&E tổ chức cuộc thi
Shopdrawing Revit 3D

B

ên cạnh cuộc thi viết Dấu ấn mười năm, một
sân chơi khác do khối M&E tổ chức cho anh
em Unicons đã chính thức khởi động với tên gọi
“Triển khai Shopdrawing Revit 3D trong thi công
M&E”.

Cuộc thi nhằ̀m mục đích động viên và hoàn
thiện các kỹ năng vẽ shopdrawing bằng phần
mềm Revit 3D đã được chứng minh về hiệu quả
sử dụng. Đồng thời, nhằm chuẩn hoá các bản vẽ
shopdrawing Revit 3D giữa các dự án, cuộc thi
được tổ chức với quy mô áp dụng cho các công
trình của Unicons có thi công hạng mục M&E.
Sau khi nộp bài thi, mỗi dự án sẽ trình bày về
bản vẽ, các ưu điểm và nhược điểm. BTC sẽ dựa
vào phần trình bày và các tiêu chí để đánh giá
các dự án và trao giải thưởng chung cuộc.

4 TẬP SAN UNICONS CHINH PHỤC

TẬP SAN UNICONS CHINH PHỤC

5

CHINH PHỤC Tin tức & Sự kiện

Khởi công dự án

The Preche

N

gày 02/8/2016, Unicons tổ chức buổi
lễ động thổ nội bộ cho dự án The
Preche, Quận 2, TP.HCM. Đến dự buổi
lễ có Chủ tịch Nguyễn Bá Dương, TGĐ Nguyễn
Sỹ Công, P.TGĐ Trần Thế Phương cùng nhiều
GĐDA, CHT, Trưởng phó phòng ban và CBNV
Unicons.

The Preche (tên tạm gọi) là dự án Design
& Build Unicons thực hiện cùng Coteccons.
Theo đó, Unicons phụ trách thi công 02
hầm, 02 tòa tháp cao 40 tầng trên khu đất
rộng gần 13.000m2. Công trình dự kiến hoàn
thành trong vòng 25 tháng.
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Toàn cảnh dự án Masteri Thảo Điền cuối tháng 8/2016

T

rái ngược với tiết trời mát
mẻ của Sài Gòn vào những
ngày đầu tháng 9/2016,
toàn thể BCH công trình Masteri
Thảo Điền – Tháp CT1 của
Unicons đang trong khí thế hừng
hực nhất để chuẩn bị bàn giao tất
cả các căn hộ cho Chủ đầu tư vào
cuối tháng 9 năm nay.

Hiện tại, công trình đang khóa
tầng 39, các khu vực tầng hầm và
podium đang chạy công tác hoàn
thiện. Tuy đang trong giai đoạn có
nhiều áp lực về tiến độ, BCH tháp
CT1 vẫn quyết tâm đảm bảo chất
lượng mọi hạng mục hoàn thiện để
bàn giao công trình cho những hộ
dân đầu tiên.

Những nỗ lực và tâm huyết của
BCH tháp CT1 Masteri Thảo Điền
được giữ vững cho đến những
ngày cuối cùng như thêm một lần
khẳng định danh hiệu mà CBNV
Unicons vẫn “ưu ái” dành tặng cho
công trình CT1 Masteri Thảo Điền:
Công trình cao tầng kiểu mẫu của
Unicons năm 2014 – 2015.

Masteri Thảo Điền

Ngày về đích
“Những chiến binh Masteri cuối cùng” đang nỗ lực ngày đêm để bàn giao công trình đúng tiến độ cho CĐT
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Vinhomes Gardenia
mừng “nhà mới”

S

au bao nhiêu ngày phải làm việc trong container tạm,
cuối tháng 8/2016, BCH Vinhomes Gardenia đã chính
thức có văn phòng mới khang trang hơn.

Nhớ ngày đầu tiên đến nhận mặt bằng của dự án, CHT và
GĐDA phải ngán ngẩm vì địa hình công trình quá khắc nghiệt,
chật hẹp, thậm chí để có được chỗ đặt container làm việc,
BCH cũng phải vắt óc suy nghĩ rất nhiều. Lúc đó, GĐDA Trần
Văn Lâm đã nói đùa: “Sao anh thấy hai tháp này giống hai
ốc đảo giữa biển nước mênh mông quá các chú!”
Giờ đây, hai “ốc đảo” ấy đã ngày một cao lớn thêm, bài toán
mặt bằng dần dần đuợc giải quyết, nơi ăn chốn ở cũng được
hoàn thiện chỉn chu hơn cho BCH. Cảm ơn toàn thể anh em
BCH Vinhomes Gardina. Chúng ta “an cư lạc nghiệp” từ đây
rồi nhé. Hẹn gặp nhau trên đỉnh sàn 37 đầy vinh quang!
LÊ THÀNH TÂM
Chỉ huy trưởng

Toàn cảnh dự án trung tuần tháng 8/2016
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CHINH PHỤC Tin tức & Sự kiện
sinh hoạt unicafe tháng 8

Kỹ năng tổ chức cuộc họp

Chuyên nghiệp

N

gày 19/8/2016, Câu lạc bộ Lãnh đạo tiềm
năng Unicafe đã tổ chức buổi sinh hoạt

định kỳ tháng 8 tại khu du lịch Văn Thánh,
TP.HCM. Tại chương trình, diễn giả Nguyễn Thị
Minh Tâm đến từ Công ty đào tạo Unity đã có
bài chia sẻ rất hữu ích về nghệ thuật điều hành
và kỹ năng tổ chức, giao tiếp hiệu quả trong
cuộc họp. Những kiến thức thực tiễn đúc kết
từ cách tổ chức họp nhanh gọn, hiệu quả của
các Tập đoàn lớn trên thế giới được diễn giả
truyền đạt lại và tạo sự hứng thú mạnh mẽ đối
với thành viên CLB. Trước đó, phần chia sẻ
về kinh nghiệm quản lý dự án Goldmark City
của Chỉ huy trưởng Phạm Văn Tại cũng nhận
được nhiều tràng vỗ tay hưởng ứng của anh em
Unicons.

vinhomes park 7

tự tin tăng tốc

N

hững ngày cuối tháng 8/2016,

vào mùa mưa với những cơn mưa rất

seminar kỹ lưỡng từ đầu nên mọi giám

công trình tháp Park 7 thuộc dự án

lớn, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ

sát đều nắm vững công việc được giao

Vinhomes Tân Cảng đã thi công kết

thi công

và có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhóm

cấu sàn tầng 21, đi trước 15 ngày so với tiến

kết cấu và hoàn thiện.

độ cam kết với Chủ đầu tư. Tốc độ thi công

Theo CHP Hoàng Trung Bửu, công

được BCH đẩy nhanh trung bình 4-5 ngày/

tác đào tạo tại công trường luôn được

Với đà thi công đang nhanh hơn mỗi

sàn. Song song đó, công tác hoàn thiện đi

BCH quan tâm, đặc biệt có sự cộng

ngày, BCH đặt mục tiêu cất nóc dự án

cuốn chiếu đến tầng 15. Tại công trường,

tác rất đắc lực với các chuyên viên

trước Tết Nguyên đán 2016.

không khí thi công và ngọn lửa nhiệt huyết

Phòng Quản lý Kỹ thuật thi công. Các

luôn hừng hực, mặc dù Sài Gòn đang bước

công tác thi công đều được tổ chức
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FDC nÂNG CAO

CBNV công tác 5 năm

Kỹ năng phản hồi
		 huấn luyện nhân viên

S

N

Ricons tôn vinh

áng ngày 27/8/2016, Ricons đã tổ chức lễ vinh danh những CBNV có quá trình cống hiến trên
5 năm bằng buổi lễ trang trọng diễn ra tại khách sạn Nikko Saigon, TP.HCM. Chủ tịch Nguyễn
Bá Dương và các lãnh đạo chủ chốt của các công ty thành viên Coteccons Group đã đến tham

dự chương trình. Tại buổi lễ, Ban lãnh đạo Ricons đã gửi lời tri ân sâu sắc đến tập thể nhân viên đã và
đang cống hiến hết mình cho sự phát triển của công ty nói riêng và Tập đoàn nói chung.

&

gày 27/8/2016, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lãnh đạo tiềm năng 3F đã tổ chức buổi sinh hoạt lần 4 chuyên
đề “Kỹ năng phản hồi và huấn luyện nhân viên” do chuyên gia đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Trần
Hoàng Hiệp hướng dẫn.

Thông qua phần trình bày của diễn giả, các anh em có cơ hội hiểu rõ hơn vai trò của kỹ năng phản hồi và huấn luyện
Tại đây, mọi người cùng xúc động nhìn lại chặng đường phát triển 12 năm của Công ty với biết bao

nhân viên. Nhiều kiến thức hay đã được diễn giả đúc kết và truyền đạt lại cho các thành viên như: mô hình năng

thăng trầm thay đổi. Từ những ngày còn là “Phú Hưng Gia”, nếu không có đội ngũ nhân viên tâm huyết

lực KASH (Knowledge, Attitude, Skills, Habits), các mô hình phản hồi, cách thức khai phá và huấn luyện (coaching)

luôn kề vai sát cánh vượt qua mọi thử thách, dấu ấn của thương hiệu Ricons hôm nay khó có thể trọn

nhân viên…

vẹn.
Tại Coteccons Group, các công ty thành viên đều có các câu lạc bộ lãnh đạo tiềm năng đang hoạt động rất sôi nổi
Xin chúc mừng người anh em Ricons đã thu hoạch được những “quả ngọt” quý báu sau nhiều năm tháng

như CLB CPL (Coteccons), Unicafe (Unicons), Ritop (Ricons) và 3F (FDC). Với mục tiêu nâng tầm khả năng quản lý

vun trồng. Từ ý nghĩa của chương trình, hy vọng rằng Ricons sẽ tiếp tục cùng Unicons và Coteccons

cho các cán bộ tiềm năng, các câu lạc bộ đã và đang là sân chơi đầy hào hứng và là nơi cung cấp lượng kiến thức

Group tiến xa hơn nữa trên con đường chinh phục những đỉnh cao đầy thử thách phía trước.

quý báu trang bị cho đội ngũ nhân viên.
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Đào tạo hội nhập

nhân viên mới

N

hằm giúp nhân viên mới hòa nhập với môi
trường làm việc của công ty, Phòng Nhân
sự Unicons đã tổ chức hai buổi “Đào tạo hội
nhập” cho các thành viên mới của Unicons tại miền
Nam. Chương trình diễn ra trong hai ngày 25/8/2016
và 1/9/2016 với sự tham dự của gần 50 nhân viên
mới.
Trong khóa đào tạo, các nhân viên mới được Phòng
Nhân sự, Phòng HSES, Phòng QLKTTC, Phòng
QLĐTTB phổ biến về những giá trị cốt lõi của Unicons
như văn hóa công ty, chính sách đãi ngộ, nhận thức về
an toàn… Bên cạnh đó, các bạn cũng được cung cấp
những hiểu biết tổng quan về chuyên môn nghiệp vụ
như năng lực thiết bị, kinh nghiệm phối hợp giữa xây
dựng và MEP, công tác an toàn, kết cấu, hoàn thiện,
của công ty.
Kết thúc chương trình, đại diện BTC, anh Võ Đại Nhân
đến từ Phòng Nhân sự Unicons đã tâm huyết chia sẻ:
“Các bạn còn trẻ, hãy xem mọi thử thách là cơ hội. Hãy
cứ làm, rồi sẽ thấy mình nhận được gì. Hãy có tâm với
nghề, vì có tâm rồi mới có tầm.”
Tin chắc rằng sau chương trình đào tạo hội nhập,
những thành viên mới sẽ nhanh chóng hòa nhập với
văn hóa và tinh thần làm việc của đại gia đình Unicons
và sớm có những đóng góp quan trọng cho thành
công chung của công ty.

16 TẬP SAN UNICONS CHINH PHỤC

TẬP SAN UNICONS CHINH PHỤC

17

CHINH PHỤC Hoạt động nội bộ

Đào tạo chuyên sâu

giám sát chính & chuyên viên QS

T

háng 8/2016, các buổi đào tạo luân phiên thuộc chương trình đào tạo dành cho đối tượng giám sát chính và
chuyên viên QS đã diễn ra đều đặn tại hai đầu cầu TP.HCM và Hà Nội. Càng về sau, chương trình càng chứng tỏ
sự thu hút mạnh mẽ bằng không khí trao đổi nhiệt tình, sôi nổi qua mỗi buổi đào tạo. Các chuyên gia đến từ các
phòng ban, công trường Unicons đã chia sẻ những hiểu biết của mình rất cặn kẽ và qua những phần hỏi đáp đã phần
nào giải đáp mọi thắc mắc từ học viên.
Ngày 05/8/2016, hơn 60 giám sát Unicons đang công tác tại miền Nam đã tham dự buổi đào tạo GSC lần thứ 4. Đến
với chương trình, P.TGĐ Hoàng Phương Lâm chia sẻ với anh em GS về kỹ năng giao việc cho nhân viên cấp dưới và
CHT dự án Preche Nguyễn Minh Quang phổ biến nhiều kinh nghiệm đắt giá về thi công tầng hầm. Kết hợp nhịp nhàng
giữa đào tạo kỹ năng mềm với truyền đạt kinh nghiệm chuyên môn, chương trình đào tạo GSC ngày càng chứng minh
được sức hút và giá trị thực tiễn.
Ngày 12/8/2016, chương trình đào tạo giám sát chính tiếp tục diễn ra với sự tham dự của 38 giám sát Unicons đang
công tác tại khu vực miền Bắc. Phó TGĐ Trần Thế Phương đã mang không khí phấn khởi đến buổi đào tạo với bài chia
sẻ về Tư duy tích cực và Văn hóa Coteccons Group. Phần phổ biến về kinh nghiệm chuyên môn lần này tiếp tục do
anh Nguyễn Minh Quang đảm nhiệm với mảng kiến thức thi công tầng hầm.
Tiếp đó, trong ngày 20/8/2016, buổi đào tạo giám sát chính thứ 5 tại khu vực miền Nam đã thu hút sự tham gia của
hơn 40 giám sát. Tại buổi đào tạo, Chỉ huy trưởng Nguyễn Sỹ Ninh đã phổ biến nhiều kinh nghiệm thiết thực về thi
công Coffa nhôm và Phó Phòng QLĐTTB Ngô Tất Nguyên chia sẻ chuyên sâu những kiến thức quan trọng trong việc
tính toán, quản lý thiết bị chống sàn và bao che.

S

ong song với chương trình đào tạo giám sát chính, các buổi đào
tạo chuyên viên QS cũng mang lại những thu hoạch tích cực. Ngày
06/8/2016 vừa qua, chương trình đào tạo QS buổi thứ 3 đã diễn ra
cùng sự tham dự của 15 QS khu vực miền Nam và 7 QS khu vực miền Bắc
(thông qua Video Conference tại Văn phòng Hà Nội). Buổi đào tạo lần này
tập trung vào việc phổ biến kiến thức, kinh nghiệm liên quan đến hợp đồng
với sự trình bày của chị Nguyễn Thị My Sa (Phòng CCM), anh Hồ Tấn Phước
(QS Masteri Villas) và anh Võ Quốc Thanh (Phòng QL KTTC).
Trong buổi đào tạo tiếp theo, tại trụ sở Unicons TP.HCM và văn phòng Hà
Nội, 37 học viên đã tham gia buổi đào tạo QS lần thứ 4. Đến với chương
trình đào tạo, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Unicons Nguyễn Thị Phúc
Long đã trình bày nhiều kiến thức quan trọng về tài chính mà QS cần biết.
Bên cạnh đó, chị Nguyễn Lệ Huyền, Phó phòng CCM hướng dẫn các nhân
viên QS một số hàm Excel thường được sử dụng trong công việc.
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đào tạo giám sát hoàn thiện

Khu vực miền Bắc

T

rong hai ngày 24 & 25/8/2016 tại Hà Nội, hơn 25 giám
sát ở các dự án KVMB đã tham gia buổi Đào tạo giám
sát hoàn thiện lần 1 do phòng QLKTTC tổ chức.

Anh Hồ Văn Chí Thành, Trưởng phòng QLKTTC và anh Võ
Quốc Tuấn, chuyên viên hoàn thiện cao cấp Coteccons
Group đã hướng dẫn các giám sát tham quan học hỏi kinh
nghiệm triển khai thi công hoàn thiện tại dự án Tràng An
Complex và nhà mẫu Starcity Center do Coteccons thi công.
Tất cả những quan sát từ thực tế thi công được tổng kết và
trao đổi chuyên sâu hơn tại buổi đào tạo tại Văn phòng đại
diện Hà Nội.
Chương trình đào tạo kết hợp giữa quan sát thực tế và trao
đổi chuyên môn đã giúp các giám sát đã thu thập được
nhiều kiến thức bổ ích về kỹ thuật thi công và giám sát trong
công tác hoàn thiện, góp phần nâng cao chất lượng hoàn
thiện tại các dự án khu vực phía Bắc.
LÊ ĐỨC THÀNH
Phòng QLKTTC
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CHIA SẺ

Để chuẩn bị cho loạt trận vòng loại vừa qua, các đội đã ra sức tập luyện và chuẩn bị thể lực, tinh thần cũng
như chiến thuật hợp lý nhất. Tất cả các cầu thủ đều muốn thể hiện phong độ tốt để được “chọn” cho đội hình
tiêu biểu Unicons tham dự chiến dịch đoạt lại cúp vàng môn bóng đá tại Hội thao Coteccons Group 2016.
Qua những trận cầu hấp dẫn giữa các đội, chúng tôi thấy được sức trẻ, tình đoàn kết, tinh thần chiến đấu hết
mình của con người Unicons. Không chỉ qua những pha tranh bóng quyết liệt trên sân cỏ, cái đẹp, cái hồn
của giải đấu còn toát ra từ những cái ôm của tình đồng đội, những giọt mồ hôi, những nụ cười, và cả nước
mắt của các cổ động viên luôn dõi theo những khoảnh khắc sôi nổi của trận đấu.
Chúng ta hãy cùng điểm lại đội hình ra quân và những khoảnh khắc thi đấu đáng nhớ nhất của các đội nhé:

RÈN QUÂN CHO CHIẾN DỊCH
ĐOẠT CÚP VÀNG
Tháng 8 vừa qua, CBNV Unicons ở miền Nam đã có những buổi sáng chủ nhật rất khác.
Trong ba tuần liên tiếp từ 7-21/8/2016, hơn 16 đội bóng khối văn phòng và công trường
Unicons đã tham gia vòng loại tuyển chọn đội hình tiền Hội thao Coteccons Group.

Kết quả thi đấu chung cuộc:
Giải Nhất: CT Sarica
Giải Nhì: CT Huafu
Đồng giải Ba: CT Vinhomes P2 & P7
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tưng bừng chào đón
hội thao COTECCONS GROUP 2016
M

ột trong những sự kiện được toàn thể CBNV Coteccons Group mong đợi nhất
trong năm sẽ trở lại vào tháng 9 sắp tới. Với thông điệp “Không ngừng chinh
phục đỉnh cao”, Hội thao truyền thống Coteccons Group 2016 hứa hẹn sẽ mang lại
nhiều khoảnh khắc bùng nổ đầy bất ngờ cho CBNV 4 công ty.
Từ ngày 18 đến 25/9/2016, 235 vận động viên và 6 đội bóng Unicons tại khu vực miền
Nam sẽ tham gia tranh tài với các môn thể thao hấp dẫn dự kiến được tổ chức như: Bóng
đá trong nhà, Tennis đơn & đôi, Bida, Bơi lội, Bóng bàn, Cờ tướng, Kéo co/Bóng chuyền
với bóng lớn, Leo núi tập thể, Leo núi đơn nữ, các môn vượt chướng ngại vật…. Bên cạnh
đó, đoàn vận động viên Unicons còn hướng đến mục tiêu chinh phục danh hiệu Nhất
toàn đoàn và giải Cổ động viên xuất sắc nhất.
Với truyền thống đạt thành tích cao từ trước đến nay tại Hội thao, anh chị em Unicons
hãy ra sức tập luyện, thi đấu thật quyết tâm cũng như tham gia vào đội hình cổ vũ đội
nhà và để nhuộm kín khán đài với màu cờ sắc áo Unicons lần này nhé!
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GẮN KẾT
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gày 12/8/2016, Unicons phối
hợp với các công ty thành viên
Coteccons Group tổ chức chương
trình dã ngoại tập thể cho gần 80 sinh
viên ĐH Bách Khoa TP.HCM. Đây là những
sinh viên năm cuối đã xuất sắc vượt qua
vòng phỏng vấn để được chọn thực tập tại
các công trường thuộc Coteccons Group từ
đầu tháng 6/2016.

Chú trọng vào việc phát huy tinh thần
đồng đội, xây dựng lòng tin giữa các thành
viên và khẳng định tầm quan trọng của
làm việc nhóm, các hoạt động của chương
trình teambuilding ẩn chứa nhiều thông
điệp mà Ban tổ chức muốn gửi gắm đến
các bạn sinh viên. Anh Lê Quang Huy, Phó
phòng Nhân sự Unicons phát biểu: “Tinh
thần chung sức, chung lòng để đạt được
mục tiêu chung là một nét đẹp đáng trân
quý của ngành xây dựng. Ban Tổ chức hy
vọng sau những hoạt động đòi hỏi mỗi
thành viên phải gắn kết, nỗ lực vì tập thể
đến phút chót như hôm nay, các bạn sẽ có
thêm phần nào kinh nghiệm và hành trang
để thành công trong công việc tương lai”.
Chương trình teambuilding này vừa là món
quà gắn kết cho các bạn sinh viên, vừa là
cơ hội để cán bộ Nhân sự Coteccons Group
quan sát, đánh giá những ứng viên có tố
chất phù hợp với Tập đoàn.
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Chương trình thực tập thuộc khuôn khổ
các hoạt động hợp tác toàn diện giữa
Coteccons Group và Trường ĐH Bách
khoa TP.HCM. Tham gia chương trình,
sinh viên được bố trí làm việc tại các công
trường của Tập đoàn trong 2 tháng. Một
“giám sát tập sự” tại công trình Vinhomes
Central Park - Park 7 của Unicons, bạn
Nguyễn Thế Duy, hiện là Phó bí thư Đoàn
khoa Xây dựng trường ĐH Bách Khoa,
chia sẻ: “Ngay từ những ngày đầu năm
2, khi biết đến Unicons và Coteccons
Group, em đã tự hứa phải nỗ lực học tập
và tham gia các hoạt động ngoại khóa hết
mình để có cơ hội làm việc tại đây. Sau 2
tháng được sinh hoạt như một thành viên

của Ban chỉ huy, em đã hiểu hơn về văn
hóa Coteccons Group, có thêm nhiều kiến
thức quý báu về kỹ thuật và thi công. Sau
khi kết thúc khóa thực tập này, em sẽ về
trường và hoàn thành thật xuất sắc luận
văn tốt nghiệp. Hẹn gặp lại mọi người ngày
chúng ta khoác trên mình chiếc áo đồng
phục của Coteccons Group!”.
Được Anphabe và Nielsen vinh danh là
doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt
nhất ngành xây dựng và VLXD, Coteccons
Group nói chung và Unicons nói riêng luôn
là sự lựa chọn hàng đầu của rất nhiều sinh
viên cho kỳ thực tập quan trọng trước khi
ra trường.
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coteccons night miền bắc

GẮN KẾT THÀNH CÔNG

N

hằm tạo điều kiện giao lưu, hội ngộ cho tất cả CBNV làm việc tại miền Bắc trong
mùa hè vừa qua, tối 12/08/2016, Ban Lãnh Đạo Coteccons Group đã tổ chức buổi
tiệc thân mật dành cho gần 800 CBNV đang làm việc tại các dự án miền Bắc tại TT
Hội nghị Quốc Gia (Hà Nội).
Với chủ đề “Giải nhiệt mùa hè”, buổi tiệc diễn ra trong không khí vui vẻ sôi động với những
tiết mục chuyên nghiệp từ các ca sĩ, ban nhạc trong nước cũng như những tiết mục “cây
nhà lá vườn” từ Coteccons Group, mang đến những trải nghiệm khó quên, thắt chặt tình
đoàn kết giữa các thành viên trong ngôi nhà Coteccons Group. Tham gia chương trình, các
các chàng trai Unicons đã biểu diễn các tiết mục rất sôi nổi như “Ngựa ô thương nhớ”, “Giấc
mơ Chapi” góp phần đốt cháy ngọn lửa nhiệt huyết trong khán phòng.
Vượt qua rất nhiều khó khăn về áp lực tiến độ, thời tiết khắc nghiệt ở miền Bắc, các anh em
vẫn luôn giữ vững tinh thần làm việc hăng say, đảm bảo chất lượng thi công và thi công an
toàn trên mỗi công trường. Nhân dịp này, Chủ tịch Nguyễn Bá Dương đã gửi lời tri ân đối
với những nỗ lực và cống hiến không ngừng của đội ngũ cán bộ, kỹ sư Coteccons Group tại
buổi lễ. Ông cũng hy vọng rằng tất cả các anh em sẽ luôn giữ lửa nhiệt tình để tiếp tục cống
hiến cho Coteccons Group, giữ vững vị trí Tổng thầu hàng đầu tại Việt Nam.
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Mừng sinh
nhật
CBNV UNicons tháng 7
CBNV UNicons tháng 9

Họ và tên

Ngày sinh

Phòng ban/Công trường

Văn Tấn Tâm

02/09

Vinhomes P6

Lê Văn Linh

02/09

Vinhomes P7

Nguyễn Đình Chương

02/09

Worldon

Phạm Hoàng Du

03/09

Vinhomes Gardenia

Nguyễn Công Phong

03/09

Sarimi

Nguyễn Tấn Xứ

04/09

Masteri

Phạm Anh Tuấn

04/09

Goldview

Vũ Hoàng Phi Phượng

05/09

Masteri Thảo Điền

Khiếu Xuân Khánh

05/09

Parkcity Hà Nội

Nguyễn Ngọc Tuấn

06/09

Tân Kiểng

Lê Nguyễn Đình Thi

06/09

Masteri

Võ Thị Minh Thủy

10/09

P. Đấu thầu

Nguyễn Thị Bé Loan

10/09

P. Tài chính - Kế Toán

Trần Văn Thắng

10/09

Times City

Trần Văn Gơ

12/09

Vinhomes P2

Lê Hải Tâm

12/09

Sarimi

Vũ Hồng Khanh

12/09

Sarimi

Huỳnh Nhã Trúc

13/09

P. Tổng Hợp

Huỳnh Ngọc Phát

15/09

Ban thi công 01

Võ Nguyên Ngọc Thanh

15/09

Masteri Villas

Hồ Phi Hải

15/09

Vinhomes P6
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cHÚC ANH CHỊ EM SINH NHẬT VUI VẺ, SỨC KHỎE tràn đầy và
đóng góp nhiều hơn nữa cho thành công của unicons
Họ và tên

Ngày sinh

Phòng ban/Công trường

Võ Văn Quý

16/09

Vinhomes P6

Ngô Tất Nguyên

17/09

P. QL&ĐTTB

Phan Thị Thanh Lãng

18/09

P. Nhân sự

Nguyễn Khoa Vương

19/09

Masteri

Nguyễn Minh Kha

19/09

P. Đấu thầu - Thiết kế

Tạ Quang Vinh

20/09

Santuary Hồ Tràm

Trịnh Minh Vương

20/09

Masteri

Nguyễn Thái Hồng

20/09

Parkcity

Nguyễn Ngọc Minh Tuấn

21/09

P. QL&ĐTTB

Lê Văn Hiếu

22/09

Regina

Nguyễn Thành Nam

22/09

Tân Kiểng

Phan Thế Hoàng

22/09

P. QL&ĐTTB

Lê Ngọc Quốc

24/09

Preches

Nguyễn Ngọc Sang

24/09

Sarimi

Nguyễn Hùng Dũng

25/09

Tân Kiểng

Bùi Xuân Mận

25/09

Far Eastern

Nguyễn Vĩnh Hào

27/09

Goldview

Nguyễn Thanh Nam

27/09

The One

Nguyễn Văn Thi

29/09

P. Đấu thầu - Thiết kế

Nguyễn Văn Đạt

29/09

Vinhomes P2

Trương Quốc Minh

30/09

Vinhomes P7
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Thơ vui an toàn...

Trổ tài “bình loạn”
Tập san Chinh phục kỳ này xin gửi đến anh chị em Unicons
một chuyên mục mới. Mọi người Unicons hãy trổ tài bình
luận cho bức ảnh này nhé. 03 lời bình luận thú vị và dí dỏm
nhất sẽ nhận được phần quà bất ngờ từ Ban Biên Tập!

VŨ ĐỨC CHUYỀN - CBAT công trường Huafu

Nhanh tay gửi bình luận về truyenthong@unicons.vn trước
20/9/2016.

An toàn thường rất khô khan,

Chớ có thấy việc rồi ham,

Mà sao tôi thấy lại toàn là thơ

Bỏ quên đi những việc làm thường xuyên.

Toolbox meeting đầu giờ,

Hàng tháng điện nước ưu tiên,

Phổ biến công việc trước giờ thi công.

Tiếp địa, cách điện đừng quên việc nào.

Dây điện không để lòng thòng,

Máy móc thiết bị làm sao,

Trong khi làm việc đề phòng ngã cao.

Anh em sửa dán tem vào là xong.

Dây an toàn đeo ngay vào,

Vật tư thiết bị gia công,

Bảo vệ sức khỏe đề cao hàng đầu.

Phải luôn sạch sẽ, phải không bộn bề.

Lỗ mở sàn hở ở đâu?

Cuối giờ dọn dẹp mới về,

Lan can cứng bắc vào mau rồi làm.

Công trường hình ảnh đẹp về công ty!

Trong ảnh: Chỉ huy trưởng và BCH Masteri Villas đang xếp
đội hình đẹp nhất để chụp ảnh. Đã lên hình thì phải công
phu thế đấy!

Thử tài ô chữ

1. Điền vào chỗ trống: “Hằng năm, cứ vào …, lá ngoài đường rụng
nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao
nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường.” (Tôi đi học –
Thanh Tịnh)
2. Tên của đồng tiền giấy đầu tiên trong lịch sử tiền tệ Việt Nam
3. Kết quả ở bộ môn bóng đá mà Unicons đã đạt được trong hội
thao Coteccons Group 2014
4. Tên một bài hát được sáng tác vào dịp trung thu năm 1956
5. Công trình đầu tiên Unicons thi công tại nước ngoài
6. Một loài cá nuôi con bằng sữa

Hãy nhanh tay gửi đáp án và dự đoán số người có đáp án chính xác về cho BBT
trước ngày 20/9/2016 nhé! 5 người chơi may mắn nhất sẽ nhận được phần quà

CBNV Unicons đọc Tập san Chinh phục

rất hấp dẫn từ Ban Biên Tập (kết quả sẽ được công bố trên Tập san tháng 10)

7. Hoàng Xuân Vinh là vận động viên môn…
8. Một trong những “Team of the month” của Unicons trong năm
2016

Gửi đáp án về địa chỉ: truyenthong@unicons.vn

ĐÁP ÁN KỲ TRƯỚC:

“Câu này khó quá, giải sao ta???”
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Ban Biên tập xin chúc mừng những người chơi đã đạt

Ô chữ hàng ngang:

8. Yen Tu

giải của chuyên mục trò chơi ô chữ trên Tập san Unicons

1. Microwave

9. Phap

CHINH PHỤC Kỳ 26 (phát hành ngày 02/8/2016):

2. Tu Duc

10. Mat trang

1. Ngô Cao Hoàng (P. Đấu thầu-Thiết kế)

3. Mimosa

11. Thai cuc quyen

2. Phan Văn Minh (P. QL-ĐT thiết bị)

4. Tiem nang

12. Golden Square

3. Ngô Tất Nguyên (P. QL-ĐT thiết bị)

5. Hoang Van

13. Mua thu toa nang

4. Nguyễn Hoàng Hồng Phúc (P. QL-ĐT thiết bị)

6. Ao lua Ha Dong

14. Cu cai duong

5. Đỗ Toàn Mỹ (P. HSES)

7. Minh bach

Ô chữ hàng dọc: MUOI NAM THAY DOI
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