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THƯ CHÚC TẾT CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

TRONG SỐ NÀY 

Anh Chị Em Unicons thân mến,

Năm Bính Thân đang khép lại và một mùa xuân Đinh Dậu đã đến rất gần. Khoảnh khắc giao 
mùa chính là khoảng thời gian để chúng ta cùng nhìn lại năm cũ và dành tặng nhau những 
lời chúc chân thành, tốt đẹp cho năm mới.

Năm 2016 là một năm thật đặc biệt với nhiều cột mốc đáng nhớ của Unicons. Chúng ta đã 
cùng nhau bước qua tuổi lên 10 với hàng loạt hoạt động sôi nổi và ý nghĩa. Đối với tôi, hơn 
10 năm qua, mỗi ngày được khoác lên mình chiếc áo xanh đồng phục, được đến công ty, 
công trường để gặp gỡ, trò chuyện và trao đổi công việc với anh chị em là một niềm vui, niềm 
hạnh phúc.

Cùng với Coteccons Group, Unicons trong năm 2016 đã lớn hơn, trưởng thành hơn, được 
nhiều chủ đầu tư, tư vấn, đối tác tin tưởng để cùng mang lại những sản phẩm an toàn, chất 
lượng cho xã hội. Hơn 30 công trình đang thi công đồng loạt trên cả nước, trong đó đa phần 
là các dự án Tổng thầu, Thiết kế và Thi công, đang tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của 
chúng ta trong ngành. Khép lại năm 2016, Unicons vinh dự xếp trong tốp 3 nhà thầu tư nhân 
lớn nhất Việt Nam. Chúng ta có quyền tự hào vì chính sức mạnh tập thể đã mang lại những 
thành quả ngọt ngào đó.

Anh Chị Em thân mến,

“Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ”. Với tôi, Unicons luôn trẻ, anh 
chị em luôn trẻ. Sức trẻ đó đến từ tinh thần dấn thân, sự tận tâm và những nỗ lực bền bỉ 
không ngừng. Tôi ghi nhận và hết lòng trân trọng cách sống và làm việc tử tế ấy. Trong vận 
hội mới của năm 2017, tôi hi vọng toàn thể CBNV luôn đoàn kết, giữ vững tinh thần lạc quan, 
đổi mới, cải tiến mạnh mẽ để tự tin song hành cùng Coteccons trong những dự án đầy triển 
vọng phía trước.

Sắc Xuân đang tràn ngập trên mọi nẻo đường, thay mặt Ban lãnh đạo công ty, tôi xin kính 
chúc tất cả anh chị em một năm mới viên mãn, nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng.
Tổng Giám đốc

Nguyễn Sỹ Công
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“Nhân dịp năm mới, anh em dự án Vinhomes 
Gardenia mến chúc toàn thể công ty nhiều sức khỏe, 
chúc gia đình đón năm mới nhiều niềm vui và công 
việc trong năm mới sẽ luôn suôn sẻ, thuận lợi!”

“Chúc anh chị em trong công ty đón một cái Tết thật 
ấm cúng bên gia đình, người thân, bạn bè; một năm 
mới an khang thịnh vượng, đặc biệt dồi dào sức khỏe 
để tiếp tục chinh phục các mục tiêu công ty đã đề ra”.

“Mến chúc mọi người một 
năm mới phát tài phát lộc 
và công việc thuận buồm 
xuôi gió. Chúc công ty 
chúng ta ngày càng gặt 
hái nhiều thành công rực 
rỡ và tiếp tục giữ vững vị 
thế công ty hàng đầu Việt 
Nam!”

“Thay mặt đại gia đình Sarica, tôi 
xin chúc anh em Unicons một năm 
mới thành đạt, gia đình hạnh phúc 
và gặp nhiều may mắn!”

“Thay mặt công trường Sanctuary Hồ Tràm, tôi kính 
chúc Ban giám đốc, các anh/chị cán bộ quản lý và 
toàn thể cán bộ nhân viên công ty năm mới Sức 
khỏe, Hạnh phúc, Công việc thuận lợi”.

“BCH D’.Captale xin mến chúc toàn thể CBNV công 
ty nhiều sức khoẻ, gia đình vui vẻ và hạnh phúc. Chúc 
công ty sẽ có nhiều thay đổi trong năm 2017 để cán 
mốc doanh số hơn 8000 tỷ một cách nhẹ nhàng hơn, 
thong dong hơn!”

“BCH Đại Kim mến chúc toàn thể CBNV công ty sức 
khỏe, đạt nhiều thành tích cao hơn nữa so với năm 
2016. Chúc công ty chúng ta ngày càng hội nhập sâu 
vào Cotecons Group!”

Lê Thành Tâm - Chỉ huy trưởng
Đỗ Nhất Khoa - Chỉ huy trưởng

Lê Thế Anh - Chỉ huy trưởng

Nguyễn Quang Minh - Chỉ huy trưởng

Tạ Quang Vinh - Chỉ huy trưởng 

Phạm Văn Tại - Chỉ huy trưởng 

Phan Văn Dũng - Giám sát chính

CHÚC XUÂN4
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Tết trong tôi là...

Nguyễn Thị Liên - Thư ký công trường 

Mạc Khắc Vũ - Giám sát thi công  

Trần Thị Loan - Thư ký công trường

Nguyễn Ngọc Minh Hải - Giám sát M&E

Nguyễn Thị Vân Diễm - Nhân viên phòng CCM 

Nguyễn Thị Thu Hường
Thư ký công trường

Nguyễn Đức Hiếu
Thư ký công trường 

Lê Minh Hải - Chuyên viên an toàn 

Cao Duy Trí - Chỉ huy phó

Phan Thanh Châu Phi - Chỉ huy phó 

“Tết” luôn là một điều gì đó rất thiêng liêng và đầy cảm xúc với mỗi con người. Đối với trẻ nhỏ, Tết hiện ra trong 
niềm vui háo hức đón chờ những bao lì xì đo đỏ. Với người trẻ, Tết hiện ra trong sắc vàng, sắc hồng của hoa mai, 
hoa đào, của những chuyến du xuân rực rỡ. Với người phải làm việc xa nhà, Tết hiện ra cùng niềm hân hoan 
ngày trở về, sum vầy với gia đình. Với người đã lập gia đình, Tết hiện ra trong đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc 
khi được quây quần cùng vợ chồng, con cháu…

Mỗi người khác nhau sẽ có một “định nghĩa” riêng cho mình về ngày Tết. Hãy cùng Ban Biên tập xem đối với 
anh chị em Unicons, Tết trong họ là gì nhé!

Huỳnh Quang Khẩn
Giám sát an toàn 

“Tết là khi những đứa con làm xa được trở về đoàn tụ bên mái ấm gia đình yêu thương, 
là khi bầy trẻ thơ háo hức được đi chợ Tết, được mua quần áo mới và nhận những phong 
bao lì xì. Tết còn là khi những hạt mưa xuân đã rơi ướt sân, trong tiết gió xuân se lạnh nụ 
non đã đâm chồi, muôn hoa bắt đầu khoe sắc thắm, là khi những lo toan, bộn bề được 
tạm gác lại nhường lối cho yêu thương đong đầy. Tết là khi con gái trở về nhà cùng mẹ 
đi sắm tết, là khi ta trao gửi những lời tốt lành đến bạn bè, đồng nghiệp”.

“Tết là không có ở nhà mình, mà là la cà suốt ở nhà người ta!”

“Tết với mình là sự sum vầy, là lúc trở về 
nhà và làm con gái ngoan của mẹ thôi”

“Tết là khi gia đình, bạn bè, người thân cùng sum 
họp, chia sẻ kỷ niệm trong một năm qua. Mình thích 
nhất là khoảnh khắc được người lớn trao cho những 
bao lì xì mừng tuổi đầu năm, dù lớn rồi nhưng lúc 
nào cũng mong được như vậy. Hihi”

“Tết là vui, là được thưởng cuối năm và lì xì đầu năm, xúng xính quần 
áo đẹp tung tăng đi chơi, thăm viếng trò chuyện họ hàng bạn bè, và 
suy nghĩ sao cho ăn bánh chưng nhiều mà không bị ú đầu năm”.

“Tết với tôi là tiếng cười vui, là sự sum 
họp, là không khí quê hương và là những 
thứ không thể nào thay thế được”.

“Tết trong tôi là niềm vui, hạnh phúc,
Được sum vầy bên những người thân yêu,
Là những nụ cười tươi rói nhất trên môi,
Là những cái ôm, cái bắt tay thật chặt,
Là những bữa cơm chan chứa tình thương 
yêu,
Là những ly cà phê nóng hổi tình bè bạn.

Tết trong tôi bình dị có thế thôi,
Là những cơn gió lạnh man mát bên tai,
Là những cơn mưa nhẹ nhàng lướt trên môi,
Là những tia nắng rực rỡ qua kẽ tóc,
Là những chùm pháo hoa tuyệt đẹp nhất.

Đã ba mươi mùa Tết qua trong tôi,
Nhưng mỗi mùa đều là những niềm vui,
Niềm hạnh phúc không bao giờ tan biến”

“Tết là sum họp vợ chồng, con cái, là 
gặp gỡ anh em họ hàng sau cả năm 
cách xa.”

“Tết là dịp để về lại nơi đã sinh mình 
ra. Mỗi cái Tết đem lại cho mình mỗi 
cảm giác khác nhau.”

“Tết là dịp nhìn lại mình đã trưởng thành hơn thế nào và đặt ra mục 
tiêu trong năm mới. Tết năm nay có một điểm mới là mình có thêm gia 
đình vợ để ghé thăm nữa (cười).”

“Tết trong tôi là Tết của gia 
đình. Đó là quãng thời gian 
để các thành viên gia đình 
cùng nhau ăn uống kể chuyện 
trong năm qua làm được gì 
và tổng kết một năm làm việc 
cực nhọc. Tết là thời gian để 
về nhà thăm quê hương thăm 
ông bà, ba mẹ, nội ngoại”.

CÂU CHUYỆN NGÀY XUÂN8
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Mùa xuân ở Parkcity

Vậy là mùa xuân thứ 2 đã về 
trên mảnh đất đầy hoa lá 
Parkcity.

Mới 14 tháng về trước, nơi đây chỉ 
là bãi cỏ xác xơ với vài ba cây thép 
hoen rỉ của phần móng đang nằm 
phơi sương gió. Giờ đây, 165 căn 
biệt thự cao cấp đang vươn mình 
trong nắng xuân, trong sự hài lòng 
của khách hàng và xen lẫn niềm 
tự hào của hơn 40 anh em kỹ sư 
Unicons khi chất lượng hoàn thiện 
dự án được đánh giá hàng đầu tại 
Việt Nam.

Nhớ! Con đường độc đạo vào khu 
thi công giai đoạn 2 đầy ổ trâu, ổ 
voi, xà bần lởm chởm, đoạn thì 

Nguyễn Trần Huy Thông - Giám sát thi công

ngập nước, bùn lầy khi mưa xuống, 
bụi mù trời khi nắng lên. Con đường 
đã làm sa lầy bao chuyến xe bê tông 
trong đêm, thách thức ý chí của anh 
em giám sát làm sao để xe qua thật 
nhanh. Trong công trường dưới mưa 
phùn gió bấc anh chị em công nhân 
đang chờ xe bê tông về.

Nhớ! Những buổi họp xuyên cơm 
trưa, xuyên cơm tối dưới sự chỉ đạo 
của anh Quang, anh Dũng, anh Văn 
Anh nhằm gỡ nút thắt. Đói bụng quá 
nhưng sao vẫn cãi nhau thật hăng, 
thật gay gắt... ME: sao tới giờ chưa 
đi xương trần để kéo cáp,... CS: chưa 
bàn giao cáp sao đóng tầm trần, tiến 
độ gấp gáp lắm rồi... Tranh cãi nảy 
lửa để rồi đi đến mục đích cuối cùng 

làm sao dự án đạt chất lượng cao 
nhất, tiến độ nhanh nhất. Cãi nhau to 
đó nhưng rồi sau đó anh em lại quây 
quần mời nhau điếu thuốc, chén trà 
ấm lòng lắm tình anh em xa nhà 
trong tiết trời đầu đông se lạnh.

Nhớ! Những ngày tô trát xong mà 
không thể ký hồ sơ vì những yêu cầu 
khắt khe về chất lượng của Chủ đầu 
tư trong khi áp lực ngày càng đè nặng 
trên cái nhăn trán của anh Giám đốc 
dự án, anh Chỉ huy trưởng và toàn thể 
anh em. 

Những lần như thế, chúng tôi lại họp, 
lại cãi nhau rồi lại tìm ra phương án 
để đảm bảo hài hòa cho mình và cả 
sự hài lòng của đối tác. Thắm thoát 

thời gian 14 tháng dần trôi anh em đã 
vượt qua các cột mốc đáng nhớ.

Khi nhà mẫu được hoàn thành và bàn 
giao với chất lượng hoàn thiện được 
đánh giá rất cao trong sự hài lòng 
của chủ đầu tư, tôi còn nhớ anh em 
chúng tôi đã vui và tự hào như thế 
nào. 

Rồi khi lần lượt 58 căn biệt thự đầu 
tiên của zone 1 được bàn giao hoàn 
thành cho Chủ đầu tư trong những 
ngày cuối năm. Song song đó là việc 
hoàn thành nghiệm thu công việc IPC 
trong tháng 12/2016.

Những mùa xuân sau, trong sắc màu 
của hoa lá đất trời, 165 bông hoa xinh 
đẹp được kết thành từ vôi, vữa bê 
tông cũng sẽ bung nở rực rỡ dưới bàn 
tay khối óc của các kỹ sư trẻ Unicons 
đầy hoài bão và nhiệt huyết vun trồng 
thai nghén trong 20 tháng đã, đang 
và sẽ qua!

Parkcity Hà Nội giai đoạn 2 - những 
ngày mưa phùn gió lạnh cuối năm...
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TẤT CẢ CHỈ LÀ THỬ THÁCH”
“Không bao giờ là thất bại

Tôi đặt chân đến mảnh đất 24 ha 
ở Nam An Khánh, Hà Nội vào một 
ngày đầu tháng 3/2016. Hình ảnh 

đó trong tôi dường như chỉ mới hôm 
qua. Một bãi đất trống hoang vu không 
một bóng người, miên man cạnh một 
cánh đồng lúa chín. 
 
Tôi còn nhớ trong buổi họp triển khai 
đầu tiên tại dự án, tôi đã nói với anh em 
BCH rằng: “Không bao giờ là thất bại, 
tất cả chỉ là thử thách”. Tôi học được 
câu nói nổi tiếng này từ quyển sách của 
ông Chung Ju Yung, Cựu Chủ tịch Tập 
đoàn Hyundai. Câu nói này đã thực sự 
thấm nhuần và đi suốt cùng chúng tôi 
suốt chặng đường gần 12 tháng qua. 
Đến thời điểm hoàn thiện và bàn giao 
hiện nay, câu nói này vẫn còn nguyên 
giá trị, vẫn là kim chỉ nam để anh em 
cùng bám lấy để vượt qua từng thử 
thách. 

GIAN NAN LẤY LửA THử VÀNG

Dự án này có những mốc rất quan trọng 
và không thể nào quên, đặc biệt nhất có 
lẽ là trong giai đoạn thi công nhà mẫu. 
Đó là thời điểm vô cùng căng thẳng 
và ác liệt. Unicons thực hiện kết cấu 3 
căn và hoàn thiện 1 căn trong tổng số 
7 căn mẫu. Thời gian hoàn thành từ ép 
cọc đến bàn giao nhà mẫu kịp cho khởi 
công dự án chỉ vỏn vẹn 40 ngày. Thời 
điểm đó tuy chỉ mới đầu dự án nhưng 
tiến độ ác liệt đến nỗi trong tôi vẫn còn 
ám ảnh. Nhưng cũng chính lúc đó, tôi 
mới thấy được sự đoàn kết của anh em 
mạnh mẽ đến thế nào. 

Từng người từng người một trong đại 
gia đình đã dồn tất cả tâm huyết, tình 
cảm cho đứa con tinh thần một tình yêu 
thương lớn lao. Chúng tôi quyết tâm giữ 
vững hình ảnh và vị thế của Unicons 
trong đại gia đình Coteccons. Thời 
điểm đó bản thân tôi cũng mới ra miền 
Bắc 4 tháng nên các mối quan hệ công 
việc cũng như nguồn nhân lực rất hạn 
chế. Nhờ sự hỗ trợ hết mình của các 

Nguyễn Thơm - Chỉ huy trưởng dự án Vinhomes Thăng Long

anh em và các phòng ban công ty, cuối 
cùng chúng tôi đã vượt qua được màn 
thử lửa mang tên “nhà mẫu” và anh em 
bắt đầu tự tin “nghênh chiến” tiếp với 
215 căn còn lại.

Gần 365 ngày chiến đấu không biết mệt 
mỏi, chúng tôi đã và đang vượt qua rất 
nhiều khó khăn, áp lực kinh khủng từ 
Chủ đầu tư và hơn cả là áp lực và tiêu 
chuẩn chất lượng đặt ra từ Ban Giám 
đốc Coteccons và Unicons. 

Dự án được thi công trong thời điểm thị 
trường xây dựng Hà Nội đang nở rộ nên 
chúng tôi gặp nhiều khó khăn về việc 
duy trì số lượng và chất lượng nguồn 
lực thi công. Để làm điều đó, BCH công 
trường có những chính sách lôi cuốn và 
tạo hiệu ứng cho lực lượng thi công kéo 
đến công trường ngày một đông hơn. 

Những thời điểm như mùa vụ, lễ hội, 
thời tiết nắng nóng, công trường đã có 
những biện pháp hỗ trợ tài chính hiệu 
quả, cung cấp cả nước giải khát, chanh 
đá đường để người công nhân lấy lại 

sức lao động dưới thời tiết khắc nghiệt. 
Từng giám sát Unicons trực tiếp mang 
nước giải nhiệt đến cho các công nhân, 
qua đó sự gần gũi giữa anh em kỹ sư và 
công nhân ngày càng được thắt chặt. 

Lúc thời điểm công trường vào giai 
đoạn ác liệt nhất (vừa kết cấu vừa xây 
tô), riêng Unicons huy động gần 1600 
công nhân làm việc liên tục.

VƯỢT QUA CHÍNH MÌNH

Khi biết mình được Ban Giám đốc giao 
trọng trách tại dự án này, cảm giác đầu 
tiên của tôi đó là sự hãnh diện vô cùng 
to lớn. Đó đồng thời cũng là một áp lực 
và trách nhiệm rất khủng khiếp đè nặng 
lên vai, vì chưa bao giờ tôi được làm 
công trình lớn như thế này, lại là công 
trình làm cùng với Coteccons Group. 

Lúc đó tôi tự đặt câu hỏi cho chính 
mình “Mình có làm được hay không?” 
Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi đã có câu 
trả lời cuối cùng: “Bằng mọi giá, Thơm 
phải làm được và Thơm sẽ làm được”. 

Nhìn bãi đất trống bạt ngàn trước mắt 
và viễn cảnh 12 tháng sau nơi đây sẽ 
mọc lên hàng trăm căn biệt thự do 
chính tay tôi và anh em xây lên đã làm 
cho tôi thêm phần tự tin. Và đến hôm 
nay, có thể nói tôi đã vượt qua được 
thử thách lớn nhất cho chính mình. 
 
GIA ĐÌNH THứ HAI CỦA TÔI

Tôi may mắn được làm việc với hơn 
50 anh em Unicons tại dự án này. 
Mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người 
một tính cách và khả năng khác nhau. 
Thách thức lớn nhất đối với tôi không 
chỉ là đảm bảo tiến độ, chất lượng dự 
án mà còn phải là đầu tàu kéo tất cả 
anh em cùng tiến lên, dung hoà tính 
cách của tất cả thành viên để tạo nên 
một tập thể gắn kết. 

Tôi vui khi được là người anh, cười đùa 
rôm rả cùng với những đứa em, nhưng 
trong công việc cũng có khi rất nóng tính 
như người tướng trước những chiến binh 
của mình. Trước các vấn đề cần giải quyết, 
các kế hoạch hoặc biện pháp thi công tôi 
đều cố gắng huy động sự đóng góp dân 
chủ và bình đẳng từ tất cả các thành viên 
trong BCH. Tôi muốn anh em được thể 
hiện mình và không có gì là khoảng cách 
trong đại gia đình này.

Ngoài giờ làm việc, tôi và các chị em thư 
ký cố gắng tổ chức các chương trình vui 
chơi giải trí phong phú cho anh em cảm 
thấy thoải mái, bù đắp lại phần nào sự mệt 
mỏi với khối lượng công việc lớn. Những 
lúc anh em quây quần bên nhau và sẻ chia 
những câu chuyện thường ngày, tôi mới 
cảm nhận rõ ràng nhất công trường này 
chính là gia đình thứ hai của tôi. 

Cho đến thời điểm này, có thể nói điều tôi 
cảm thấy tâm đắc tại công trình này là bản 
thân tôi đã có sự phát triển vượt bậc về tất 
cả khía cạnh, cả mặt chuyên môn nghề 
nghiệp lẫn tư duy quản lý và thấu hiểu con 
người. Cũng qua dự án này tôi thấy mình 
trưởng thành lên rất nhiều về cách đối nhân 
xử thế và học hỏi được rất nhiều điều bổ ích  
từ chính các anh em của tôi. 

Thấm thoát rồi chúng tôi cũng sẽ phải khép 
lại cánh cổng Vinhomes Thăng Long, để lại 
phía sau hàng trăm căn biệt thự lộng lẫy để 
mỗi người một hướng đi về một dự án khác. 
Mười hai tháng ăn dầm nằm dề và nếm trải 
bao ngọt bùi ở mảnh đất này đã gắn kết tôi 
và tất cả mọi người như một gia đình - một 
gia đình thực sự.  

Xin cảm ơn tất cả anh em đã cùng tôi đã 
trải qua tận cùng những vất vả cho đến ngày 
hôm nay. Tôi cũng chân thành cảm ơn sự 
động viên và hỗ trợ không ngừng của Ban 
Giám đốc và các phòng ban để chúng tôi 
cùng vượt qua những thử thách. 
 
Mùa xuân này, gia đình Vinhomes Thăng 
Long chúng tôi xin chúc cho đại gia đình 
Unicons sẽ 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 công việc. 

Hẹn gặp lại năm 2017 thành công tốt đẹp.

Vinhomes Thăng Long, tháng 12/2016.
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BTT: Hai anh có thể cho biết ấn 
tượng đầu tiên khi tiếp nhận dự án 
Vinhomes Gardenia?

Lê Thành Tâm: Hình ảnh đó đối 
với chúng tôi “ám ảnh” đến mức 
tưởng chừng như mới vừa ngày 
xảy qua ngày hôm qua. Còn nhớ 
khi mới tiếp nhận dự án, hai toà 
tháp Vinhomes Gardenia toạ lạc 
giữa một biển nước mênh mông, 
xung quanh là hố đào mở do thi 
công top-down. Đường nội khu gần 
như không có nên việc tiếp cận 
mặt bằng thi công cũng như vận 
chuyển vật tư thiết bị là vô cùng 
khó khăn. Chúng tôi gọi vui đó là 
“ốc đảo” thì đúng hơn. 

BTT: Trước tình hình đó thì hai 
anh và BCH đã có giải pháp như 
thế nào?

Hồ Văn Nhất Linh: Chúng tôi và các 
anh em đã họp bàn với GĐDA Trần 
Văn Lâm và đề ra nhiều biện pháp 
để tiếp cận dự án, trong đó có việc 
thi công hai chiếc cầu tạm, một 
cái dài 30m và một cái dài 12m 
để thông đường và đưa dự án. Rất 
may mắn chúng tôi được làm việc 
với anh Trần Văn Lâm, một đàn anh 
dày dặn kinh nghiệm từ Coteccons 
nên mọi sự chuẩn bị diễn ra chu 
đáo, công việc tiến triển thuận lợi. 

BTT: Anh có thể chia sẻ những 
điều đặc biệt tại dự án này?

Hồ Văn Nhất Linh: Dự án này là dự 
án gần như đầu tiên tại Unicons áp 
dụng hình thức quản lý “Coteccons 
style”: một giám đốc dự án điều 
động từ Coteccons về làm việc 
toàn thời gian tại công trường và 
hai chỉ huy trưởng phụ trách từng 
tháp. Do khối lượng công việc rât 

lớn nên đòi hỏi chúng tôi phải kết 
hợp thật ăn ý, nhịp nhàng, đảm bảo 
mạch thông tin xuyên suốt. 

BTT: Thời gian đầu tiếp cận với 
văn hoá Coteccons, các anh đã 
gặp thuận lợi và khó khăn gì?

Lê Thành Tâm: Gần như anh em 
chúng tôi ai cũng “ngợp” và “sốc” 
trước văn hoá và tốc độ làm việc 
“nhanh như điện” theo phong 
cách Coteccons. Trong dự án này 
GĐDA Trần Văn Lâm đóng vai trò 
như “chiếc cầu nối văn hóa” (theo 
lời Chủ tịch Nguyễn Bá Dương) 
để mang tinh thần và ngọn lửa 
nhiệt huyết từ Coteccons xuống 
Unicons. Chúng tôi cảm nhận 
được rất rõ điều này khi làm việc 
cùng anh. Công trường lúc nào 
cũng trong không khí hừng hực khí 
thế, anh em quyết tâm cùng nhau 
làm tốt công việc của mình. 

Hồ Văn Nhất Linh: Ban đầu chúng 
tôi chưa quen, “khớp” và “sốc” với 
sự quyết liệt và sát việc đến từ 
chút một như vậy. Nhưng chỉ sau 
một thời gian ngắn, anh em BCH ai 
cũng nhận ra đó là cách gần như 
duy nhất để làm việc hiệu quả tại 
dự án lớn như thế này. Về mặt tiến 
độ, hồ sơ thi công, mặt bằng và 
biện pháp thi công, tất cả đều chạy 
theo quy trình chuẩn bị rất kỹ lưỡng 
ngay từ những ngày đầu và anh em 
tập được thói quen không bao giờ 
có sự hài lòng với chính bản thân. 

BTT: Từ khi làm việc tại dự án này, 
các anh nhận thấy chính bản thân 
mình thay đổi như thế nào?

Lê Thành Tâm: Dự án Vinhomes 
Gardenia đã giúp chúng tôi thay 
đổi rất nhiều về khả năng chuyên 

môn và tư duy trong công việc. Giờ 
tôi đã quen với làm việc gì cũng 
phải nhanh “rụp rụp”, đi đứng nói 
năng cũng phải nhanh, chính xác, 
hiệu quả theo “Coteccons style”.  

Hồ Văn Nhất Linh: Chúng tôi học 
được rằng vai trò của chỉ huy 
trưởng là phải sát việc cực kỳ. Đối 
với anh em giám sát một khi đã 
thấy chi huy của mình quyết liệt 
thì anh em sẵn sàng theo, làm việc 
đúng nghĩa “cháy hết mình”.

BTT: Trong công việc, bộ đôi “Tâm 
– Linh” đã kết hợp với nhau như 
thế nào?

Hồ Văn Nhất Linh: Hai anh em đều 
gốc miền Trung, bằng tuổi nên 
rất thân thiết. Trong công việc thì 
nghiêm túc và thẳng thắn, kết hợp 
ăn ý và luôn đặt tiêu chí hiệu quả 
lên hàng đầu. Chúng tôi gọi vui 
rằng cặp đôi “tâm linh” này chắc 
đã mang điều tốt lành, bình an cho 
dự án nên từ khi bắt đầu đến giờ 
mọi thứ tương đối “suôn sẻ” (cười)

Lê Thành Tâm: Làm dự án đối với 
chúng tôi như làm một bộ phim, 
trong đó vai trò người đạo diễn là 
quan trọng nhất - phải kết nối và sử 
dụng được sức mạnh tập thể của 
tất cả các thành viên. Giữ vai trò hai 
đạo diễn ở “dự án phim bom tấn” 
này đối với chúng tôi lại là nhiệm 
vụ khó khăn hơn, đồng thời là một 
vinh dự lớn. Chúng tôi sẽ cố gắng 
kết hợp hoàn hảo hơn nữa, đưa dự 
án đi đến đích đến cuối cùng. 

Xin cảm ơn hai anh và chúc hai 
anh luôn là “cặp bài trùng ăn ý”!Chúng tôi gặp bộ đôi Lê Thành Tâm và Hồ Văn Nhất Linh vào một ngày se lạnh của trời đông Hà Nội. 

Vẫn chất giọng rôm rả và thân tình của miền Quảng Nam – Đà Nẵng, vẫn nụ cười đáng mến và ánh 
mắt đầy lạc quan, hai anh đã cho chúng tôi cuộc trò chuyện đầy thú vị về công việc, tình bạn, tình anh 
em dưới mái nhà Unicons. 

lê thành tâm - hồ văn nhất linh

“cặp bài trùng ăn ý”
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Hòa nhịp cùng không khí xuân đang lan tỏa 
khắp nơi, những phần quà Tết được gửi đến tận 
tay từng cán bộ nhân viên Unicons trong những 
tuần sát Tết vừa rồi chắc chắn cũng phần nào 
góp thêm hương sắc của mùa xuân mới. Đó là 
những phần quà đã được chọn lọc kĩ lưỡng về 
chất lượng, chăm chút tỉ mẫn về hình thức và 
gửi gắm nhiều ý nghĩa, lời chúc thân thương 
nhất.

Ít ai có thể ngờ rằng, đội hình đã chuẩn bị đến 
gần 800 phần quà cho CBNV và rất nhiều phần 
quà cho đối tác, khách hàng lại chỉ vỏn vẹn 
có 4 người phụ nữ. Hãy cũng Ban Biên tập trò 
chuyện với chị Ngô Thị Thu Thủy - nhân viên 
Phòng Tổng hợp về công việc đầy thú vị nhưng 
cũng không kém phần cực nhọc này nhé.

BBT: Chào chị Thủy, năm nào cũng vậy, cứ đến 
gần Tết là những phần quà được chuẩn bị chu 
đáo lại được chuyển đến tay mỗi CBNV công 
ty. Chị có thể chia sẻ về thời gian chuẩn bị, 
hoàn thành việc tặng quà Tết là trong bao lâu 
không?

Chị Ngô Thị Thu Thủy: Trung bình có lẽ là hơn 
3 tháng em à. Như năm nay, để đảm bảo mọi 
phần quà sẽ đến tay CBNV Unicons và các đối 
tác muộn nhất là 2 tuần trước Tết Đinh Dậu, 
ngay từ tháng 10/2016, chị và các chị em đã 
chuẩn bị cho việc này rồi. Chị rất vui vì sau vài 
thàng nỗ lực, tâm huyết chuẩn bị, tất cả các 
phần quà đã được chuyển đến tận tay chủ nhân 
của nó.

BBT: Chị có thể chia sẻ về tiêu chí lựa chọn 
và ý nghĩa của những hộp quà Tết của công ty 
năm nay không?

Chị Thủy: Mỗi chi tiết từ nhỏ nhất của hộp quà 
đều được các chị em sàng lọc rất kỹ lưỡng và 
được Ban Giám đốc dành nhiều tâm huyết chọn 
lựa. Từ hình thức bên ngoài, hộp gỗ với họa tiết 
thổ cẩm thể hiện sự cứng cáp, sang trọng, tiện 
dụng và đặc biệt, gửi gấm được phần nào bản 
sắc Việt Nam. Nội dung từng món quà trong 
hợp cũng là các thành tố cấu thành nên một 
món quà Xuân nhiều ý nghĩa. Tết là sum vầy, là 
nồng nàn hương rượu, là ngọt ngào bánh kẹo, 
tình thân, là thanh mát vị mứt và hơn cả, Tết là 
hướng về gia đình, ông bà, cha mẹ với những 
phần yến được tuyển chọn khắt khe nhất.

Dẫu biết rằng trong công ty, mỗi người có một công việc mang ý nghĩa riêng. Song có 
lẽ, công tác chuẩn bị quà Tết là một trong những công việc thầm lặng và quá thường 
niên đến nỗi thỉnh thoảng, chúng ta – người được nhận quà lại vô tình quên mất. Tuy 
thế, những người trao hương Tết vẫn cứ cần mẫn, nhiệt tâm, chân thành góp sức 
mình để mang Tết đến với mỗi anh chị em Unicons. Xin cảm ơn những người phụ nữ 
phi thường!

Anh em Văn phòng Hà Nội nhận quà Tết

Chị Huỳnh Nhã Trúc (trái) cùng thư ký công trường kiểm tra danh sách nhận quà 

Chị Trần Thị Thanh Mỹ (giữa) hỗ trợ đóng gói quà chuyển giao cho thư ký công trường

Niềm vui nhận quà Tết công ty 

Những phần quà Tết ấm áp được chuyển đến tay anh em công trường

ngƯỜi trAO
     hƯƠng tẾt...

BBT: Quả là một quá trình quá công phu! Chị giới 
thiệu với mọi người về những thành viên “phi 
thường” đã làm nên hơn 1.500 phần quà tinh tế 
đó nhé.

Chị Thủy: Chỉ có 4 chị em gái “nhỏ nhắn” Phòng 
Tổng hợp thôi em à (cười). Đó là chị Huỳnh Nhã 
Trúc, dù “nhỏ nhưng có võ”. Chị Trúc đã tìm rất 
nhiều nguồn quà chất lượng, phương án chi phí, lên 
danh sách… Đó là hai chị tạp vụ tận tâm, luôn hết 
lòng vì anh chị em công ty. Chị Mỹ, chị Trinh đã 
kiểm đếm, nhận từng món quà, dán label tỉ mẫn 
từng hộp quà, thiệp Tết và chuyển phát từng phần 
quà đến các công trường và khối văn phòng. Chị 
thì dù năm nay là lần đầu được tin tưởng giao trực 
tiếp thực hiện các công việc chị chưa từng làm như 
làm Hợp đồng, theo thanh toán, điều phối đảm bảo 
tiến độ, chất lượng quà, thiệp…, chị rất vui vì cuối 
cùng 4 chị em đã chuyển được các phần quà Tết 
đến mọi người.

BBT: Giai đoạn chuẩn bị quà Tết cũng là thời điểm 
cuối năm, chồng chéo các công việc khác, vậy 
động lực nào đã giúp các chị em có thể tập trung 
và hoàn thành các công việc liên quan quà Tết?

Chị Thủy: Đơn giản là 4 chị em đều hiểu được ý 
nghĩa của việc mình đang làm. Chỉ cần nghĩ đến 
niềm vui, ánh mắt phấn khởi của các đồng nghiệp 
khi nhận được quà, niềm tự hào của họ khi mang 
hộp quà chỉn chu của công ty về cho gia đình thì 
dù có vất vả thế nào, tụi chị đều thấy mình có thể 
vượt qua hết.

BBT: Tết đến rồi, đại diện các chị em chuẩn bị quà 
Tết, chị có muốn nhắn gửi lời nào đến anh chị em 
Unicons không?

Chị Thủy: Khoảng thời gian chăm chút, chuẩn bị 
quà Tết đem lại cho Thủy rất nhiều kỷ niệm và cảm 
xúc. Xin được chân thành cảm ơn Ban Giám đốc 
vì đã luôn quan tâm, dành nhiều tâm huyết cho kế 
hoạch quà Tết. Cảm ơn anh chị em Phòng Tổng 
hợp đã luôn hỗ trợ Thủy, cùng chung tay vì công ty. 
Năm mới đã đến, hy vọng những phần quà Tết sẽ 
mang lại một mùa Tết ấm áp, đoàn viên cho tất cả 
anh chị em Unicons. Xin được chúc mọi người một 
mùa Xuân viên mãn, an lành và ấm áp.

Nhân vật phỏng vấn: Chị Ngô Thị Thu Thủy (Phòng Tổng hợp)
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ĐỖ thành cÔng & lê thỊ XUân phƯƠng

“Vì cuộc đời là những chuyến đi dài, với em và với Unicons” - anh Đỗ Thành 
Công chia sẻ với chúng tôi về mối tình “thanh mai trúc mã” của mình.

“Chúng tôi đã cùng rong ruổi qua nhiều nơi, từ miền Tây, miền Trung đến tận Hải 
Phòng, Hà Nội. Và chuyến đi nào cũng có dấu ấn của Unicons!

Chúng tôi cùng học chung mẫu giáo đến cấp 1, 2, 3, cùng nhau vào Sài Gòn học 
để theo đuổi giấc mơ của mỗi người, cùng đến với nhau để xây dựng mái ấm gia 
đình và giờ đây chúng tôi lại về chung một mái nhà: Unicons.

Chính vì quen biết từ lâu nên vợ tôi rất hiểu tính chất công việc của một kỹ sư 
xây dựng. Nhờ vậy, những chuyến đi xa không còn là trở ngại với gia đình tôi, mà 
nó là sự thông cảm, thấu hiểu của vợ và là cột mốc cho những điểm dừng thú vị.

Trong suốt chặng đường đó, tình yêu và sự hy sinh của vợ đã giúp chúng tôi 
vượt qua mọi thử thách. Cô ấy từng là kế toán cho một công ty bên cạnh tòa nhà 
Coteccons, rồi di chuyển và làm việc cho công ty hải sản gần công trình Bình 
Dương, cô ấy cũng từng là giáo viên cho trường mẫu giáo cạnh công trình Hải 
Phòng. Và hiện tại, vợ tôi đang thư ký của công trình Đại học Văn Lang.

Con trai tôi cũng vì thế mà được đi đây đó khắp nơi, được lên tàu ra tận Vịnh Hạ 
Long, lên Đỉnh Yên Tử, thăm phố phường Hà Nội, Tràng An, Ninh Bình, đến miền 
Tây và ra tận Đảo Phú Quốc. Đó là những kỷ niệm đẹp và là cơ hội trải nghiệm chỉ 
Unicons mới có thể đem lại cho gia đình tôi.
 
Đôi lúc tôi cũng nhói lòng khi con hỏi: "Sao ba đi làm nhiều quá vậy, sao ba không 
ở nhà chơi với con?..." Tôi tin rằng một ngày nào đó con sẽ hiểu, động lực khiến tôi 
có thể vững bước theo đuổi đam mê của mình là chỗ dựa ấm áp từ hai mẹ con. 
Nhân dịp 25/01 là kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi, tôi xin gửi lời biết ơn chân 
thành nhất đến người vợ thân yêu của mình.

Tôi xin cảm ơn Unicons cho suốt những trải nghiệm vừa qua, chắc chắn chuyện 
về Unicons và vợ chồng tôi là một câu chuyện thú vị sẽ còn được viết tiếp và kể 
lại sau này”.

Se duyên...
“Như cái cách mà Unicons vẫn vượt qua mọi thách thức để chinh phục 
đỉnh cao, chúng tôi sẽ cùng nắm tay nhau, vững bước để đi mãi trên 
con đường hạnh phúc.”  (Đỗ Thành Công – Nhân viên phòng CCM)

Cân bằng được mối quan hệ giữa gia đình với công việc không phải là điều dễ dàng. Đối 
với các cặp vợ chồng cùng làm việc dưới sức ép về khối lượng, chất lượng và tiến độ 
tại Unicons thì việc đó lại càng là một thử thách lớn hơn. Ngày Xuân về, chúng ta hãy 
cùng nghe các cặp đôi được Unicons “se duyên” chia sẻ về mối tình đáng yêu mình đã 
có được từ Unicons nhé.
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Kể về mối duyên trời định của hai vợ chồng, chị Ngọc (Chuyên viên Tuyển dụng 
- Phòng Nhân sự) chia sẻ với chúng tôi:

“Tìm được ứng viên phù hợp với công ty đã khó, tìm người chồng gắn bó với 
mình suốt đời còn khó hơn.”

Con mắt của một nhân viên làm tuyển dụng như tôi có lẽ cũng vì thế mà khắt khe 
hơn người khác. Quá trình tuyển chọn “người ấy” đầu quân vào Unicons không 
được suôn sẻ như những ứng viên khác. Cảm giác vui đến lạ vào cái ngày tôi 
thông báo cho “người ấy” chính thức được đi làm. Chúng tôi đến với nhau có lẽ 
thực sự bởi duyên số.

Từ những cái hỏi han ban đầu về các chế độ chính sách, đến những buổi đào tạo 
nhân sự… đã gắn kết chúng tôi lại với nhau một cách kì lạ. Có làm trong nghề 
mới biết, yêu kỹ sư xây dựng đã thiệt thòi, yêu kỹ sư công tác xa còn thiệt thòi 
hơn nhiều. Mang tiếng yêu đồng nghiệp cùng công ty là thế, nhưng nào đâu có 
chuyện hằng ngày đón đón đưa đưa nhau đi làm, cuối tuần được hẹn hò, ăn kem, 
uống nước. Nhiều khi có việc cần “người ấy”, thì ôi thôi, … giờ này còn đang vi vu 
ở công trường ngoài Bắc kìa…

Nói đi cũng phải nói lại, mặc dù yêu xa thiệt thòi, nhưng nó cũng giúp cho chúng 
tôi hiểu nhau hơn, cảm thông nhau hơn về công việc của nhau, có thêm động lực 
để cùng nhau vượt qua những trở ngại trong công việc và cuộc sống.

Đám cưới của chúng vào cuối năm rồi là cái kết tốt đẹp cho mối lương duyên 
giữa cô nhân viên văn phòng và anh kỹ sư công trường. Vui hơn nữa khi anh nhận 
được thông tin điều động về công tác tại văn phòng. Những kế hoạch dang dở 
trước đây chưa thực hiện được, giờ thì phải tranh thủ hoàn thành thôi.

Cảm ơn Unicons đã cho tôi một mái nhà thứ hai ấm áp, tràn niềm vui mỗi ngày 
khi bước chân đến văn phòng làm việc, cho tôi một bờ vai vững chắc để tựa mỗi 
khi bước chân về nhà. 

Con trai Unicons tuyệt vời lắm đó nhé!

lê ĐỨc thành & phẠm thỊ nhƯ ngỌc 

ngUYỄn bẢO tOàn & ngUYỄn trÚc Kim UYên

Chị Kim Uyên (Nhân viên khối ME) chia sẻ:

“Những ngày được làm việc tại công trường, tôi thấm thía được sự vất vả, hi 
sinh của các anh giám sát xây dựng. Và có lẽ, tình yêu của tôi với chồng mình 
đã lớn lên từ đó.
 
Khi yêu một chàng trai xây dựng tôi phải quen với nhiều việc như yêu xa, thời 
gian dành cho nhau rất hạn hẹp, tôi phải cảm thông và chia sẻ nhiều hơn. 
Những lúc anh đi công trình xa nhà, nỗi niềm mong chờ ngày đoàn tụ lại vỡ òa. 
Tình yêu có rất nhiều sắc thái, tình yêu được vun đắp và lớn lên cùng nỗi nhớ 
thật khó khăn, nhưng cũng thật đẹp. Tôi cứng cỏi hơn khi lấy anh, vì anh hay nói 
rằng: “Em phải làm được tất cả khi anh không có nhà”. 

Mỗi khi nhìn những công trình ngày một nên hình hài, trong mắt chồng tôi lại 
ánh lên sự tự hào và nó truyền sang cả tôi. Tôi và chồng đều cảm thấy tự hào 
vì mình đang cùng nhau cống hiến để đưa bảng hiệu Unicons sáng trên thật 
nhiều các công trình xây dựng”.
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NĂM GÀ BÀN CHUYỆN

“TUỔI DẬU”

Sinh năm 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017… người 
tuổi Dậu đa phần tài giỏi, chịu khó, có năng lực tổ chức cao, 
thẳng thắn, trung thực, làm việc có tính quyết đoán.

Người Dậu thường được mọi người yêu mến. Trong lĩnh vực 
kinh doanh, họ là người quản lý có tài, biết cân đối giữa nhập 
và xuất hàng hoá, giữa thu và chi. Họ cũng là nhóm người cầu 
toàn, luôn hướng tới sự toàn mỹ, khá nhạy cảm với những vấn 
đề có tính lý luận khi cần xử lý, họ có xu hướng hành động theo 
một khuôn thức định sẵn trong tư duy khi giải quyết một vấn 
đề nào đó.

Mùa xuân Đinh Dậu đang gõ cửa từng nhà. Năm mới, Ban Biên 
tập thân mời độc giả cùng gặp gỡ một vài nhân vật tuổi Dậu 
“xinh đẹp” của Unicons nhé.

Chị Nguyễn Thị Thắm
Phó Phòng Đấu thầu – Thiết kế

Trần Thị Loan - Thư ký CT Dragon Bay Hạ Long

“Mẹ em suốt ngày nói thôi, nói là con gái tuổi Dậu thì sẽ rất là vất vả 
vào lúc trẻ. Nhưng hòm hòm thì tạm ổn vì về già sẽ được an nhàn. Em 
cứ lấy đó làm động lực để cố gắng, dù hiện tại thì em cũng chưa thấy 
em vất vả hay cực khổ gì hết. cuộc sống khá bình yên và không có sóng 
gió quá to tát.

Người ta bảo năm tuổi là năm hạn, là năm vất vả gì đó. Em cũng không 
biết, nhưng có một điều có thể chắc chắn là em hiện tại khá may mắn 
và có vẻ sẽ còn lông bông vô thời hạn”.

Nguyễn Hương Thảo - Nhân viên lễ tân

“Bàn về tuổi con gà thì cũng tùy vào mùa sinh và giờ 
sinh. Người ta nói tuổi gà sinh vào mùa đông, và vào 
buổi tối như em thì sướng.

Có lẽ lời đồn ấy đúng, em thấy cuộc đời của mình gặp 
nhiều may mắn thật, ít nhất là tính đến lúc này”.

Để kết lại chuyên mục, Ban Biên tập xin trích đăng một đoạn thơ vui tản mạn về nữ tuổi Dậu. Hy vọng không 
chỉ những chị em nữ tuổi Dậu trong bài mà tất cả CBNV Unicons sẽ có một mùa xuân Đinh Dậu nhiều may 
mắn và hạnh phúc! 
 

“Cảm giác “năm tuổi” lại đến làm mình chợt giật 
mình vì thời gian sao mà trôi nhanh quá! Một chu 
kỳ con giáp đã qua nữa rồi. Hèn gì mấy hôm trước 
có mấy bạn nhân viên mới nói với mình: “Dì ơi, dì mở 
giùm con cái cửa”…

Đùa chứ mình nghĩ tuổi nào cũng có cái hay của 
nó, người cùng tuổi chưa chắc cuộc đời đã giống 
y nhau. Chung quy người ta thường nói người tuổi 
Dậu hiền lành, tốt tính. Cuộc đời mình vì thế cũng 
suôn sẻ, hạnh phúc chăng?“

“Tuổi Dậu nữ mạng đẹp xinh,
Nết na, hiền hậu, thông minh sáng ngời.

Vui tươi sung sướng ấu thời,
Quyết tâm học tập vì đời vinh quang.

Tiền tài phú quý hiển vinh,
Cửa nhà xinh đẹp, gia đình giàu sang.”

Nguyễn Trần Hà Ly - Giám sát CT 
Vinhomes Central Park 7

“Con gà tượng trưng cho sự tự tin, tính tỉ mỉ 
và thái độ tích cực. 

Em tuổi gà, và em nghĩ những tính cách đó 
cực kì là phù hợp với tính chất công việc hiện 
tại của em tại Unicons”.
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Ngày 19/1/2017, Lễ công bố Top 500 doanh nghiệp 
tư nhân lớn nhất Việt Nam đã diễn ra tại khách 

sạn Daewoo, Hà Nội. Anh Lương Minh Thi, Trưởng 
văn phòng đại diện Hà Nội đã thay mặt Ban lãnh đạo 
Unicons nhận chứng nhận tại buổi lễ. 

Sau một năm hoạt động sôi nổi và đạt nhiều thành tựu 
ấn tượng, Unicons đã đạt các vị trí:

Hạng 99 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư 
nhân lớn nhất Việt Nam (tăng 56 so với cùng kỳ 
năm 2015)

Hạng 228 trong danh sách 500 doanh nghiệp 
lớn nhất Việt Nam (tăng 154 bậc so với cùng kỳ 
2015)

Đồng thời đạt top 3 nhà thầu tư nhân hàng đầu 
Việt Nam cùng công ty Coteccons. 

Đây là một tin vui và là niềm động viên tinh thần 
rất mạnh mẽ cho Unicons trước thềm năm mới, 
hứa hẹn những thay đổi và cải tổ mạnh mẽ hơn 
trong  toàn hệ thống để giúp công ty phát triển ấn 
tượng hơn trong năm 2017.

Ngày 30/12/2016 tại hội trường khách 
sạn Novotel TP.HCM, Unicons đã tổ 
chức Hội nghị đánh giá kết quả sản 
xuất kinh doanh năm 2016 và xây 
dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 
năm 2017. Chương trình có sự tham 
dự của các thành viên Ban Tổng Giám 
đốc, Giám đốc dự án, các Lãnh đạo 
Phòng ban và Cán bộ quản lý khối 
công trường Unicons.

Phát biểu chỉ đạo khai mạc hội nghị, 
ông Nguyễn Bá Dương, Chủ tịch Hội 
đồng thành viên Unicons đánh giá 
năm 2016 Unicons đã đạt được những 
thành tựu rất đáng khích lệ. 

Khép lại năm 2016, Unicons đón nhận 
tin vui với thành tích đạt vị trí 228 
trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất 
Việt Nam (tăng đến 154 bậc so với 
cùng kỳ) và lần đầu tiên đạt thứ hạng 
99/100 doanh nghiệp tư nhân lớn 
nhất Việt Nam. Riêng trong lĩnh vực 
xây dựng, Unicons vinh dự xếp trong 

LỚN NHẤT VIỆT NAM
UNICONS ĐẠT TOP 3 CÔNG TY XÂY DỰNG TƯ NHÂN

KHÉP LẠI 2016 VỚI NHIỀU 
THÀNH TỰU ẤN TƯỢNG

2016
5.373 tỷ đồng doanh thu

221 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế

tốp 3 nhà thầu tư nhân lớn nhất 
Việt Nam hiện nay (theo công bố 
ngày 14/12/2016 của Công ty Cổ 
phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam 
VNR500)

Với gần 30 công trình thi công 
đồng loạt trên cả nước, trong đó 
đa phần là các dự án Tổng thầu, 
Thiết kế và Thi công, Unicons tiếp 
tục khẳng định vị thế hàng đầu 
trong ngành. Bên cạnh đó, công 
ty tiếp tục phát triển và chăm lo 
cho đội ngũ hơn 700 nhân sự với 
nhiều chương trình đào tạo nội bộ 
và chính sách đa dạng. Bên cạnh 
đó trong năm qua không có tai nạn 
lao động nghiêm trọng - một thành 

quả rất đáng khích lệ của toàn thể 
CBNV công ty. 

Chủ tịch Hội đồng thành viên cũng 
kỳ vọng toàn thể CBNV Unicons 
luôn giữ vững tinh thần đổi mới 
và cải tiến mạnh mẽ trong năm 
mới, sẵn sàng song hành cùng 
Coteccons trong những dự án đầy 
triển vọng nhưng cũng rất nhiều 
thử thách phía trước.

Hội nghị là sự kiện thường niên 
để các thành viên lãnh đạo công 
ty và từng bộ phận đánh giá toàn 
diện các hoạt động sản xuât trong 
năm cũ và định hướng phát triển 
cho năm tiếp theo. Diễn ra trong 

Hội nghị tổng kết KHSXKD 2016 và xây dựng KHSXKD 2017

tinh thần chia sẻ thẳng thắn, cởi mở 
và chân thành, Hội nghị đã thành công 
trong việc mang lại nguồn năng lượng 
mạnh mẽ cho tập thể CBNV công ty 
trước thềm năm mới.

Phát biểu tổng kết năm 2016, ông 
Nguyễn Sỹ Công, Tổng Giám đốc 
Unicons đã gửi lời tri ân đến các Cán 
bộ quản lý và tập thể CBNV Unicons 
vì những nỗ lực và cải tiến không 
ngừng. Với triển vọng phát triển mạnh 
mẽ và hàng loạt các dự án tổng thầu 
với Coteccons Group trong năm 2017, 
Unicons chắc chắn sẽ tạo ra nhiều 
đột phá bất ngờ để một lần nữa đưa 
thương hiệu Unicons vững vàng vị trí 
hàng đầu trên thị trường xây dựng Việt 
Nam. 
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NĂM 2016
ĐIểM LẠI CÁC SỰ KIỆN TIÊU BIểU 

THỰC HIỆN: Nguyên Dũng

KHỞI ĐẦU NĂM 2016

THÁNG 3-4/2016

THÁNG 5/2016

Unicons khởi đầu năm 2016 với sự kiện khởi 
công dự án Sarica Condominium với tổng giá 
trị hợp đồng đạt hơn 1.600 tỷ đồng, đánh dấu 
cột mốc Unicons trúng thầu

Ngày 15/2/2016, Unicons tổ chức Lễ ký kết 
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, 
hướng đến một năm cải tiến toàn diện hệ 
thống và nâng tầm đội ngũ. 

- Trúng thầu giai đoạn 4 nhà máy dệt nhuộm Huafu (Long An), khởi công dự án nhà 
máy sản xuất sữa đậu nành Vinasoy (Bình Dương).
- Cùng Coteccons tham gia dự án Design and Build Vinhomes Thăng Long (Hà Nội). 
Tổng giá trị hợp đồng lên đến 2.800 tỷ đồng. 
- Coteccons được vinh danh thuộc top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam.

- Chuyển đổi mô hình hoạt động, đổi tên công ty từ 
“Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam” sang 
“Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Unicons”.
- Chuyển đổi hệ thống nhận dạng thương hiệu. 
- Cất nóc dự án Goldmark City và Five Star Garden. 
- Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Trần Thế Phương. 

THÁNG 6/2016

THÁNG 7/2016

THÁNG 8-9/2016

THÁNG 10/2016

Khởi công dự án Tổng thầu hai tháp 
Vinhomes Gardenia tại Hà Nội. 
Triển khai nhiều hoạt động đào tạo nội bộ: 
giám sát chính, giám sát ME, QS... 

- Cất nóc tháp Park 6 - Vinhomes Central Park - công trình cao nhất công ty với chiều 
cao kỷ lục 186m - 51 tầng. 
- Khởi công Sanctuary Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu), Preche (TP.HCM)
- Tiếp tục triển khai sâu rộng các hoạt động đào tạo nội bộ. 

- Đoạt chức vô địch bộ môn bóng đá hội thao 
Coteccons Group 2016 và nhiều thành tích cao 
khác. 
- Phát động cuộc thi viết Dấu ấn 10 năm. 
- Thay đổi tên miền website, hệ thống email. 
- Khởi công dự án Sarina -  Saritown.

- Tổ chức thành công giải golf tại Bình Định.
- Bàn giao các căn hộ dự án Masteri Thảo Điền. 
- Cất nóc dự án Everrich Infinity. 
- Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Lê Chí Trung. 
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ĐẦU NĂM 2017, TRÚNG THẦU CÁC DỰ ÁN MỚI
HƠN 1.700 TỶ ĐỒNG 

CÔNG ĐOÀN UNICONS 
& MỘT NĂM HOẠT ĐỘNG SÔI NỔI 

Dragon Bay Hạ Long

Vincom Bắc Ninh

Là một trong những dự án trọng điểm của Unicons trong quý I/2017, Dragon 
Bay Hạ Long đồng thời là công trình trên 1.000 tỷ đồng đầu tiên Unicons triển 
khai toàn bộ từ công tác đấu thầu đến thi công. 

Với sự phối hợp nhịp nhàng cùng công ty mẹ Coteccons trong mô hình D&B 
kết hợp nguồn cảm hứng vô tận đến từ vị thế phong thủy đắc địa “tựa sơn – 
hướng thủy” của dự án, Unicons chắc chắn tận dụng mọi lợi thế để thi công 
và hoàn thành Dragon Bay Hạ Long, đánh dấu một kiệt tác kiến trúc mới bên 
cạnh kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Trong giai đoạn đầu của dự 
án, Unicons sẽ thi công hai tòa tháp với chiều cao 30 tầng nổi, hai tầng hầm 
trên tổng quy mô khoảng 68ha của dự án. Thời gian thi công dự kiến trong 
vòng 21 tháng.

Trong những ngày đầu của năm 2017, Unicons đón nhận tin vui khi 
chính thức nhận thư trúng thầu cho dự án Tổ hợp trung tâm thương 
mại, căn hộ chung cư và căn hộ khách sạn (condotel) Vincom Bắc 
Ninh.

Dự án được đầu tư và quản lý bởi Công ty TNHH Quản lý Xây dựng 
Vincom 1, thành viên Tập đoàn VinGroup. Với tiến độ thi công dự kiến 
khoảng 20 tháng, Unicons chịu trách nhiệm triển khai công tác kết cấu, 
hoàn thiện và hệ thống cơ điện cho khối đế 2 tầng hầm và trung tâm 
thương mại 4 tầng, 1 tháp căn hộ chung cư 31 tầng và 1 tháp căn hộ 
khách sạn 27 tầng.

Hiện nay Ban chỉ huy công trường và các phòng ban Unicons đang huy 
động các nguồn lực tốt nhất về con người, thiết bị và công nghệ để đẩy 
mạnh tiến độ quyết liệt ngay trong tháng 1/2017.

Trong tháng 11/2016, Unicons đã nhận được thư trúng thầu thi công 
dự án Vincom Tây Ninh do tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư. Tọa lạc 
tại thành phố Tây Ninh – tỉnh Tây Ninh, dự án có tổng diện tích 2ha với 
2 tầng hầm, 5 tầng trung tâm thương mại và 16 tầng khách sạn 5 sao 
cùng với 115 căn shophouse.

Theo đó, hạng mục công việc của Unicons gồm thi công thí nghiệm và 
đại trà cọc khoan nhồi, tường vây khối trung tâm thương mại và khách 
sạn. Gói thầu được thực hiện trong vòng 5 tháng, dự kiến hoàn thành 
vào tháng 3/2017 với giá trị khoảng 57 tỷ đồng.

Vincom Tây Ninh

THÁNG 11/2016

THÁNG 12/2016

- Lần đầu tiên được tổ chức tại cả 2 miền Nam – 
Bắc, cuộc thi văn nghệ Uni-Voice đã gây tiếng vang 
khi chọn ra được nhiều giọng ca và tiết mục nội bộ 
xuất sắc.
- Trúng thầu thi công dự án Vincom Tây Ninh
- Trao học bổng Coteccons Group cho sinh viên ĐH 
Bách khoa TP.HCM.

- 10/12/2016: Lễ kỷ niệm 10 thành lập công ty – 
Hội nghị cán bộ nhân viên Unicons 2016 và Dạ tiệc 
kỷ niệm 10 năm thành lập Unicons
- Cất nóc dự án Sarica Condominium
- Trúng thầu Dragon Bay Hạ Long

Năm 2016, Ban Chấp hành Công 
đoàn Unicons đã thực sự phát huy 

vai trò của mình trong việc đảm bảo 
các vấn đề liên quan quyền lợi và nghĩa 
vụ của người lao động. Các chính sách 
của Công đoàn đều hướng đến việc 
bảo vệ, hỗ trợ đời sống vật chất để 
người lao động an tâm công tác, góp 
phần đảm bảo hoạt động sản xuất kinh 
doanh của công ty được diễn ra theo 
đúng kế hoạch.

Bên cạnh đó, Công đoàn Unicons đã 
đầu tư tổ chức rất nhiều hoạt động tinh 
thần phong phú cho toàn thể CBNV 
công ty. Trong năm 2016, số lượng và 
chất lượng của những chuyến thăm hỏi 
công trường, du lịch dã ngoại, hội thao, 
họp mặt, chúc mừng các ngày lễ đặc 
biệt,… đều được cải thiện rõ rệt, nhận 
được sự đánh giá cao từ phía Ban Lãnh 
đạo công ty và người lao động.

Ngoài ra, để chung tay xây dựng một 
cuộc sống tốt đẹp và thể hiện trách 
nhiệm đối với cộng đồng, Unicons luôn 
chú trọng thực hiện các hoạt động xã 
hội, quyên góp, thiện nguyện, ủng hộ 
đồng bào cả nước bị thiên tai… qua 
hàng loạt các chuyến đi của BCH Công 
đoàn. Đối với Unicons, chia sẻ gánh 
nặng của xã hội chính là cam kết để 
doanh nghiệp phát triển bền vững.

Trong chương trình Hội nghị CBNV 

Unicons vào ngày 10/12/2016, 
Công đoàn đã nhận được 
nhiều phản hồi tích cực của 
CBNV, đồng thời ghi nhận và 
trao đổi thẳng thắn về các ý 
kiến, cải tiến liên quan chính 
sách đãi ngộ và môi trường 
làm việc. Ban Lãnh đạo cũng 
như Công đoàn Unicons luôn 
trân trọng mọi đóng góp và 
đề xuất những giải pháp thỏa 
đáng, mang lại sự an tâm cho 
người lao động toàn công ty.

Hướng đến năm 2017 với 
mục tiêu chăm lo tốt hơn cho 

đời sống CBNV, chị Phan Thị 
Thanh Lãng, Chủ tịch Công 
Đoàn Unicons chia sẻ: “Ban 
Chấp hành Công Đoàn xin 
ghi nhận mọi đóng góp của 
cán bộ nhân viên Unicons, 
nắm tinh thần để triển khai 
nội dung các hoạt động công 
đoàn thiết thực, đạt kết quả 
cao trong thời gian tới.” Đại 
diện Ban Chấp hành Công 
đoàn Unicons cũng đặt ra 
các nhiệm vụ trọng tâm trong 
năm mới với mục tiêu chăm 
lo tốt hơn nữa cho đời sống 
vật chất lẫn tinh thần. 

Có thể nói, Công đoàn 
Unicons chính là chiếc cầu 
nối ấm áp giữa Ban Lãnh đạo 
công ty và người lao động, 
gửi gắm sự quan tâm sâu sát 
của Ban Lãnh đạo tới các cấp 
nhân viên và góp phần khẳng 
định thương hiệu là một trong 
những công ty có môi trường 
làm việc tốt nhất ngành xây 
dựng của Unicons.
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KHẩN TRƯƠNG TIẾN ĐỘ NGÀY GIÁP TẾT
CÔNG TRƯỜNG UNICONS

Tính đến ngày 23 âm lịch, tháp H đổ bê tông xong hố pít thang máy 
và triển khai bê tông lót hầm B3; tháp G sẽ thi công đổ bê tông 

xong hầm B2. Số lượng công nhân/thiết bị huy động: Tổng số công 
nhân trên công trường giai đoạn hiện tại khoảng 300 công nhân. Thiết 
bị 2 cẩu tháp phục vụ cho 2 tháp; các thiết bị khác đầy đủ phục vụ tốt 
cho công trường. 

Đặc điểm thuận lợi của dự án này là làm cùng Coteccons và CTC điều 
hành chung dự án; riêng Chỉ huy trưởng có nhiều kinh nghiệm thi công 
phần hầm nên tốc độ thi công tương đối nhanh; điều kiện địa chất khá 
thuận lợi cho việc thi công hầm. Tuy nhiên đa phần anh em còn mới 
và hầu như chưa có kinh nghiệm làm hầm, lại lần đầu tiên làm dự án 
semi-topdown; tiến độ công việc lại gấp nên anh em phải làm việc cật 
lực và vất vả hơn. 

“Sự phối hợp giữa công trường và các phòng ban trong công ty khá tốt, 
đã giúp BCH giảm bớt một khối lượng lớn công việc để điều hành tốt 
hơn”, anh Phạm Văn Tại, Chỉ huy trưởng dự án cho biết. 

THỰC HIỆN: Nguyên Dũng

Tính đến 20 Tết Âm lịch, 2 tháp sẽ đạt mốc 35 tầng, cách 
đích đến 3 tầng. Công tác xây tô trong tầng và sơn ngoài 

nhà đang tiến triển rất khấn trương.

Dự kiến đến đầu tháng 3/2017 sẽ triển khai cất nóc phần 
thân hai tòa tháp. 

Tại dự án Five Star Garden, công tác thi công tại công trình cơ bản hoàn 
thành xong các hạng mục công việc chính, BCH đang khẩn trương sửa 

chữa nghiệm thu và bàn giao căn hộ, dự kiến hoàn thành cuối quý I/2017. 
Trong thời gian qua công trường luôn nhận được sự hỗ trợ tốt, phối hợp kịp 
thời từ các phòng ban công ty. Theo nhận định chung từ Chủ đầu tư, tiến độ 
và chất lượng dự án đạt yêu cầu đề ra. 

Tính đến 23 âm lịch BCH dự án sẽ hoàn thành 100 căn thuộc zone 1 
và zone 2, 65 căn còn lại thuộc zone 3 đang thực hiện. Kể từ tháng 
11/2016 toàn bộ các căn đã được cất mái và công tác xây tô. Với 
tốc độ thi công hiện tại và sự thuận lợi của thời tiết BCH đã đáp ứng 
tiến độ do CĐT yêu cầu. 

Về công tác M&E, BCH đang triển khai công tác lắp đặt thiết bị vệ 
sinh, thiết bị điện, hệ thống điều hòa cho cả 3 zone. Mục tiêu lớn 
nhất để phấn đấu là 30/4/2017 hoàn thành xong mọi công tác để 
bàn giao dự án một tháng sau đó. 

D’.CAPITALE

VINHOMES GARDENIA

FIVE STAR GARDEN

PARKCITY HÀ NỘI

Công trường Far Eastern hiện nay đang hoàn thành gần 100% 
các hạng mục và đang trong giai đoạn thảm nhựa đường nội 
bộ trước Tết. Sau tết BCH tập trung cho công tác defect và hồ 
sơ chất lượng. 

Trong thời gian thi công dự án, công trường luôn nhận được 
sự hỗ trợ lớn từ BGĐ và các phòng ban. Điều đó giúp BCH vượt 
qua rất nhiều khó khăn bởi mùa mưa năm nay ở Bình Phước 
kéo dài và lưu lượng lớn, gây hưởng không nhỏ đến thi công. 
Mặt khác, công trường lại nằm ở địa bàn xa, khó huy động lực 
lượng thi công.

Chỉ huy trưởng Đỗ Nhất Khoa cho biết: “Công trình cơ bản đảm 
bảo tốt tiến độ thi công trải dài 14 tháng và đáp ứng được kỳ 
vọng của Chủ đầu tư. Chất lượng hiện ở mức khá tốt, tuy nhiên 
còn rất nhiều điều chúng tôi rút ra được từ dự án này để cải 
tiến tốt hơn nữa trong dự án sắp tới”.

FAR EASTERN

Sau gần 11 tháng thi công, Unicons đã hoàn thành gần 90% 
khối lượng công việc. Hiện nay BCH đang gấp rút hoàn thành 
công tác hoàn thiện trong nhà, công tác M&E và hạ tầng bên 
ngoài. 

Mục tiêu của BCH trước 25 tháng Chạp sẽ bàn giao hơn 
150 căn cho Chủ đầu tư (chiếm 70% tổng số căn Unicons 
phụ trách). Tất cả anh em Ban chỉ huy đang nỗ lực hết mình 
để hướng đến mốc bàn giao toàn bộ dự án cuối cùng là 
30/3/2017.

VINHOMES THĂNG LONG
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TÀI TRỢ XÂY DỰNG PHÒNG THÍ NGHIỆM

CÔNG BỐ KẾT QUẢ CUỘC THI

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM

TRIểN KHAI REVIT 3D TRONG THI CÔNG M&E

Trong giai đoạn 1, Unicons tài trợ và thi 
công 3 phòng thí nghiệm tại Khoa Kỹ 
thuật Xây dựng và khoa Điện - Điện tử 
(mỗi phòng rộng 50m2) và khoa Cơ khí 
(rộng 150m2). 

Tổng giá trị tài trợ khoảng 1.2 tỷ đồng, 
trong đó kinh phí thi công phòng mô 
phỏng BIM lên đến 500 triệu đồng được 
thi công sau Tết Đinh Dậu. 

Chương trình tài trợ thuộc khuôn khổ 
hợp tác toàn diện giữa nhà trường và 
Coteccons Group đã ký kết trong năm 
2016.

Ngày 14/1/2017, Khối M&E Unicons đã công bố kết quả 
chính thức của cuộc thi “Triển khai Shopdrawing Revit 3D 

trong thi công M&E tại các dự án của Unicons”. Được khởi động 
từ tháng 9/2016, cuộc thi đã thu hút được sự tham gia nhiệt tình 
của 10 nhóm đại diện cho các dự án Unicons đang thi công. 
Chia thành hai hạng mục: nhóm Cao tầng và nhóm Biệt thự, 
các bài thi đều được Ban giám khảo đánh giá cao về sự đầu tư 
nghiêm túc và kỹ năng chuyên môn.
  
Sau hơn 3 tháng sàng lọc với những tiêu chí chuyên nghiệp, kết 
quả chung cuộc của cuộc thi như sau:

Nhóm Cao tầng:
01 Giải nhất (MacBook Retina) – Thí sinh Nguyễn Văn Sơn, Dự 
án Vinhomes Gardenia
01 Giải nhì (iPhone 7) –  Thí sinh Kiều Mạnh Tường, Dự án 
Vinhomes Times City

Nhóm Biệt thự & Resort:
01 Giải nhất (iPhone 7) – Thí sinh Võ Nguyên Ngọc Thanh, Dự 
án Sanctuary Hồ Tràm

Đại diện Ban Giám khảo, ông Nguyễn Văn Thành – Giám đốc 
Khối M&E Unicons chia sẻ: “Họa viên Revit là những chiến binh 
thầm lặng đằng sau sự thành công của mỗi dự án. Chính vì vậy, 
tôi rất tâm đắc về việc cuộc thi đã phát hiện ra được nhiều nhân 
tố mới, trẻ, đầy tiềm năng và tố chất phát triển. Thông qua cuộc 
thi, chắc chắn anh em khối ME đã được trau dồi, chia sẻ kinh 
nghiệm thực tế và có thêm kiến thức bổ ích phục vụ công việc.”

Phối cảnh phòng thí nghiệm khoa Xây dựng thi công sau Tết

văn phòng hà nội đón “nhà mới”

hỌp mặt tất niên lỰc lƯỢng thi cÔng cẢ nƯỚc

Ngày 6/1/2017, Unicons chính thức 
khai trương văn phòng làm việc mới 

tại thủ đô Hà Nội với tổng diện tích sử 
dụng hơn 120m2, tạo điều kiện làm việc 
thuận tiện cho hơn 20 CBNV Unicons.

Văn phòng Hà Nội cũng sẽ là nơi tiếp đón 
các Chủ đầu tư, Đối tác tiềm năng khu 
vực thủ đô và các tỉnh lân cận, góp phần 
quảng bá mạnh mẽ năng lực thi công 
Unicons và Coteccons Group tại miền 
Bắc. Công tác phỏng vấn tuyển dụng 
nhân sự mới tại miền Bắc cũng sẽ diễn 
ra tại văn phòng mới này, tạo điều kiện 
thuận lợi hơn nữa cho các ứng viên.

Tối ngày 5 & 12/01/2017, Coteccons 
Group đã tổ chức họp mặt giao lưu tất 

niên dành cho toàn thể Lực lượng thi công 
tại Hà Nội và TP.HCM.

Đây là hoạt động truyền thống của 
Coteccons Group nhằm tri ân những Đội 
thi công, Nhà thầu phụ đã gắn bó với Tập 
đoàn, đóng góp vào thành công năm 2016 
của Coteccons với doanh thu gần 21.000 tỷ 
đồng. 

Chương trình cũng là dịp để tất cả Lực 
lượng thi công trên các công trường có dịp 
hội ngộ để nhìn lại những thành quả đã đạt 
được trong năm 2016; đồng thời thắt chặt 
hơn nữa tình đoàn kết và hướng tới mục 
tiêu phát triển ngày càng vững mạnh của 
Coteccons Group.



Mười 
năm 

Unicons
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NHÌN LẠI CÁC HOẠT ĐỘNG
KỶ NIỆM 10 NĂM UNICONS

thAY ĐỔi nhẬn DiỆn thƯƠng hiỆU UnicOnS

tỔ chỨc thành cÔng giẢi gOlF

cUỘc thi viẾt “DấU ấn mƯỜi năm”

Năm 2016 khép lại với rất nhiều sự kiện 
quan trọng của Unicons. Điểm nhấn không 
thể không nhắc đến chính là các hoạt động 
hướng đến kỷ niệm 10 năm thành lập công 
ty. Hãy cùng chúng tôi nhìn lại những sự kiện 
đặc sắc đã diễn ra trong năm đặc biệt vừa 
rồi nhé.

Bước vào tuổi lên mười, Unicons khoác lên mình logo mới với phong thái tự tin, chắc chắn và tràn đầy sức sống. Bộ nhận 
diện thương hiệu 10 năm cũng được triển khai một cách đồng loạt, tạo khí thế mới hướng đến tinh thần quyết tâm thay đổi 
trong toàn công ty. 

Giải Unicons Golf Tournament được tổ chức tại quần thể 
du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Quy Nhơn từ ngày 14-
16/10 quy tụ sự tham gia tranh tài của gần 40 golfer. Lần 
đầu tiên đứng ra tổ chức một giải Golf nhưng với sự chu 
đáo và chuyên nghiệp, Unicons đã mang đến sự hài lòng và 
đánh giá rất cao từ các khách mời tham dự giải. 

Chưa bao giờ tình cảm của CBNV với công ty lại được thể 
hiện bằng nhiều màu sắc đến thế, nhiều cảm xúc đến thế 
trong cuộc thi viết về Unicons với đề tài chủ đạo “Tình 
yêu trong tôi”. Hàng trăm bài viết của tất cả CBNV từ văn 
phòng đến công trường gửi về, rất nhiều tác phẩm hay đến 
từ người thân, bạn bè thậm chí những sinh viên thực tập là 
minh chứng cho sự lan tỏa và tinh thần cuộc thi mang lại. 
Tất cả đã hội tụ trong  ấn phẩm đặc biệt “Unicons - 10 năm 
một chặng đường”.

Người Unicons đâu chỉ làm tốt, đâu chỉ viết 
văn giỏi mà còn hát rất hay và múa rất 

đẹp nữa. Cuộc thi văn nghệ năm nay đã được 
nâng tầm về quy mô lẫn chất lượng, thương 
hiệu Univoice giờ đây đã là cụm từ khá quen 
thuộc với đông đảo người Unicons. Hai đêm 
chung kết hai miền Bắc – Nam vào tối ngày 
01 và 05 tháng 11 đã khép lại một mùa thi 
thật nhiều cảm xúc, đúng với khẩu hiệu của 
chương trình “Chỉ cần có đam mê – Không 
gì là không thế”. Chúng ta hãy cùng chờ đợi 
và hẹn gặp lại ở mùa Uni-Voice 2017, hứa hẹn 
nhiều điều bất ngờ và hoành tráng hơn nhé.

THỰC HIỆN: Nguyễn Cao Nhân

TỎA SÁNG TÀI NĂNG UNI-VOICE
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Biết bao con tim Unicons đã cùng chung nhịp đập, cùng hội 
ngộ tại ngày đoàn viên 10/12. Đây đúng nghĩa là một dịp 
“10 năm có một”, khi các thành viên công ty thuộc nhiều thế 

hệ đều tề tựu đông đủ, từ các anh chị có thâm niên 9-10 năm đến 
các nhân viên vừa mới tốt nghiệp Đại học.

Hội nghị CBNV 2016 khép lại với những câu chuyện đáng quý 
trong quãng thời gian đồng hành dưới mái nhà Unicons và nhiều 
ấn tượng về tinh thần tập thể, sự đoàn kết của hơn 700 anh chị 
em Unicons.

lỄ Kỷ niỆm 10 năm thành lẬp 
& hỘi nghỊ cbnv năm 2016
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Và sự kiện cột mốc cuối cùng, khi tất cả anh chị em Unicons cùng được thăng 
hoa về cảm xúc và bùng nổ với những màn trình diễn choáng ngợp chính là Dạ 
tiệc Vươn Tầm Cao Mới. Tổ chức tại trung tâm hội nghị Gem Center, TP.HCM, Ban 
tổ chức đã đón tiếp gần 250 đại biểu bao gồm đại diện các cơ quan quản lý nhà 
nước, các đơn vị đối tác, nhà thầu phụ, nhà cung cấp, đội thi công, các trường đại 
học, ngân hàng và hơn 700 CBNV Unicons trên cả nước về tham dự chương trình. 

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của Nhạc trưởng Trần Vương Thạch và 
50 nghệ sĩ, nhạc công từ Nhà hát giao hưởng vũ kịch TP.HCM, ca sĩ Uyên Linh, 
Hà Anh Tuấn, nhóm Microwave và nghệ sĩ Tự Long. Các tiết mục biểu diễn nghệ 
thuật đặc sắc và chuyên nghiệp của các nghệ sĩ đã chiêu đãi các khán giả từ bất 
ngờ này sang bất ngờ khác. Sự đầu tư nghiêm túc và chuẩn bị kỹ lưỡng của Ban 
tổ chức cũng đã góp phần cho việc thưởng thức nghệ thuật của khán giả thêm 
phần thú vị.

Một năm đầy sôi động đi qua, cũng là thời điểm kết thúc chiến dịch tổ chức các sự kiện 10 năm. Xin 
phép gửi lời cám ơn chân thành đến đội ngũ những người làm tổ chức, các Anh, các Chị là những 
người thầm lặng đứng đằng sau mỗi cuộc thi sôi nổi, mỗi sự kiện thành công. Chúc các Anh, Chị 
sức khỏe và đón một mùa xuân mới an lành, chúc cho tập thể Unicons tiến nhanh, tiến xa hơn trong 
năm mới Đinh Dậu 2017.

DẠ tiỆc 10 năm UnicOnS 
“vƯƠn tầm cAO mỚi”
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UNICONS 10 NĂM NHÌN LẠI

Xin ông cho biết, duyên cớ nào mà 
cách đây 10 năm, Coteccons cho 
ra đời thêm Công ty Unicons?

Đây là câu chuyện thuộc về tầm 
nhìn chiến lược của anh Nguyễn 
Bá Dương – Chủ tịch Coteccons 
Group, từ 10 năm về trước. Ngày 
đó, anh Dương đã mơ đến một 
ngày, thị trường xây dựng sẽ xuất 
hiện một công ty lớn, nơi tập hợp 
của nhiều lực lượng thi công có 
chung một văn hóa, chung một hệ 
thống, chung một cách làm để có 
thể đảm nhận những công trình 
lớn. Những công trình quy mô 
hàng trăm triệu USD mà một mình 
Coteccons sẽ khó đảm đương 
được. Thực tế đã minh chứng, tầm 
nhìn và suy tính đó của anh Dương 
là cực kỳ chính xác. Các công trình 
Design and Build (D&B) và tổng 
thầu lớn của Coteccons Group 
như Masteri Thảo Điền, Vinhomes 
Central Park, Vinhomes Gardenia, 
D’Capitale Hà Nội, và mới đây là 
Vinhomes Dragon Bay…  đều có 
sự tham gia của các công ty thành 
viên, mà lực lượng chủ chốt vẫn là 
Unicons. 

Kể từ khi thành lập đến nay, thách 
thức lớn nhất mà Unicons đã vượt 
qua là gì?

Thách thức và áp lực lớn nhất cho 
Unicons là phải vượt qua cái bóng 
của Coteccons. Cái bóng ấy lớn 
đến mức khách hàng quen với tiêu 

chuẩn của Coteccons, và Unicons 
làm gì người ta cũng lấy chuẩn 
Coteccons ra so sánh. Nhưng 
Unicons đã chịu khó học hỏi, lắng 
nghe, tìm những cách thức riêng, 
làm việc chân thành, biết nhận lỗi, 
sửa lỗi và không bao giờ đổ lỗi để 
chứng minh mình không thua kém 
Coteccons. Thậm chí, có những 
việc Unicons còn làm hay hơn nhờ 
quy mô nhỏ gọn hơn. “Thuyền nhỏ 
thì mũi dễ xoay” mà.

Còn cơ hội thì sao, thưa ông?

Unicons có cơ hội là được “đứng 
trên vai người khổng lồ mà đi”, 
được Coteccons hà hơi tiếp sức, 
chỉ dẫn nhiều điều. Coteccons 
cũng chia sẻ, giới thiệu khách 
hàng, luân chuyển cán bộ nguồn 
cho Unicons. Có thể nói, Unicons 
đã tận dụng được lợi thế rất lớn từ 
uy tín, thương hiệu, cách làm, hệ 
thống quản lý, tài chính và cả nhân 
sự từ Coteccons. 

So với các doanh nghiệp cùng 
ngành trên thị trường, Unicons có 
những lợi thế và khác biệt gì?

Khác biệt lớn nhất của Unicons nói 
riêng và Coteccons nói chung là thi 
công an toàn. An toàn luôn là sứ 
mệnh của Unicons. Chúng tôi hiểu 
được triết lý cơ bản của nghề làm 
xây dựng là phải chú ý đến an toàn 
lao động, quan tâm sức khỏe, tính 
mạng của người lao động. Kinh 
doanh bền vững là phải hướng đến 
con người, đến các giá trị nhân bản 

và chúng tôi đã đưa tiêu chí an 
toàn lao động vào văn hóa nhận 
thức, ưu tiên hàng đầu ở Unicons. 

Khác biệt thứ hai là Unicons có đội 
ngũ trẻ và nhiệt huyết. Chúng tôi 
thường tuyển người mới ra trường 
và tập trung đào tạo họ. Đào 
tạo nội bộ luôn là thế mạnh của 
Unicons và Coteccons Group so 
với các doanh nghiệp cùng ngành. 
Chúng tôi đào tạo nghề nghiệp và 
cũng giúp họ nhuẫn nhuyễn cách 
sống, cách làm việc chân thành, 
hợp tác. 

Coteccons Group, trong đó có 
Unicons cũng chăm lo cho đời 
sống nhân viên tốt nhất có thể, 
minh chứng qua bảng xếp hạng 
“Doanh nghiệp có môi trường 
làm việc tốt nhất” hàng năm của 
Anphabe.

Văn hóa minh bạch cũng là nét 
khác biệt của chúng tôi. Nhờ minh 
bạch, không nhận bất kỳ phí hoa 
hồng, lại quả nào mà nhiều khách 
hàng, đối tác, nhà thầu phụ, nhà 
cung cấp, đội thi công... rất thiện 
cảm, sẵn lòng gắn bó, đi cùng 
chúng tôi, từ những công trình 
xa xôi nhất đến những công trình 
có điều kiện thi công khắc nghiệt 
nhất. 

Sau tất cả, cải tiến liên tục từ hệ 
thống quản lý đến công tác quy 
hoạch và sử dụng đội ngũ cán bộ 
là mấu chốt khác biệt của Unicons. 
Trong khi khách hàng luôn đòi 

hỏi những chuẩn mực mới về chất 
lượng, quy mô, mức độ phức tạp của 
dự án thì chỉ có đổi mới liên tục, bền 
bỉ mới là chìa khóa tạo lợi thế cạnh 
tranh cho doanh nghiệp.

Được biết, thương hiệu Unicons gắn 
với những dự án nhà công nghiệp 
lớn của chủ đầu tư nước ngoài. Phân 
khúc này sẽ tiếp tục được Unicons 
duy trì hay không?

Đúng vậy, Unicons nổi tiếng với các 
công trình nhà công nghiệp lớn cho 
nhiều khách hàng như Tập đoàn 
GE Energy, Coca - Cola, PepsiCo, 
Sanofi... Chúng tôi vẫn tiếp tục theo 
đuổi phân khúc này cũng như đẩy 
mạnh vào phân khúc dự án cao 
tầng mà Unicons đã và đang rất 
thành công như Vinhomes Times 
City, Vinhomes Central Park, Sala 
Đại Quang Minh...  Rõ ràng, đến thời 
điểm này, Unicons đã đủ sức để đảm 
đương các công trình công nghiệp 
lớn lẫn những dự án cao tầng.

Thành tựu nào ở Unicons mà ông tự 
hào nhất trong 10 năm qua?

Mười năm qua, tôi tâm đắc nhất một 
điều là Unicon đã gầy dựng được đội 
ngũ hơn 700 kỹ sư trẻ, luôn hướng 
đến cách sống tử tế và làm tử tế. Đây 
chính là điều làm tôi tự hào nhất.

UNICONS SAU SÁP NHẬP

Trong năm 2016, Unicons đã 
trở thành công ty 100% vốn của 
Coteccons. Vận hội mới của Unicons 

sau sáp nhập là gì?

Có rất nhiều vận hội được mở ra. Thứ 
nhất, Unicons đã trở thành cánh tay 
nối dài của Coteccons trong những 
dự án D&B và tổng thầu quy mô lớn. 
Thứ hai, Unicons có môi trường tốt 
nhất để phát triển nhân lực, nhất là 
đội ngũ nhân sự cấp trung. Thứ ba, 
thương hiệu Unicons càng có thêm 
chỗ dựa vững chắc từ Coteccons. Và 
cuối cùng, Unicons sẽ có nhiều cơ 
hội để nâng cao đời sống nhân viên.

Sau sáp nhập, Unicons vẫn tiếp tục 
theo đuổi những thị trường truyền 
thống của mình chứ?

Không những theo đuổi mà còn đeo 
bám quyết liệt.

Ông có thể chia sẻ với độc giả những 
định hướng chiến lược của Unicons 
trong các năm tiếp theo?

Chúng tôi cho rằng để vận hành trơn 
tru, hiệu quả doanh nghiệp trong 
thời đại thông tin được cập nhật liên 
tục hiện nay, công ty nào chứng tỏ 
được năng lực thích ứng vượt trội với 
những thay đổi của thị trường, công 
ty đó sẽ gặt hái thành công. Để có 
được năng lực đó, mỗi cá nhân, tập 
thể và quan trọng nhất là đội ngũ 
lãnh đạo Unicons phải biết tự làm 
mới và tự sửa mình mỗi ngày. 

Chúng tôi ý thức rõ ràng rằng, thành 
quả của Unicons trong 10 năm qua 
sẽ không còn ý nghĩa nếu chúng tôi 
không tiếp tục cải tiến việc đào tạo 

nội bộ và phát huy tối đa năng lực của 
đội ngũ đó. Thông điệp của Unicons 
là “Thay đổi, luôn luôn thay đổi”. Mười 
năm qua đã thay đổi không ngừng và 
chắc chắn trong chặng đường sắp tới, 
Unicons sẽ còn thay đổi quyết liệt, 
mạnh mẽ hơn. 

NHỮNG LỜI TRI ÂN

Theo ông, những thành công của 
Unicons do đâu mà có?

Unicons được như hôm nay trước hết 
là nhờ sự đồng lòng, quyết tâm, nỗ lực 
của hơn 700 cán bộ nhân viên trong 
suốt 10 năm qua. Có những hy sinh 
thầm lặng mà tôi không thể kể hết ra 
đây, nhưng chính những hy sinh ấy đã 
làm nên tên tuổi của Unicons, làm nên 
những công trình bề thế. 

Tôi cũng không bao giờ quên những 
ân tình từ Coteccons, nhất là cá nhân 
ông Nguyễn Bá Dương dành cho 
Unicons. Coteccons đã hết lòng giúp 
đỡ, động viên khích lệ, nhường cơm xẻ 
áo cho Unicons.
 
Đặc biệt, nhờ những sẻ chia, gắn bó, 
hợp tác cùng có lợi của rất nhiều 
khách hàng lớn và đối tác uy tín trên 
thị trường mà Unicons mới được như 
hôm nay. Có thể nói, thành công của 
Unicons là thành công chung của 
Coteccons Group, của khách hàng, 
của đối tác. Trong tận đáy lòng mình, 
tôi luôn biết ơn họ. 

UnicOnS
mƯỜi năm nhìn lẠi

từ một công ty nhỏ, sau 10 năm, Unicons đã trở thành một trong 
những doanh nghiệp dẫn đầu ngành xây dựng. chặng đường chinh 
phục thị trường ở Unicons là cả hành trình tự hào nhiều mà gian khổ 
cũng không ít. chúng tôi đã có buổi trao đổi với ông nguyễn Sỹ công, 
tổng giám đốc Unicons về chặng đường đó.

Bài đăng trên báo Nhịp cầu đầu tư ngày 5/12/2016
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Anh chị em Unicons thân mến,

Trong quá trình biên soạn ấn phẩm Tập san Xuân Đinh Dậu 2017, Ban Biên tập đã nhận được sự 
quan tâm và đóng góp thông tin nhiệt tình của các anh chi:

1. Anh Nguyễn Thơm – Chỉ huy Trưởng Vinhomes Thăng Long
2. Anh Nguyễn Cao Nhân – Trưởng phòng Tổng hợp
3. Anh Lê Quang Huy – Phó phòng Nhân sự
4. Anh Huỳnh Duy Khang – Giám đốc dự án ME
5. Anh Phan Thanh Châu Phi – Chỉ huy phó Dragon Bay
6. Anh Nguyễn Đình Hòa – Giám sát HSES Park 2
7. Chị Phạm Thị Như Ngọc – Chuyên viên Phòng Nhân sự
8. Anh Nguyễn Trần Huy Thông – Giám sát CT Parkcity
9. Anh Phạm Tuấn Anh – Nhân viên Văn phòng Hà Nội
10. Anh Nguyễn Minh Hiển – Bộ phận An ninh Vinhomes Thăng Long
Và nhiều anh chị em khác.

Ban Biên tập xin chân thành cảm ơn sự đóng góp và đồng hành của các anh chị. Nhân dịp này, chúng 
tôi xin gửi đến Ban lãnh đạo công ty lời tri ân sâu sắc vì đã tạo điều kiện cho những ấn phẩm thông 
tin của Unicons được phát hành và trở thành món ăn tinh thần của người lao động.

Một năm vừa qua, dù nỗ lực hết sức nhưng chắc chắn chúng tôi cũng không tránh khỏi sai sót trong 
quá trình biên tập. Trong năm mới 2017, chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự góp ý, ủng hộ 
của tất cả anh chị em Unicons để những bản tin công ty sẽ ngày càng chất lượng hơn nữa.

Xin mến chúc anh chị em một năm mới nhiều sức khỏe, thành công và hạnh phúc.

Ban Biên tập Unicons.

Bước vào cửa thấy vui vui,
Tám mươi mét rộng, nhưng mười mét ngang.

Gạch ốp lát sàn sạch boong,
Cửa đi thông thoáng trần nhà thì cao,

Nhà thầu xây dựng Uni,
Tay nghề có tiếng nức lòng gần xa.

Kỹ sư thiết kế ngôi nhà,
Bỏ tâm bỏ sức hài lòng người dân.

Mười năm xây dựng công trình,
Bấy năm chung sức, chung lòng góp xây.

Nhà cao, công sở, văn phòng
Từ nam ra bắc tới vùng đảo xa.

Nắng mưa bão tố phủ trời,
Hăng say công việc mặc trời có sao.

Vẽ nên nét đẹp cho đời,
Văn hoa không thể diễn lời ở đây.

Ở Unicons
Có Tổng Giám đốc
Tên Nguyễn Sỹ Công
Khi nhắc tới Ông
Mọi người đều biết  
Công minh chính trực
Tâm tính hiền hòa
Một lòng truyền lửa
Mở cửa thành công
Cho một tổng thầu
Uy tín hàng đầu
Trong ngành xây dựng.

Ông luôn đòi hỏi
Từ anh quản lý
Đến bạn nhân viên
Đổi mới không ngừng
Trong từng ý tưởng.

Là xưởng sản sinh
Nhiều “sản phẩm” mới
Có giải pháp hay
Để hiện thực hoá
Mục tiêu đề ra.

Ông xây ngôi nhà
Tên Unicons
Như một mái nhà
Anh em hòa thuận
Động viên hỗ trợ
Cùng nhau vun đắp
Cống hiến hết mình
Vì sự phát triển
Của toàn công ty.

Mười năm công tác Uni,
Mười năm chân bước, tôi đi công trường.

An ninh làm tốt việc mình, 
Công trường nam bắc nhộn nhịp nơi nơi.

Tạo dựng cơ nghiệp cho đời,
Kỹ sư giám sát là người học cao.

An ninh, bảo vệ sát sao,
Công nghệ xây đắp với bao tay nghề.

Phương châm đào tạo lành nghề,
Tầm cao thế giới theo về tay ta.
Công trường liên tiếp mọc ra,

Cao tầng kiên cố vang xa khắp miền.
Xứng danh truyền thống anh hùng,
Uni phát triển sánh cùng năm châu.

LỜI BAN BIÊN TẬP

XUÂN HỒNG - HỒNG NGUYÊN
Phòng Tài chính - Kế toán

NGUYỄN MINH HIểN
Bộ phận an ninh Vinhomes Thăng Long 

NGUYỄN QUANG HUY
Phòng Quản lý & Đầu tư Thiết bị

tẢn mẠn Uni...
vUi nghề An ninh

ngÔi nhà UnicOnS
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