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Thư Ban Biên Tập...

Tập san UNICONS “Chinh phục”

TRONG SỐ NÀY:

Khai mạc Hội thao Coteccons Group 2016

Khởi công Sarica - Saritown

Bùng nổ giải đấu Uni-Ball miền Bắc

Như chưa hề có cuộc chia xa Cập nhật thông tin cuộc thi viết “Dấu ấn mười năm”

Anh chị em Unicons thân mến,

Vậy là chúng ta đã chính thức bước vào Quý IV của năm 
2016. Đây là thời điểm mà tất cả kế hoạch, mục tiêu và dự 
định của năm trở nên hối hả hơn, gấp gáp hơn bao giờ hết. 
Toàn công trường Nam Bắc hiện nay đang bước vào mùa 
mưa nặng hạt nhưng không thể ngăn nổi lòng quyết tâm và 
đoàn kết của anh em Unicons.

Tháng 9 vừa qua đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi tại 
Unicons và Coteccons Group, trong đó đặc biệt là tin vui khởi 
công dự án Tổng thầu thứ hai tại khu đô thị Sala Đại Quang 
Minh. Bên cạnh đó, hàng loạt hoạt động đào tạo nội bộ và sự 
kiện Hội thao ở cả hai miền đã càng làm cho không khí thi 
đua thêm nhiệt huyết.

Trong ngày đầu tiên của tháng 10/2016, chúng tôi trân trọng 
gửi đến anh chị em ấn phẩm “Tập san Unicons - Chinh phục”. 
Mong rằng với tinh thần đầy phấn khởi hướng đến kỷ niệm 
10 năm thành lập công ty, tất cả chúng ta sẽ toàn tâm toàn 
ý, trên dưới một lòng để băng băng về đích một cách thành 
công nhất.

Mến chúc anh chị em nhiều sức khỏe và thành công. 

Trân trọng.
 
BAN BIÊN TẬP

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

Hotline: 0976.513.447

Trong số này, Ban Biên Tập đã nhận được sự đóng góp 
thông tin và hình ảnh từ các anh chị: 

Huỳnh Vũ Khánh, Dương Đình Ngọc Thiệp, Phạm Tuấn Anh, 
Châu Nguyên Hiệp, Phạm Triệu Anh, Nguyễn Trí Dũng, Hoàng 
Trung Bửu, Hồ Thanh Bằng, Nguyễn Thanh Liêm, Phạm Văn 
Thùy, Dương Đình Vũ, Phan Đặng Anh Tuấn...
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Khám phá Tây Bắc - chinh phục Fansipan
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Khởi công dự án Tổng thầu 

Sarina - Saritown

Ngày 19/9/2016, Unicons đã tổ chức lễ 
khởi công dự án Sarina - Saritown thuộc 
khu đô thị Sala, Thủ Thiêm, Quận 2, TP. Hồ 

Chí Minh do Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại 
Quang Minh làm chủ đầu tư. Buổi lễ chào đón sự 
tham dự của đại diện Ban lãnh đạo Unicons, Đại 
Quang Minh, ban chỉ huy dự án và các đơn vị tư 
vấn, đối tác.

Theo hợp đồng ký kết, Unicons được Chủ đầu tư 
tin chọn trở thành Tổng thầu công tác kết cấu 
móng - hầm - thân, công tác hoàn thiện và lắp đặt 
hệ thống cơ điện lạnh MEP tại hai hạng mục Sarina 

Condominium và Saritown. Đây là bước phát 
triển tiếp theo cho mối quan hệ hợp tác tốt 
đẹp giữa Unicons - Đại Quang Minh sau hai 
dự án đang được triển khai rất thành công 
từ năm 2014 - 2016 là khu biệt thự Saroma 
Villas và khu Sarica Condominium. Việc khởi 
công cùng lúc hai công trình với vai trò Tổng 
thầu đồng thời đánh dấu bước tiến mới trong 
năng lực thi công của Unicons.

Sarina Condominium là khu căn hộ thấp tầng cao cấp gồm 233 căn với 
tổng diện tích hơn 8.880m2 với kết cấu 2 tầng hầm, 10 tầng nổi và áp 
mái. Unicons sẽ thi công công trình này trong 16 tháng với tổng giá trị 
hợp đồng đạt gần 1.360 tỷ đồng. Trong hạng mục khu phố Saritown 
gồm 1 tầng hầm và 5 tầng nổi và áp mái, Unicons thi công 100 căn 
nhà phố thương mại hai mặt tiền với tổng diện tích 15.000m2 trong 6 
tháng. Cả hai hạng mục đều tọa lạc vị trí trục thương mại, cao ốc văn 
phòng trọng tâm của Khu đô thị Sala Đại Quang Minh. 

CHINH PHỤC Tin tức & Sự kiện

TẬP SAN UNICONS CHINH PHỤC4

Phối cảnh dự án Saritown

Phối cảnh dự án Sarina Condominium
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VINHOMES THANG LONG
hOÀN ThÀNh CÔNG TÁC KẾT CẤU

“NhiệT” CùNG parKCiTy hÀ Nội

Giữ TiẾN độ
vượT mùa mưa

CHINH PHỤC Tin tức & Sự kiện

Sáng ngày 20/09/2016, bốn công ty Coteccons, Unicons và Ricons và FDC 
đã đồng loạt tiến hành nghi lễ cất nóc các hạng mục tại Vinhomes Thăng 
Long  - Masteri Villas, Khu đô thị Nam An Khánh, Hà Nội, đánh dấu việc hoàn 
thành toàn bộ phần kết cấu của dự án.

Vinhomes Thăng Long là một trong những dự án trọng điểm của Coteccons 
Group tại Hà Nội, thể hiện thông qua quy mô cũng như tiến độ thi công của 
dự án. Với tổng diện tích sàn xây dựng 205.897m2, dự án là tổ hợp 798 căn 
hộ bao gồm nhà liền kề, nhà phố kinh doanh, biệt thự song và đơn lập, khu 
villas cao cấp kết hợp với Trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện 
quốc tế, đặc biệt là diện tích hồ điều hòa rộng khoảng 10 ha. Coteccons làm 
Tổng thầu thiết kế & thi công tất cả các hạng mục khu căn hộ và villas với 
giá trị khoảng 2.800 tỷ đồng.

Với thế mạnh của mô hình công ty mẹ Coteccons và các đơn vị thành viên 
Unicons, Ricons, Coteccons Group đã huy động đội ngũ Ban chỉ huy công 
trường khoảng 180 kiến trúc sư, kỹ sư quản lý khoảng 7.000 công nhân 
trên công trường, đã hoàn thành toàn bộ 798 căn nhà liền kề, villas của dự 
án trong vòng 04 tháng thi công. Việc tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến 
độ thi công giảm đáng kể chi phí cho cả Chủ đầu tư và Nhà thầu, đây là một 
lợi thế vượt trội của Coteccons mà không phải nhà thầu nào cũng có được.

Dự án sẽ được tiếp tục giai đoạn hoàn thiện và sẽ hoàn thành bàn giao cho 
Chủ đầu tư làm 3 đợt vào cuối năm 2016, trước Tết nguyên đán 2017 và 
cuối quý 1/2017.

Khởi công ngày 10/11/2015, dự án nhà máy sản xuất hàng may mặc xuất khẩu Far Eastern 
đã trải qua 10 tháng thi công. Đến thời điểm hiện tại, BCH công trình đã bàn giao các hạng 
mục thuộc giai đoạn 1 cho Chủ đầu tư sử dụng (nhà xưởng 1, nhà xưởng 2, nhà xe 1, nhà 

ăn 1, nhà trạm bơm, nhà ký túc xá, nhà văn phòng, nhà kho, hạ tầng giai đoạn 1). Mặt khác, BCH 
công trường đang trong giai đoạn nước rút để bàn giao các hạng mục thuộc giai đoạn 2 của dự án 
(nhà xưởng 3, nhà xưởng 4, nhà xe 2, nhà ăn 2, nhà hội trường, hạ tầng giai đoạn 2) đúng tiến độ 
vào tháng 12/2016. 

Mặc dù thời điểm hiện tại lượng mưa ở Bình Phước rất lớn và tần suất dày đặc, BCH công trường 
vẫn quyết tâm giữ đúng tiến độ cam kết, đồng thời đảm bảo an toàn, chất lượng cho dự án và trên 
hết là làm hài lòng tuyệt đối Chủ đầu tư.

Dương Đình Ngọc Thiệp

Phạm Triệu Anh

Ngày 10/09/2016, vượt qua nhiều khó khăn về 
thời tiết và điều kiện nhân lực, BCH công trình 

Parkcity đã bước đầu bàn giao căn hộ mẫu cho Chủ 
đầu tư.

Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện của 164 căn còn 
lại cũng được gấp rút, đẩy nhanh nhằm đảm bảo 
đúng tiến độ và chất lượng. BCH công trình còn đặt 
ra nhiều mục tiêu hơn cần hướng tới đến cuối tháng 
9, bao gồm việc hoàn thành các công tác phần thô 
toàn công trình, hoàn thiện các công tác ốp lát, sơn 
bả, kim loại và lắp đặt ME kèm theo cho 58 căn 
trong zone 1. 
 
Hiện nay tất cả anh em giám sát Parkcity đều quyết 
tâm, tự tin có thể thành công và hoàn thành được 
tiến độ đã cam kết với Chủ đầu tư. 

Far easTerN 
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sự KiệN ThÁNG 10 

COTeCCONs Ký KẾT hợp đồNG 
ThiẾT KẾ - Thi CÔNG 
KhU Tổ hợp D’CapiTale

riCONs TrÚNG ThẦU Dự ÁN 
DOrCO viNa hÀ Nam - Gđ 2

UNiCONs Tổ ChứC Giải GOlF Tại qUy NhơN

hội ThảO hướNG NGhiệp NGhề Thi CÔNG m&e

hUaFU qUyẾT TÂm đạT mỐC TiẾN độ ThÁNG 10/2016

Bước vào những ngày đầu của quý IV/2016, khi đi dọc theo nhà 
xưởng sản xuất sợi màu Huafu, nơi Unicons đang thi công gói thầu 
số 4, ai cũng sẽ cảm nhận được không khí hối hả, khẩn trương, nhộn 

nhịp nơi đây. 

Với khối lượng thi công khá lớn, trong đó phải kể đến diện tích nền xưởng 
rộng hơn 70.000m2, tập thể Ban chỉ huy Huafu đang gấp rút thi công để 
kịp bàn giao cho Chủ đầu tư lắp máy ½ xưởng vào ngày 20/10/2016 tới. 
Để đảm bảo tiến độ đó, BCH đề ra mục tiêu thi công một ngày 2 mẻ nền. 
Song song với mốc bàn giao nền xưởng là công tác bàn giao các khu AC 
và phòng chức năng, những khu vực đòi hỏi nghiêm ngặt về khối lượng 
lẫn chất lượng tường xây tô, sơn nước. 

Những ngày này, không khí ở Huafu càng nóng hơn khi Chủ đầu tư bắt 
đầu tập kết máy móc, thiết bị về công trường. Cộng hưởng với nhiệt độ 
luôn tăng dồn dập của công trường, toàn thể Ban chỉ huy Huafu vẫn ngày 
đêm nỗ lực hết mình, quyết tâm đem lại những mẻ nền, những mảng 
xưởng đảm bảo tiến độ và cam kết chất lượng cho Chủ đầu tư.

Ngày 23/09/2016, Ricons đã chính thức trúng thầu thi công 
nhà máy Dorco Vina Hà Nam - Giai đoạn 2 tại đường D3, Khu 
công nghiệp Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Chủ đầu 
tư là Công ty TNHH Dorco Vina, doanh nghiệp tiêu biểu của Hàn 
Quốc về lĩnh vực sản xuất dao kéo, đồ dùng sinh hoạt trong nhà 
bếp và văn phòng. 

Theo thỏa thuận, dự án Dorco Vina Hà Nam - Giai đoạn 2 do 
Ricons phụ trách có tổng diện tích xây dựng 22.000 m2, bao 
gồm khu nhà kho và xưởng đúc áp lực cao. Tổng giá trị hợp đồng 
đạt hơn 178 tỷ đồng và dự kiến thi công trong vòng 195 ngày. 
Đây là dự án thứ 5 Ricons được Công ty TNHH Dorco Vina tin 
tưởng giao phó. Với bốn dự án nhà máy Dorco trước đó, Ricons 
nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía Chủ đầu tư, khẳng 
định mối quan hệ hợp tác lâu dài, phát triển bền vững giữa hai 
đơn vị trong suốt thời gian qua. 

Tích lũy được những kinh nghiệm trong quá trình thi công giai 
đoạn 1 của dự án, cùng với kinh nghiệm thi công nhiều dự án 
công nghiệp quy mô lớn, Ricons đặt mục tiêu sẽ hoàn thành 
công trình đạt tiến độ, chất lượng, đảm bảo an toàn lao động 
nhằm đáp ứng mong đợi của Chủ đầu tư.

Sáng ngày 19/09/2016, Tập đoàn Tân Hoàng Minh và Coteccons 
đã ký kết hợp đồng Tổng thầu Thiết kế & Thi công cho Tổ hợp văn 

phòng, dịch vụ và nhà ở với quy mô lớn D’Capitale tại Hà Nội.
 
Dự án D’ Capitale nằm ngay góc hai trục đường lớn Trần Duy Hưng và 
Khuất Duy Tiến và là trung tâm của khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân 
Chính với nhiều tiện ích sẵn có vượt trội, đặc biệt là nằm liền kề khu 
công viên và hồ điều hoà Nhân Chính có diện tích 13,2 ha. Dự án 
được xây dựng trên tổng diện tích khu đất hơn 5 ha, tổng diện tích 
sàn xây dựng khoảng 360,000m2 được thiết kế gồm 6 tòa tháp bao 
gồm 3 tầng hầm và các tháp căn hộ, căn hộ dịch vụ, văn phòng cao 
39 - 46 tầng theo phong cách kiến trúc hiện đại, thể hiện đẳng cấp 
sống thượng lưu.
 
Tại lễ ký kết, ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập 
đoàn Tân Hoàng Minh, cho biết việc “Hợp tác giữa Coteccons và Tân 
Hoàng Minh sẽ mở ra một hướng đi mới trong chiến lược phát triển 
của cả hai bên. Coteccons với lợi thế về tiềm lực, nhân lực và kinh 
nghiệm sẽ đồng hành cùng Tân Hoàng Minh xây dựng một công trình 
mang thương hiệu Việt có dấu ấn sánh tầm khu vực và quốc tế”.
 
Với sự tham gia của Coteccons ngay từ giai đoạn thiết kế, ngoài ra 
còn có sự tham gia của các đối tác uy tín khác, dự án có giá trị khoảng 
4.000 tỷ đồng này chắc chắn sẽ được hoàn thành một cách đồng bộ, 
chất lượng cao cấp và đúng tiến độ vào cuối năm 2018.

Ngày 15/10/2016, Unicons sẽ tổ chức giải thi đấu Unicons 
Golf Tournament diễn ra tại sân golf FLC Golf Links, thành 
phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Giải đấu dự kiến quy tụ hơn 40 tay golf từ các công ty thành 
viên Coteccons Group và đối tác thân thiết. Diễn ra tại một 
trong những sân golf đẳng cấp nhất Châu Á, Unicons Golf 
Tournament 2016 hứa hẹn sẽ là nơi thể hiện nhiều đường 
golf đẹp mắt, qua đó tạo nên không khí giao lưu hữu nghị 
giữa các vận động viên. Lần đầu tiên tổ chức một giải thi đấu 
golf,  BTC Unicons đang chuẩn bị một cách chu đáo nhất để 
giải đấu diễn ra thành công và để lại những ấn tượng tốt đẹp 
cho khách tham dự. 

Đây cũng là một trong chuỗi các hoạt động chào mừng 10 
năm thành lập Unicons. 

Ngày 6/10/2016 tới đây, Phòng Nhân sự và khối ME Unicons 
sẽ kết hợp cùng Khoa Cơ khí động lực - Điện điện tử trường 
ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM tổ chức chương trình hội thảo 
chuyên đề “Nghề thi công M&E trong lĩnh vực xây dựng. 
Chương trình có sự tham dự của anh Nguyễn Văn Thành - 
Giám đốc khối ME trong vai trò diễn giả và sự tham dự của 
200 sinh viên đăng ký. 

Huỳnh Vũ Khánh
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Không khí trao đổi sôi nổi tại chương trình

NâNG caO Kỹ NăNG GiaO Tiếp
ĐÀO TạO chỉ huY TRưởNG cOTeccONS GROup

cùng Đại sứ lê quốc hùng

sinh hoạt unicafe tháng 9

CHINH PHỤC

Hàng tháng, Ban chủ nhiệm CLB Lãnh đạo 
tiềm năng Unicons (Unicafe) luôn cố 

gắng đảm bảo các buổi sinh hoạt luôn có nội 
dung hấp dẫn và thiết thực. Trong chuyên đề 
tháng 9 “Kỹ năng giao tiếp trong Ngoại giao 
và Kinh doanh”, CLB đã thu hút sự tham gia 
của gần 70 thành viên. 

Khách mời đặc biệt trong buổi sinh hoạt 
tháng 9 là Đại sứ Lê Quốc Hùng, Nguyên 
Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco, 
Hoa Kỳ. Bằng kinh nghiệm đúc kết được sau 
40 năm hoạt động trong lĩnh vực ngoại giao, 
Đại sứ Lê Quốc Hùng đã hướng dẫn cho các 
thành viên CLB Unicafe nhiều nội dung hữu 
ích về giao tiếp trog kinh doanh và ngoại 
giao như cách chào hỏi, tiếp khách, phép lịch 
sự trong ăn uống, cách truyền đạt thông tin 
trong nội bộ và với đối tác...Ngày 16/9/2016, 18 nhân viên mới của Unicons 

tại miền Bắc đã tham gia chương trình đào tạo 
hội nhập do Phòng Nhân sự tổ chức. Nhằm giúp 
các nhân viên mới mau chóng hòa nhập với môi 
trường làm việc của công ty, chương trình được 
thiết kế với 03 phần chính: đào tạo hội nhập 
chung (do Phòng Nhân sự phổ biến), công tác an 
toàn trên công trường (Phòng HSES) và tham 
quan thực tế công trường (Phòng QLKTTC).

Sáng ngày 12/9/2016, buổi đào tạo Chỉ huy trưởng Coteccons 
Group lần 6 đã diễn ra với sự tham dự của gần 200 cán bộ quản lý 
chủ chốt của Coteccons Group. 

Mở đầu buổi đào tạo là đề tài “Cách phối hợp và triển khai dự án 
D&B hiệu quả” do anh Hà Quang Giang - Giám đốc Trung tâm Quản 
lý Thiết kế Coteccons trình bày. 

Tiếp theo đó, chị Hà Tiểu Anh - Trưởng phòng Kế toán Coteccon 
chủ trì phần thảo luận về đề tài “Thuế và các vấn đề liên quan đến 
Thuế”. 

“Kỹ năng giao tiếp” là đề tài cuối của buổi đào tạo Chỉ huy trưởng 
Coteccons Group lần 6. Phó TGĐ Unicons Trần Thế Phương đã thu 
hút sự lắng nghe của tất cả người tham dự và tạo nên không khí 
thảo luận sôi nổi trong hội trường với nhiều kinh nghiệm thực tế 
được anh lồng ghép trong lối dẫn dắt gần gũi, thân tình.

Trong tháng 9 vừa qua, 
Unicons có hàng loạt các 
chương trình đào tạo thú vị 
dành cho nhiều đối tượng 
CBNV của công ty. Hãy cùng 
Ban Biên Tập điểm lại một số 
hoạt động đào tạo đã diễn ra 
vào tháng 9/2016 nhé.

Sôi Nổi côNG Tác
ĐÀO TạO Nội bộ 
Tại uNicONS

ĐÀO TạO hội Nhập chO NhâN viêN mới

Tiếp Tục ĐÀO TạO lực lượNG qS

Ngày 24/9/2016, 30 QS công trường tại hai 
miền Nam - Bắc đã tham dự buổi đào tạo QS thứ 
5. Dưới sự dẫn giảng và điều phối chương trình 
của Trưởng phòng Nhân sự Nguyễn Tiến Đồng 
cùng thư ký công trường Vinhomes Gardenia 
Nguyễn Thị Liên, các QS đã cùng nhau chia sẻ 
nhiều kinh nghiệm trong quá trình làm việc từ 
lúc thiết lập đầu dự án đến khi kết thúc dự án và 
các cách thức quản lý hồ sơ, tài liệu trên công 
trường hiệu quả.

Hoạt động nội bộ
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khám phá tây bắc
chinh phục fansipan

Từ ngày 10-14/9/2016, đoàn CBNB Unicons đã thực hiện chuyến 
hành trình qua 5 tỉnh Tây Bắc (Hòa Bình - Sơn La - Lai Châu - 
Điện Biên - Lào Cai). Chuyến đi đã để lại nhiều ấn tượng đẹp cho 
CBNV Unicons về thắng cảnh, văn hóa Tây Bắc. Đoàn đã đi qua 
hai cung đèo ngoạn mục Pha Đin và Ô Quy Hồ, dừng chân tại di 
tích lịch sử Điện Biên Phủ, thăm bản người dân tộc Thái... 

Sau chuyến cáp treo 3 dây dài nhất thế giới, 

đoàn đã đặt chân lên đỉnh Fansipan cao 

3143m - nóc nhà cao nhất Đông Dương, 

ngắm nhìn toàn cảnh dãy Hoàng Liên Sơn 

hùng vĩ... Kết thúc chuyến đi, đoàn đã có 

nhiều phút giây trải nghiệm đầy thú vị và sẵn 

sàng trở lại sung sức hơn trong công việc. 

Người ta thường nói ổn định về tài chính và phù hợp về chuyên môn có thể xem là động lực để làm việc. Nhưng tôi đây 
lại làm việc theo tiếng gọi của những gì mình thấy yêu mến và khả năng phát triển những khả năng độc đáo của bản 
thân (có lẽ vì vậy nên nên đến giờ vẫn là “phó thường dân đa lĩnh vực”). 

Một hôm nọ, tôi nhận thấy rằng giữa một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ và một chiếc đồng hồ Trung Quốc có sự khác biệt về giá tới 
cả trăm lần, dù vẻ ngoài chúng có thể trông giống nhau như đúc. Bí quyết của chiếc đồng hồ Thụy Sĩ đó nằm ở linh kiện chất 
lượng và công nghệ máy cơ độc quyền riêng biệt bên trong. Những nghệ nhân chế tác đồng hồ sẽ dành hàng chục, hàng trăm 
giờ để thao tác với những bánh răng, những hệ thống máy đồng hồ qua những chiếc panh siêu nhỏ và chiếc kính lúp gắn trên 
mắt của họ. Chỉ một cú lệch tay là công sức làm việc hoàn toàn có thể đổ sông đổ bể. Điều này tình cờ dẫn dắt tôi tìm kiếm ra 
ý nghĩa ẩn chứa trong nghề nghiệp của mình.

Một sản phẩm chất lượng thường cần qua nhiều quy trình, bộ máy. Một bộ máy phức tạp lại cần có nhiều bánh răng chạy đan 
xen nhau. Trong quá trình vận hành, sẽ không tránh khỏi những lúc các bánh răng cạ nhau cót két, thậm chí va đập nhau dẫn 
đến gãy, hoặc có những bánh răng tự mình quay mà chẳng liên kết với cái bánh nào khác cả. Để tránh những điều đó, bộ máy 
hoạt động luôn đòi hỏi những sự kết nối, sắp xếp và bôi trơn. Tương tự, một công ty thuộc một doanh nghiệp lớn và đang trở 
nên vĩ đại như Unicons không thể thiếu hệ thống quản lý chặt chẽ và được vận hành theo định hướng chung của Coteccons 
Group.
 
Phải mất một thời gian dài tôi mới thấy ý nghĩa thực sự của công việc này - hỗ trợ phát triển hệ thống quản lý công ty. Tôi 
tìm những niềm vui nho nhỏ trong những lần phát hiện và vá lỗi, những lần tranh đấu để cải thiện những gì mà người ta cho 
là bình thường. Tôi thấy những nỗi buồn mỗi khi thứ mình đã cố gắng duy trì trở nên tan rã vì quá phụ thuộc vào cá nhân. 
Tuy vậy, tôi luôn tin tưởng rằng những bánh răng sẽ ngày càng ăn khớp hơn, những cú va sẽ ngày càng nhẹ nhàng hơn và 
một ngày Unicons có bàn đạp mạnh mẽ hơn để tiến lên những dự án không tưởng. Điều gì phân biệt và tạo dấu ấn thương 
hiệu của chúng ta trên thị trường so với những nhà thầu nhỏ lẻ? Tôi tin hệ thống vận hành theo tiêu chuẩn ISO, OHSAS, 5S 
trơn tru, hiệu quả chính là một vế của câu trả lời đó. Thật vậy, trong đôi ba lần trò chuyện với Tư vấn, Chủ đầu tư hay quản 
lý của công ty đối thủ, họ ngầm cho rằng hệ thống công ty Unicons cũng như cả Coteccons Group là một hệ thống vận hành 
bài bản và nổi bật trên thị trường xây dựng hiện nay. Khi nghe những nhận xét khách quan ấy, bạn có thấy mát lòng mát dạ?
Vì vậy, được tham gia vào hệ thống kết nối, sắp xếp và kiểm soát rủi ro của một tập đoàn được dẫn dắt bởi những nhà lãnh 
đạo tâm huyết, kiên tâm như ở Unicons và Coteccons Group là một cái duyên mà tôi may mắn có được. Tôi vẫn luôn tự hào vì 
được gắn bó với nghề nghiệp này, với vai trò duy trì và cải tiến hệ thống quản lý ISO nơi đây.

“NgHề ISO”
Tản mạn về

Châu Nguyên Hiệp - Bộ phận ISO
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Tưng bừng khai mạc Hội thao

Sáng ngày 18/09/2016, 
hơn 200 vận động viên và 
cổ động viên của Unicons 

đã tham gia lễ khai mạc hội thao 
Coteccons Group năm 2016 tại 
nhà thi đấu Rạch Miễu, quận Phú 
Nhuận, TP.HCM.

Buổi khai mạc hội thao thu hút hơn 
1000 vận động viên và cổ động 
viên đến từ các công ty thành 
viên Coteccons Group tham gia 
tranh tài ở 11 bộ môn: bóng đá 

mini (futsal), tennis, bóng bàn, 
cầu lông, kéo co, bóng chuyền 
lớn, vượt chướng ngại vật, bơi 
tự do, bida, cờ tướng và leo núi. 
Đây là hoạt động thường niên 
của Coteccons Group nhằm động 
viên phong trào rèn luyện sức 
khỏe, thi đua giành thành tích 
cao của CBNV, kỹ sư Coteccons 
Group.

Tại lễ khai mạc, đại diện Ban 
Lãnh đạo Coteccons Group, ông 

Lê Miên Thụy, TGĐ Ricons phát 
biểu: “Hội thao Coteccons Group 
năm nay là một nơi để thể hiện 
tinh thần đoàn kết, tinh thần thể 
thao và cũng là nơi để chia sẻ các 
kinh nghiệm công việc, tình cảm 
cũng như cho các Vận động viên 
hiểu hơn về đường lối, văn hóa, 
chiến lược phát triển công ty của 
Coteccons Group.” Hy vọng rằng 
hội thao thường niên Coteccons 
Group sẽ cổ vũ tinh thần cho 
toàn thể CBNV tích cực tập luyện 
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COTECCONS GROUP 2016
thể dục thể thao để phát triển 
thể chất song song thành công 
trong công việc 

Hội thao dự kiến sẽ diễn ra trong 
liên tiếp 4 ngày Chủ nhật từ 
18/09 đến 09/10. Với đội ngũ 
vận động viên, cổ động viên 
hùng hậu cùng sự chuẩn bị chu 
đáo từ phía Ban tổ chức, Hội thao 
hứa hẹn sẽ mang đến cho khán 
giả nhiều trận thi đấu hấp dẫn, 
thú vị và kịch tính.
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Sôi động - Quyết liệt - Kịch tính



TẬP SAN UNICONS CHINH PHỤC18

unicons đã sẵn sàng 
           đoạt cúp vàng

Riêng môn bóng đá, Hội thao năm nay thu 
hút đến 38 đội bóng đến từ các công ty 

thành viên . Số lượng đội bóng có thể nói là 
gấp đôi so với năm ngoái, do vậy trình độ các 
đội bóng được dàn trải đều nhau và trong 
đó chỉ có một vài đội thật sự có lối đá nổi 
bật. Unicons trong kỳ hội thao lần này có sự 
góp mặt của 6 đội bóng, trong đó có ba đội 
sở hữu đội hình mạnh là Unicons 3, 5 và 6. 
Ngoài Unicons 5 với những gương mặt quen 
thuộc đã từng đem lại nhiều thành tích cao, 
Unicons 3 và Unicons 6 cũng đang sở hữu 
những chiến binh hết sức trẻ trung và tràn 
đầy sức sống, hết sức bản lĩnh trên sân bóng 
tuy chỉ lần đầu góp mặt trong đội tuyển. Tất 
cả đang nỗ lực hết mình để  thực hiện trọng 

Leo núi nhân tạo là môn thi đấu mới toanh 
được đưa vào nội dung tranh tài tại Hội 

thao năm nay. Đoàn Unicons đăng ký môn leo 
núi với gần 20 tay leo cả nam lẫn nữ - một lực 
lượng “đáng gờm” trước bất cứ đối thủ nào. 

Cách ngày thi đấu hai tuần, các vận động viên 
đã tổ chức tập luyện rất tích cực tại nhà thi 
đấu Phan Đình Phùng (Quận 3, TP.HCM). Là 
một trong những vận động viên sẽ tham gia 
tranh tài trong bộ môn leo núi, anh Ngô Tất 
Nguyên - Phó phòng QL&ĐT Thiết bị cho biết: 
“Tuy thời gian chuẩn bị và tập luyện không 
nhiều nhưng các VĐV Unicons cho thấy tiềm 
lực đạt giải rất cao, đặc biệt là các tay leo núi 
nữ. Chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần và thể 
lực tốt nhất để chinh phục đỉnh cao vào ngày 
2/10 sắp tới”. 

trách đổi màu huy chương cho Unicons 
trong mùa giải năm nay. 

Trong vòng bốc thăm 1/16 và tứ kết, 
Unicons 5 đã phải lần lượt đối đầu với 
Unicons 3 và Unicons 6. Với lực lượng 
hiện tại Unicons 5 là đội tuyển số 1 của 
chúng ta năm nay, và từ vòng bảng đến 
vòng 1/16 họ mới chỉ đá với 50% sức lực. 
Tôi tin rằng trận chung kết năm nay sẽ 
lại là trận derby lặp lại năm ngoái với hai 
đội Unicons 5 và Park 5. Tôi hoàn toàn tin 
tưởng rằng các cầu thủ của tôi có thể tiến 
đến với ngôi vị cao nhất theo đúng khẩu 
hiệu của Unicons trong mùa hội thao năm 
nay “Unicons mất ngủ, vì không có đối thủ“

CHINH PHỤC Hoạt động nội bộ

đỉnh cao
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Hội thao Coteccons Group 2016 chỉ vừa đi được một nửa chặng đường, nhưng có một nhân vật của 
Unicons đang làm “dậy sóng” các trang mạng xã hội của hội thao bởi những pha đi bóng điêu luyện 
cùng đặc sản là “nụ cười tỏa nắng” của mình. Hãy cùng Bộ phận Truyền thông đột kích phỏng vấn anh 
chàng đang “đốn tim” toàn bộ fan nữ của Coteccons Group này nhé!

Họ tên: Phạm Văn Thùy

Ngày sinh: 13/8/1992 

Cung hoàng đạo: Sư Tử

Nơi sinh: Thái Bình

Chiều cao: 1m65

Thời gian làm việc ở Unicons: 2 năm 

5 tháng công tác tại Phòng HSES. 

Các môn thể thao có thể chơi: Bóng 

đá, chạy ngắn, chạy bền, đạp xe, bóng 

bàn, v.v…
Đội chơi hiện nay: UNICONS 6

Vị trí: Tiền đạo

Số áo: 5

“Đến với Hội thao Coteccons Group 2016, 
không chỉ riêng mình mà bất kì cầu thủ nào 
cũng hướng đến 2 ngôi vị cao nhất là Giải 
vô địch toàn đoàn và Giải cầu thủ xuất sắc 
nhất (cười). Tuy Unicons không may mắn 
trong việc bốc thăm chọn bảng thi đấu, dẫn 
đến chỉ duy nhất một đội, hoặc UNICONS 
6 hoặc UNICONS 5 có thể là đại diện vào 
Vòng chung kết, nhưng tinh thần của các 
cầu thủ đội bóng Unicons chúng ta vẫn luôn 
“fairplay”, quyết tâm thi đấu hết sức mình để 
cống hiến nhiều pha bóng đẹp cho mùa giải, 
để chọn ra đội hình xứng đáng nhất với cúp 
vô địch, và quan trọng nhất, để không phụ 
lòng cổ động viên cuồng nhiệt của Unicons, 
những người luôn dõi theo, truyền lửa và 
tiếp niềm tin cho đội bóng!”

Thành tích đã đạt trong Hội thao 

Coteccons Group 2016 (tính từ 18/9 - 

25/9): Ghi 4 bàn thắng trong 3 trận, đưa 

Unicons 6 vào thẳng vòng Tứ kết.

Một trong nhiều pha uy hiếp khung thành của Phạm Văn Thùy tại Hội thao

“Truy tìm” chàng tiền đạo Unicons

Nguyễn Thanh Liêm - Phòng Tổng hợp
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UNIBALL CUP 2016
BùNg Nổ mùA THU đấT BắC

Trong khuôn khổ các hoạt động 
sôi nổi chào mừng 10 năm thành 

lập Unicons, Giải bóng đá miền Bắc  
Uni-Ball đã diễn ra rất thành công 
tại Hà Nội vào ngày 19/9/2016. 
Với quy mô tổ chức chuyên nghiệp 
và bài bản hơn, giải đấu năm nay đã 
thu hút tất cả các đội bóng đại diện 
các công trường, phòng ban Unicons 
khu vực miền Bắc tham gia. 

Theo thể thức thi đấu, các đội bóng 
được chia thành 4 bảng đấu, thi đấu 
vòng tròn một lượt, tính điểm chọn 
ra đội đứng đầu mỗi bảng vào thi 
đấu vòng bán kết và chung kết.

Được biết giải Uni-Ball cũng là dịp để 
Unicons chuẩn bị quân lực tốt nhất 
cho màn tranh tài sắp diễn ra tại Hội 
thao Coteccons Group vào hai tuần 
đầu tháng 10/2016.
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Giải đấu năm nay chứng kiến nhiều trận đấu cân 
não, hấp dẫn, đặc biệt là loạt sút penalty phân 
định thắng thua giữa đội Liên quân Goldmark, 
Đại Kim và Đội Văn phòng Hà Nội trở thành tâm 
điểm của các cổ động viên và BTC. Trước đó, các 
đội có kết quả hòa khi đối đầu cùng bảng. 

Trận chung kết năm nay là cuộc so tài diễn ra 
giữa hai đội HSE và Masteri Villas. Với dàn cầu 
thủ đồng đều về thể lực lẫn kĩ thuật, đội HSE đã 
giành chiến thắng với tỉ số 2-0 và đoạt chức vô 
địch Uni-Ball năm nay. 
 
Ngoài giải Nhì và giải Ba, BTC giải bóng đá Uniball 
2016 cho còn trao các giải thưởng đặc biệtkhác 
như Giải Phong cách cho Liên quân VPHN và 
giải Vua phá lưới cho chân sứt Chu Văn Thượng 
- phòng HSE

Theo đánh giá của Ban tổ chức, giải đấu năm nay 
diễn ra với chất lượng tốt, các đội tham gia giải 
đấu đề cao tinh thần thể thao fairplay, không để 
xảy ra bất kì chấn thương hoặc va chạm đáng 
tiếc giữa các cầu thủ. 11 đội bóng đã đem đên 
cho khán giả những màn thi đấu hấp dẫn với hơn 
100 cổ động viên cổ vũ rất nhiệt tình trên sân.

Sau khi kết thúc lễ trao giải UniBall các cầu thủ 
và cổ động viên di chuyển đến Nhà hàng Aquaria 
Mỹ Đình ăn trưa và giao lưu văn nghệ.

Tại Nhà hàng VPHN kết hợp với đại diện Bộ phận 
Truyền thông phát động phong trào viết bài kỉ 
niệm 10 năm thành lập Unicons. Anh Lương 
Minh Thi - Trưởng đại diện VPHN đã phát biểu 
cảm ơn các anh em CHT và CBNV khu vực miền 
Bắc với sự nhiệt tình hưởng ứng và đóng góp 
cho sự thành công công tác tổ chức giải đấu năm 
nay. 

Mọi người thật sự xúc động khi được anh Thi đọc 
lên những lời chia sẻ trong bài viết của Anh Vũ 
Hoàng - Trưởng BTC số 02 và các anh em cũng 
được Anh Dương Đình Vũ  chia sẻ quá trình làm 
việc tại Unicons qua những vần thơ đầy cảm xúc. 
Hai tác phẩm trên vừa đạt giải nhất tuần trong 
cuộc vận động sáng tác kỉ niệm 10 năm thành 
lập Unicons.

Cuối chương trình là phần giao lưu văn nghệ 
giữa các công trường. Hai ca khúc Đường lên 
đỉnh vinh quang và  Nối vòng tay lớn được các 
anh em nhiệt tình hưởng ứng tham gia, tạo nên 
bầu không khí vui tươi và đoàn kết, góp phần tái 
tạo sức lao động và sự nhiệt huyết của anh em 
trong công việc. 

Phạm Tuấn Anh - Văn phòng Hà Nội
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NHƯ CHƯA HỀ 
CÓ CUỘC CHIA XA

Bàn về chuyện nghỉ hưu, vốn dĩ chữ “hưu” 
trong “nghỉ hưu” đã là một chữ rất đẹp. Trong 
chiết tự chữ Hán, “Hưu” là sự kết hợp của hai 
bộ chữ: “Nhân - Mộc”. “Về hưu” chẳng phải là 
lúc một người có thể ngồi an nhàn dưới gốc 
cây, thư thái, bình thản, vui vẻ hưởng thụ cuộc 
sống đó sao? Có những chuyện không thể đi 
ngược lại quy luật cuộc sống, nhưng chúng tôi 
biết có một người sẽ phá vỡ cái quy luật đó, 
sẽ luôn sống khỏe, sống vui, tận hưởng trọn 
vẹn cuộc sống như cái cách mà chị vẫn sống và 
truyền cảm hứng đến tất cả chúng ta.

CHINH PHỤC Gắn kết
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Chúng tôi hẹn gặp chị trong một 
buổi sáng đẹp trời tại văn phòng 

công ty. Chỉ một vài ngày nữa, chị sẽ 
chính thức rời xa mái nhà Unicons - 
Coteccons, bắt đầu một trang mới của 
đời mình. Chị là Huỳnh Hồng Mai, cựu 
Chủ tịch Công đoàn, nhân viên phòng 
Kế toán. Ấn tượng của chúng tôi về chị 
là đôi mắt dường như luôn biết cười, nụ 
cười rất hiền, tươi rói luôn thường trực. 

Nếu nói một cách hình tượng hóa, chị 
Mai là một trong những “khai quốc 
công thần” tại Coteccons từ những 
ngày sơ khởi đầu tiên. Khi Chủ tịch 
Nguyễn Bá Dương cùng các cộng sự 
thành lập Coteccons vào năm 2004, 
chị đã là một trong những người đầu 
tiên về với công ty và làm việc từ đó 
đến nay qua nhiều vị trí khác nhau. Từ 
công việc chuyên môn là kế toán đến 
“lấn sân” sang công tác Công đoàn, 
chị đều cho thấy sự cần cù, nhẫn nại 
và hết lòng với nhiệm vụ được giao. 
Chị bảo với chúng tôi rằng bản tính 
chị thật ra không phù hợp với vai trò 
người dẫn đầu. Tuy nhiên khi đã được 
Ban Giám đốc giao phó nhiệm vụ, chị 
luôn tìm cách để hoàn thành tốt nhất. 
Và lúc nào trong công việc chị cũng cố 
gắng lan tỏa niềm vui đến những người 
xung quanh. 

Chị kể cho chúng tôi nghe về những 
ngày tuổi trẻ tuy học giỏi nhưng lại 
lận đận về đường học vấn, một phần 
là do gia đình, một phần do thời cuộc. 
Để mưu sinh, chị đi học lấy bằng đánh 
máy và tưởng rằng sẽ mãi gắn bó với 
nghề đánh chữ. Tình cờ một ngày, chị 
bỗng bén duyên với nghề kế toán cũng 
bởi cái tính ham học hỏi của mình. Từ 
đó, chị không ngừng nỗ lực học lên cấp 
cao hơn, từng bước làm chủ kiến thức 
và góp phần rất quan trọng cho thành 
công của cả Tập đoàn cho đến ngày 
hôm nay. 

Đồng hành cùng Coteccons được hai 
năm, chị về với mái nhà Unicons. Chị 
bảo chị là người may mắn nhất vì được 

đi cùng công ty từ những ngày cơ cực, tù 
túng trên tầng 8 Cao ốc VAR trên đường Hồ 
Tùng Mậu đến khi chuyển sang văn phòng 
Điện Biên Phủ khang trang; từ những ngày 
công ty khó khăn chưa biết kiếm đâu ra tiền 
để trả lương nhân viên đến khi đã lớn mạnh 
và lo được cuộc sống đủ đầy cho anh em. 

Ngoài công việc, chị chia sẻ với chúng tôi 
về những thú vui trong cuộc sống như chơi 
bóng bàn, lái xe, tập đàn... Chị bảo chị thích 
cái cảm giác mỗi ngày học được những cái 
mới, vượt lên giới hạn bản thân và chiến 
thắng được những khó khăn. Khi đã gặp 
một động tác, một kỹ năng nào khó thì chị 
nhất định phải tập từng chút một đến khi 
nào làm được mới thôi. Thói quen đó chị 
rèn cho mình từ ngày còn nhỏ và theo mãi 
trong cuộc sống. 

Hơn 37 năm kinh nghiệm làm việc và 10 
năm cống hiến cho Unicons đã cho chị sự 
trải nghiệm, điềm tĩnh và lạc quan hiếm có. 
Ở cái tuổi mà người ta thường chọn cách 
sống an phận, chị lại cho người đối diện sự 
thán phục bởi lối sống lạc quan, tích cực và 
yêu đời đến lạ. Chị bảo chưa bao giờ nghĩ 
đến việc về hưu vì mình còn rất nhiều năng 
lượng để cống hiến cho Unicons. Nhưng 
cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn, chúng tôi 
đành phải chia tay chị để chị có thể bắt đầu 
một chương mới trong cuộc đời.

Suốt 10 năm trọn vẹn với công việc, trải 
qua bao thăng trầm trên bước đường 
phát triển của Unicons, chưa bao giờ 
đồng nghiệp xung quanh thấy chị ngừng 
nhiệt huyết, năng nổ và trách nhiệm với 
nhiệm vụ được giao. 

Khi được hỏi rằng chị sẽ nhắn nhủ lại 
điều gì với thế hệ trẻ Unicons, chị chỉ 
cười và nói từ tốn: “Con đường các bạn 
đang đi là đúng rồi đó. Hãy cố gắng 
hơn nữa, nỗ lực nhiều hơn nữa. Những 
thành quả tốt đẹp đang chờ các bạn ở 
cuối con đường!”

Suốt hơn ba giờ đồng hồ trò chuyện 
cùng chị về những dấu ấn trong cuộc 
đời, chúng tôi thấy được ở chị sự mãn 
nguyện, hài lòng và an yên về những 
năm tháng đã sống, đã làm việc và cống 
hiến quên mình tại Unicons - Coteccons. 
Nếu có một điều làm chị trăn trở, đó chỉ 
có thể là nỗi nhớ đồng nghiệp, nhớ công 
ty, nhớ nhịp điệu làm việc bận rộn thường 
ngày. Chúng tôi đã nói với chị rằng, tuy 
khó có thể đo lường nỗi nhớ, nhưng ở mỗi 
cuộc chia ly, chúng tôi biết người ở lại sẽ 
là những người buồn. Và chắc chắn một 
điều rằng, tất cả chúng tôi - những người 
Unicons ở lại sẽ rất nhớ chị.

Tạm biệt chị, tạm biệt đôi mắt biết cười. 

Chủ tịch Nguyễn Bá Dương trao kỷ niệm chương cho chị Huỳnh Hồng Mai

Thực hiện: Thanh Thảo - Nguyên Dũng
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CHINH PHỤC Gắn kết

“Chị - một người đáng kính, một người tôi có thể chia 
sẻ muôn vàn câu chuyện và các cuộc chuyện trò đó 
dường như không bao giờ kết thúc.”

“Chị à, chúc chị sẽ có thời gian mới vui vẻ nhé. Em 
nhớ hồi em mới vào công ty, chị là người đã chỉ bảo 
hướng dẫn em tận tình nhiều điều. Thời gian tới 
đây, không được gặp chị nữa, tụi em sẽ nhớ chị rất 
nhiều!”

“Chị yêu, với em, chị luôn là một người chị đáng kính 
luôn che chở cho tụi em. Mặc dù không còn làm 
chung nhưng chị vẫn sẽ mãi là người chị đáng yêu 
đó. Em chúc chị luôn tươi trẻ, khỏe, hồn nhiên và 
vững bước trên con đường sắp tới. Em vẫn mãi là 
đứa em thân thương của chị, chị nhé!”

“Tin chị rời Unicons đến với em thật bất ngờ. Em chưa hề nghĩ đến chuyện chị 
đã đến tuổi nghỉ hưu, bởi đối với em, “Mít” Mai bao giờ cũng vui vẻ, thoải mái và 
rất dễ thương như chính bề ngoài của chị. Dù sao chăng nữa, em tin rằng tình 
cảm mọi người dành cho chị luôn đặc biệt, luôn đong đầy trong suốt thời gian 
qua và mãi cho tới những ngày kế tiếp. Chắc chắn rằng tình cảm đó sâu sắc 
hơn nhiều lần so với những gì em và mọi người có thể viết ra. Em mong chị sẽ 
giữ được sức khỏe thật tốt để tiếp tục thực hiện những dự định của mình trong 
tương lai. Em và mọi người sẽ luôn nhớ chị.”

“Chị Huỳnh Hồng Mai là một trong những người khai phá đầu tiên của Coteccons Group, là người cùng đồng cam cộng 
khổ, cùng tôi và các anh em trải qua mọi khó khăn trong thời gian đầu. Dù hôm nay chị về hưu, Coteccons Group và 
Unicons lúc nào cũng như một mái nhà, sẵn sàng chào đón chị và hoan nghênh sự đóng góp của chị bằng cách này 
hay cách khác. Thay mặt Coteccons Group, tôi cảm ơn chị Mai và chúc chị quãng thời gian tươi đẹp phía trước!”

Trong công việc, chị là người tận tuỵ, luôn có kế hoạch, lúc nào cũng ngăn nắp, 
gọn gàng, chỉn chu. Với anh em, chị là người thân thiện, hoà đồng, quan tâm đến 
tâm tư và đời sống anh em như người trong cùng gia đình, nhất là suốt thời gian 
chị là Chủ tịch Công đoàn. Chị là người đơn sơ, giản dị, không thích chốn đông 
người ồn ào. Với riêng tôi, chị Mai như người chị thân yêu, chỉ bảo và hỗ trợ tôi 
rất nhiều trong hoạt động Công đoàn, công việc công ty cũng như cho tôi nhiều 
bài học về cách đối nhân xử thế.”

“Luôn trẻ trung và yêu đời như thế chị Mai nhé.”

Lại Thị Mỹ Hà - Phòng Kế toán

Ngô Hồng Nguyên - Phòng Kế toán

Nguyễn Thị Bé Loan - Phòng Kế Toán

Nguyễn Thanh Liêm - Phòng Tổng hợp

Nguyễn Thị My Sa - Phòng CCM

Ông Nguyễn Bá Dương - Chủ tịch Coteccons Group

Phạm Thị Như Ngọc - Phòng Nhân sự
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Anh chị em Unicons thân mến, 
 
Vậy là cuộc thi viết DẤU ẤN MƯỜI NĂM đã bước sang tuần thứ 5 và Ban tổ chức hiện đã nhận được rất nhiều 
bài dự thi đầy cảm xúc từ anh chị em Unicons. Có những tâm sự được anh chị em ấp ủ từ nhiều năm, nay đã 
thật sự có dịp giải bày và chia sẻ. Hãy tiếp tục gửi về cho chúng tôi những câu chuyện của chính mình, anh 
chị em nhé! Trong khuôn khổ tập san tháng này, chúng tôi xin trích đăng danh sách các anh chị em gửi bài dự 
thi và  một số bài dự thi đặc sắc trong các tuần qua. Xin mời anh chị em cùng thưởng thức nhé!   

Cập nhật cuộc thi viết

DẤU ẤN MƯỜI NĂM

Danh sách gửi bài dự thi
STT Họ và tên Phòng ban/ Công trường
1 Đỗ Quỳnh Tây Times City
2 Vũ Hoàng Ban thi công số 2
3 Dương Đình Vũ (2 tác phẩm) Phòng QLKTTC
4 Phạm Thị Phúc Masteri Villas
5 Trần Thị Huyền Trang Sinh viên thực tập
6 Vũ Đức Chuyền Phòng HSES
7 Nguyễn Hữu Duy Phòng QLĐTTB
8 Phan Đặng Anh Tuấn Phòng QLĐTTB
9 Trần Trọng Phương Phòng QLĐTTB
10 Hồ Ngọc Cường Phòng QLĐTTB
11 Nguyễn Đình Thiên Phòng QLĐTTB
12 Nguyễn Tiến Đồng Phòng Nhân sự
13 Ngô Văn Huy Phòng QLKTTC
14 Lê Đức Thành Phòng QLKTTC
15 Võ Trang Thắng (3 tác phẩm) Phó ban Hạ tầng Coteccons
16 Hoàng Văn Thành Phòng QLĐTTB
17 Nguyễn Sỹ Hiệp Phòng QLĐTTB
18 Nguyễn Văn Khanh Phòng TH
19 Trần Thanh Huyền Phòng HSES
20 Phùng Thế Trường Phòng QLĐTTB

và một số anh chị em khác... 
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Gã nhớ…

Quảng Ngãi, mùa mưa 2009…

Mưa vừa tạnh. 

Ánh đèn cao áp soi rõ mồn một con đường tạm vừa san lên một lớp đá chiều nay. Con đường vắt ngang bên hông khu 
căn tin, rộng chừng hai trăm mét vuông nối từ con đường chính đến khu vực gã đang quản lý. Gã cắm cúi đi trước, 
bóng gã hằn lên con đường. Sau lưng gã là một người dong dỏng cao đang nhanh nhẹn rảo bước, dường như đang 
nhìn xung quanh và nhìn gã.

Cả hai dừng lại trước mép hố đào chừng 2m lúc này đã đầy nước mưa. Cách chỗ gã đứng, bên dưới 6m là 48 cây cọc 
bê tông dài khoảng 20cm nổi lên khỏi mặt nước như đang trêu ngươi nhìn gã.
“ Dạ! Em đã đào đến coste đáy bể xử lý rồi anh ạ…”
- “Ừ, chú mệnh Kim, Kim sinh Thuỷ, đào đất gặp nước là bình thường, cố gắng lên!”
- Dạ.

Sau tiếng “ Dạ” thoát ra từ lồng ngực là hơn chục giây đọng lại. Gã suy nghĩ, “big boss” của mình đây sao? Mãi đến 
sau này gã vẫn chưa nghĩ được cách nào khác tinh tế hơn để động viên nhân viên bên dưới ngoài những câu nói tếu 
quê mùa theo đúng “thương hiệu” của gã!

Gã ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh.

Gã vẫn còn nhớ như in cái ngày gã đi phỏng vấn đợt cuối cách đấy 16 ngày. Để đến được vòng này, gã đã phải trải 
qua khoảng thời gian gần 3 tháng kể từ ngày làm bài kiểm tra lần đầu tiên, đồng thời cũng mang đến cho gã cảm giác 
lo lắng, hồi hộp. Gã sợ phải đối diện với những câu hỏi thực tế chưa từng gặp trong khoảng thời gian thi công ít ỏi mà 
gã có được. Nhưng không, đó chỉ là những câu hỏi về gia đình, về công việc trước kia..., gã nuốt từng lời khi được nói 
về hình ảnh thi công và an toàn lao động, văn hoá công ty, những thứ mà gã chưa từng được chuẩn bị.

Mười ngày sau lần gặp ở hố đào bể nước, lần đầu tiên gã được nói chuyện qua điện thoại với người đó. Lần này chỉ 
là câu nói đơn giản: “ Hoàng, em theo dõi quân số đội Trọng Hiếu tại nhà D, báo anh Phúc Chỉ huy Trưởng, cc anh”. 
Mệnh lệnh, đanh và chắc lắm! 

Người đó - Tổng Giám đốc, người mà Chỉ huy Trưởng gọi là Thầy. “ Bia Quảng Ngãi” -  dự án lạ lắm, khi cấp dưới gọi 
cấp trên là Thầy, anh em gọi Chỉ huy Trưởng là Thầy, Chỉ huy Trưởng gọi Tổng Giám đốc là Thầy. Thầy nghĩa đen lẫn 
nghĩa bóng. Từ đây, gã cũng đã tìm thấy cho riêng mình những người Thầy thật sự.

Ngày đổ cái pilecap đầu tiên, gã đứng trên đống đất cao nhất mà đã vất vả đào lên, hít một hơi đầy khoái trá, khoan 
khoái, mơ màng thả vài câu thơ con cóc. Bài thơ mà sau này gã hay chế lại khi đến 1 dự án mới:
 
 

CÁI THUỞ BAN ĐẦU 
LƯU LUYẾN ẤY...

VŨ HOÀNG
Trưởng ban thi công số 2

(Bài dự thi đạt giải Nhất tuần 01)
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Nhà D đã hết phần âm
Anh em đứng đó âm thầm hay sao...???
Chung tay phát động phong trào
Thi công quyết liệt mới vào rập khuôn
Mưa to gió lớn chớ buồn
Lợp xong kèo mái, nỗi buồn sẽ qua 

Rồi cái ngày bão đến….

Thầy trò cùng nhau bấu víu vào vài thùng mỳ 
tôm, ít chai nước ngọt, mấy bao bánh tráng và 
cả lon sữa giảm béo của anh GS nào để lại nữa. 

Bão tan. Rồi cũng qua. 

Bảy năm trôi qua. Những kỷ niệm ngày đầu đi 
làm ở Unicons, ấn tượng về những người Thầy 
mãi đọng lại trong ký ức của gã. Kỷ niệm về ba 
lần bị Thầy Phúc - CHT mắng đến khóc trên công 
trường, kỷ niệm về những đồng nghiệp đáng 
yêu, đáng trân trọng. Nay, người còn ở lại, người 
đã ra đi. Nhớ lần trực xuyên Tết Âm lịch ở công 
trường. Bồi hồi xúc động, nhớ về người cai già đội 
Quốc Tú nay đã mãi mãi đi xa, nhớ nhiều lắm, đôi 
khi gã nhớ quay, nhớ quắt về những tháng ngày 
đẹp và ý nghĩa nơi đây. 

Cũng trong mùa mưa năm ấy, trong một buổi ăn 
trưa, người Thầy đó đã nói về 1 chuyện: Rằng 
văn hoá doanh nghiệp có ảnh hưởng rất lớn đến 
văn hoá nhân viên và những ví dụ về những công 
ty và con người Nhật Bản.

 Vẫn biết rằng, có những ký ức rồi cũng sẽ nhạt 
phai theo năm tháng, nhưng cũng có những kỷ 
niệm sẽ thay đổi cả một con người. Gã luôn tin 
điều đó đúng. Vì thật sự, công ty Unicons này đã 
làm thay đổi con người gã. Cho gã, có được hạnh 
phúc ngày hôm nay. Nghĩ lại gã thấm thía hơn với 
những gì đã qua. Những câu thơ của nhà thơ Hồ 
Dzếnh lại nhảy múa trong đầu gã :

“Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
Ngàn năm hồ dễ đã ai quên”
 

Ngày đầu tiên bắt đầu đời xây dựng,
Tôi ngụp lặn trong kiến thức vô bờ.

Bớt hồn nhiên, tôi cũng bớt ngây thơ,
Và mong chờ một tương lai tươi sáng.

Thời bọn tôi còn nai vàng ngơ ngác,
Được vào làm công ty “khủng” đã oai.

Quen biết nhiều học hỏi cũng được nhiều,
Vậy mà thấy học hoài vẫn không đủ.

Từ cọc, móng, tầng hầm rồi dầm chuyển,
Đến ván khuôn, cốt thép với bê tông.

Bỗng thấy mình nhỏ bé đến nhẹ không,
Khi đứng trước bao công trình vĩ đại.

Tôi còn nhớ khi vừa xong thử việc,
Vào tầng hầm nhận áo Coteccons.

Màu áo xanh như màu trời mát trong,
Lòng khấp khởi biết bao niềm hi vọng.

Chia tay miền Nam, tôi ra Đà Nẵng,
Dự án nóng như dải đất miền Trung.

Thỏa sức trẻ và thỏa sức hoành tung,
Anh em thân như một nhà ruột thịt.

Rồi gia nhập Unicons thử sức,
Tôi lúc này cũng đã khác ngày xưa.

Không còn là chàng xây dựng thích mưa,
Đầu nhiều sạn còn lưng thì nhiều sẹo.

Đi công trường, về gia nhập phòng ban,
Ở mỗi nơi có cái hay mỗi kiểu.

Nhưng trên hết là sẻ chia, thấu hiểu,
Và cởi mở, không toan tính thiệt hơn.

Bạn hỏi tôi:” Unicons có tốt?
Sao thấy cậu tối ngày làm không nghỉ?”

Tôi tự hào: “Vì bọn mình chăm chỉ,
Và khi làm, tìm thấy chính bản thân”

 

TôI Tìm THấy TôI
DƯƠNG ĐÌNH VŨ

Phòng Quản lý Kỹ thuật thi công
(Bài dự thi đạt giải Nhất tuần 02)
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Chắc hẳn ai cũng có một nơi để 
yêu thương, để chờ đợi, một nơi 
để dừng chân sau bao thăng 

trầm của cuộc đời. Đó có thể là Hà 
Nội cổ kính, là Sài Gòn náo nhiệt hay 
bất cứ một nơi nào đó mà mình dành 
nhiều tình cảm và có nhiều kỷ niệm…
Với tôi, đó là nơi của tình thương 
ngọt ngào man mác, nơi của hồi ức 
về những ngày tháng vất vả, khó 
khăn mà đầy ắp tiếng cười -  Mái nhà 
Unicons  - Công trường Masteri Villas, 
nơi được bồi đắp bằng hạnh phúc và 
yêu thương.

Thời gian trôi đi nhanh thật đấy, 
vậy là thấm thoắt đã được ba năm 
gắn bó với đại gia đình Unicons, tám 
tháng đồng hành cùng anh em Ban 
Chỉ huy công trường Masteri Villas. 
Nhớ lại những thăng trầm của quãng 
thời gian anh em chúng tôi đi qua với 
bao khó khăn vất vả, bao giọt mồ hôi 
trên công trường - những con người 
đã từng sống quen với gió sương bụi 
bặm, nắng gắt để chạy đua với thời 
gian dồn hết tâm huyết vào công việc 
chung của đại gia đình Unicons. Có 
thực sự đồng hành thì mới thấu hiểu 
được công việc của anh em nơi đây là 
như thế nào. Hàng ngày, từ giám sát 
đến các công nhân trên công trường 
đều phải làm việc liên tục ít nhất 12 
tiếng với một cường độ làm việc khẩn 
trương để theo kịp những mẻ đổ bê 
tông tăng ca đêm xuyên suốt mấy 
tháng ròng, để chạy đua với thời gian 
theo đúng tiến độ, kế hoạch đã định 
ra. Dưới sự dìu dắt và chỉ đạo của anh 
Chỉ huy trưởng Nguyễn Thơm, CHT 
M&E Nguyễn Văn Hưng, CHP Nguyễn 
Văn Thắng cùng với sự cố gắng của 
toàn bộ BCH, tất cả các khâu trong 

dây chuyền sản xuất như một hệ thống 
đã được lập trình sẵn và chỉ cần bấm 
nút là tất cả có thể vận hành. Mỗi người 
ở đây đều được sắp xếp với những vị 
trí và công việc phù hợp với khả năng 
chuyên môn và sức khỏe của mình, ai 
cũng làm với tinh thần tự giác cao độ 
với quyết tâm đẩy lùi tiến độ đưa dự án 
Masteri Villas về đích thành công.

Khi nhìn thấy các mái nhà của dự án 
liên tiếp được hoàn thành, chúng tôi có 
một cảm giác rất khó tả. Tuy không ai 
nói nên lời nhưng khi nhìn vào ánh mắt 
từng người, chúng tôi đều cảm thấy 
được niềm hạnh phúc, sự vui sướng và 
xen vào đó là lòng tự hào vì mỗi người 
trong chúng tôi đều đóng góp một 
phần vào sự thành công của dự án.

Chúng tôi, mỗi người đều đến từ nhiều 
vùng miền khác nhau của đất nước, 
mỗi người mỗi tính cách, mỗi người mỗi 
giọng nói, nhưng tình cảm yêu thương 
mà anh em chúng tôi dành cho nhau sẽ 
không bao giờ hết. Người nào cũng có 
đức tính cần cù chịu khó, luôn có những 
sáng tạo trong công việc và đặc biệt là 

đều có chung một mục đích là cố gắng 
làm việc thật nhiều, thật tốt để giúp ích 
cho bản thân, cho gia đình, cho Công 
ty và cho xã hội. Tuy vất vả là vậy, cực 
nhọc là vậy, nhưng dường như trên môi 
của mọi người luôn luôn tồn tại một nụ 
cười không bao giờ tắt. Cũng phải nhắc 
đến những khoảng thời gian sau những 
giờ làm việc vất vả, khi anh em quây 
quần giải lao bên mâm cơm mà chúng 
tôi gọi thân mật đó là bữa cơm gia đình. 
Người luôn làm chúng tôi cảm thấy 
vui vẻ trong mỗi bữa ăn là anh Thơm 
- thuyền trường của chúng tôi. Anh 
luôn tạo không khí vui vẻ nhất cho mọi 
người. Dường như sau mỗi bữa cơm, bao 
nhiêu mệt nhọc của chúng tôi đã được 
trút bỏ mà thay vào đó là những tiếng 
cười rộn rã dưới mái nhà Ban Chỉ huy 
yêu thương. Rồi cả những buổi Party 
nhỏ cuối tuần, những bữa sinh nhật 
nho nhỏ nhưng ấm áp,… càng tạo nên 
những gắn kết yêu thương cho mái nhà 
của chúng tôi.

Là một thành viên nhỏ của mái nhà 
Unicons, tôi cũng cảm thấy được tình 
cảm mà các anh em Unicons dành cho 

nhau như một gia đình trong mỗi dự 
án mà tôi từng trải qua. Mái nhà ấy 
đã dạy tôi rất nhiều bài học, mà trong 
đó có một bài học đã tạo cho tôi ấn 
tượng nhiều nhất, đó chính là bài học 
đầu tiên của tôi và cũng là bài học 
về mục đích của cuộc sống. Có anh 
đã từng hỏi tôi: “Mục đích cuộc sống 
của em là gì?”. Tôi không cần suy nghĩ 
mà vội vã trả lời: “Mục đích của em 
là thành công và hạnh phúc”. Có thể 

trong mỗi hoàn cảnh riêng thì mục 
đích cuộc sống lại khác nhau và có 
thể thay đổi. Với tôi, được làm việc 
tại Unicons - tập đoàn Coteccons 
là một niềm vinh dự, đặc biệt hơn 
là được làm công việc mà mình yêu 
thích, được sống trong môi trường 
luôn tràn ngập sự yêu thương và 
đoàn kết, đó chính là hạnh phúc 
và thành công của tôi. Tôi cũng tự 
hứa với mình là sẽ luôn cố gắng để 

hoàn thành tốt công việc được giao, 
sống và làm việc cho thật trọn vẹn 
với gia đình. Chúc các anh em trong 
đại gia đình Unicons -  Coteccons 
group luôn có nhiều sức khỏe, niềm 
vui và hạnh phúc để luôn có động 
lực thắp sáng thêm những ngôi nhà 
mới, những ánh sao mới cho cuộc 
sống tươi đẹp này. 

Vội vã về sau những chuyến đi xa,
“Nhà tôi” là những công trình dang dở,

Tình yêu tôi là những lần gặp gỡ,
Phút chốc rồi vội quay lại “nhà tôi”.

Nhà tôi nơi những giọt mồ hôi rơi,
Bao công việc bộn bề không kể xiết,
Nơi tôi cùng cả công trường kịch liệt,
Chiến đấu cùng gian khó vẫn tươi vui.

Nhà tôi nơi chẳng ai chịu rút lui,
Dù tiến độ căng như đàn sắp đứt,
Dù áp lực nghĩ chẳng bao giờ dứt,

Vẫn đồng lòng đến phút cuối thành công.

Unicons, ngôi nhà tôi đã sống,
Cùng đam mê, nhiệt huyết buổi ban đầu,
Tôi muốn giữ thật lâu cùng năm tháng,

Sẽ hết mình để xứng đáng mai sau.

PHẠM THỊ PHÚC
Công trình Masteri Villas

NGUYỄN TIẾN ĐỒNG
Phòng Nhân sự

UNICONS - máI NHà 
gắN KếT yêU THươNg

NgôI NHà TôI yêU
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Ô CHữ HàNg NgANg:
1. Cuoi thu 
2. Thong bao hoi sao
3. Vo dich
4. Chiec den ong sao
5. Mascot
6. Ca voi
7. Ban sung
8.Vina Kraft

Ô CHữ HàNg DỌC: CAO OC VAR (Trụ sở 
đầu tiên của Unicons vào năm 2006)

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

ĐÁP ÁN KỲ TRƯỚC:

Hồ Thanh Bằng
Sinh viên thực tập 

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

THỬ TÀI giải Ô CHỮ 
Gửi Park 7...

Hãy nhanh tay gửi đáp án và dự đoán số người có đáp án chính xác về cho BBT trước ngày 23/10/2016 nhé! 05 người 
chơi có đáp án chính xác và dự đoán số người tham dự gần đúng nhất sẽ nhận được phần quà rất hấp dẫn từ Ban Biên 
Tập (kết quả sẽ được công bố trên Tập san Chinh phục tháng 11). 

Ban Biên Tập xin chúc mừng những người chơi đã đạt giải 
trong chuyên mục trò chơi ô chữ trên Tập san Unicons 
CHINH PHỤC kỳ 27 (phát hành tháng 9/2016):

1. Phạm Thị Như Ngọc (P. Nhân sự)
2. Lại Thị Mỹ Hà (P. Kế toán)
3. Hồ Ngọc Công (P. Nhân sự)
4. Nguyễn Đình Thiên (P. QL-ĐT thiết bị)
5. Lê Thị Kim Phượng (P. Nhân sự)
 

Do sơ xuất trong quá trình biên tập, tại mục tổng kết kết quả Giải bóng đá Unicons miền Nam, trang 23, tập san Unicons kỳ 27 
ra ngày 1/9/2016, kết quả Đồng giải Ba chính xác là CT Vinhomes P2 & P6. Ban Biên tập xin chân thành cáo lỗi về sai sót này.

CBNV nhận quà giải ô chữ kỳ tháng 8/2016: Cùng hiệp lực giải ô chữ sau giờ làm

đÍNH CHÍNH:

Những ngày thực tập hăng say,
Gió mưa bụi bặm đẹp thay lạ thường.

Công trường vốn rất khô khan,
Thế nhưng Park 7 ngập tràn niềm vui.

Anh em trên dưới thuận hòa,
Tiến độ chóng vánh tòa nhà cao nhanh.

Đồng tâm làm việc hết mình,
Đến khi xả stress như “mìn nổ nhanh”.

Các anh tuổi trẻ tài cao,
Mang tài mang đức bay vào tương lai.

Ngày mai trên đỉnh bầu trời,
Vinhomes Park 7 rạng ngời vinh quang.



TRỤ SỞ CHÍNH: Tầng 5-6, số 236/6 Điện Biên Phủ, P.17, Q. Bình Thạnh, TP.HCM 
VĂN PHÒNG HÀ NỘI: Tầng 5, số 81 Lê Văn Lương, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội 
Website: www.unicons.vn - Email: contact@unicons.vn
ĐT : (84) (8) 35143366 - Fax: (84) (8) 35143388

Bộ phận Truyền thông
Email: truyenthong@unicons.vn
Hotline: 0976.513.447
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