
www.vinhtuong.com - www.trannhadep.com

Söë 23
29.9.2015

Àùng kyá nhêån baáo miïîn phñ
08.377 61 888

Kính Bieáu

Hạnh phúc hơn khi được sẻ chia
cùng Vĩnh Tường chung tay xây yêu thương

Danh sách

Thợ thi công 
được trao 
nhà 2015

25



www.vinhtuong.com - www.trannhadep.com

HànH trìnH vì mái ấm

kỳ 23 - 29/9/2015 - 5800 ấn phẩm được lưu hành

tHị trường

Sổ tay tHi công

ngHề và người

tin vĩnH tường

công trìnH tiêu biểu

04  Những ước mơ lấp lánh  
 giữa đời thường
08  Hạnh phúc đong đầy
10  Vì mái ấm thợ thi công 2015:
 công bố 25 thợ thi công  
 được nhận nhà

11  Trải nghiệm phần mềm tính  
 vật tư trần & vách Vĩnh Tường
12  Nhận diện sản phẩm chính hãng 
  Vĩnh Tường với 5 dấu hiệu đặc trưng
15  Ngày hội tư vấn cùng xây  
 Không gian Yêu thương 
16  DURAwood sắc gỗ tinh tế  
 trên nền tấm DURAflex
20  Thi công đúng trúng quà ngay

37  Mỗi kỳ một câu hỏi:
 cải tạo lại nhà cấp 4 nhanh,  
 gọn bằng vật liệu nhẹ 
38  chuyện khiếu nại:
 Ảnh hưởng của việc sử dụng  
 ty dây không rõ nguồn gốc

40  chương trình đào tạo Thợ thi công:  
 Những câu hỏi thường gặp
 Lịch đào tạo Thợ thi công

44  Ký sự: Khám phá Đảo Ngọc Phú Quốc 
46  Vĩnh Tường tham dự hội nghị quốc tế 
 Nocmat 2015

49  NOVOTEL Phú Quốc 
 - Tận hưởng kỳ nghỉ thiên đường
50  Mô hình vật liệu xanh - Bệnh viện  
 Đa khoa Giao thông Vận tải Trung ương

21  coffee Talk điểm hẹn giao lưu của  
 Kiến trúc sư và kỹ sư
22  Tứ hải giai huynh đệ
24  công trình tiêu biểu Thợ thi công
26  Nguyễn Duy Nghĩ  
 - Tinh thần học hỏi không ngừng
28  cái tâm và niềm đam mê là  
 bí quyết thành công
29  Hội thảo "Quản trị dòng tiền,  
 công nợ & nhân viên hiệu quả"
30  Ngày hội 5 VUI: đến hẹn lại lên

16

50

46

30

49



www.vinhtuong.com - www.trannhadep.com   số 23    Nhịp sốNg Thi côNg 3

Lời từ 
ban biên tập
“Tháng 8…. 

Bố thân yêu !!
sài Gòn mùa này đang mưa, con xa nhà đến nay đã tròn 6 năm. Mưa sài Gòn 
làm con nhớ nhà và thổn thức về ngày xưa, mỗi một mảnh kí ức của con luôn 
có hình ảnh của Bố.

Nhà mình ở Miền Trung nắng gió, thỉnh thoảng vài đợt gió Lào quật vòm 
lá xác xơ, thiêu đốt sống lưng của Bố và Mẹ. Thình thoảng con lại ước mơ, giá 
như nhà mình ở miền Bắc hoặc miền Nam thì tốt hơn Bố nhỉ. Bố của con bên 
cạnh con những ngày nắng ráo đến bực bội của mùa hè, và tất nhiên là luôn 
cùng con những ngày bão giông.

Bố của con không kiếm được nhiều tiền như những ông bố khác, cuối 
tuần không thể dẫn cả nhà đi ăn nhà hàng sang trọng, nhưng mỗi tối đều có 
mặt trong bữa cơm gia đình có cà muối, dưa chua và canh nghêu mẹ nấu. Bố 
của con cười hiền và bảo “mẹ chúng mày nấu ăn ngon nhất”. con thấy giản dị 
nhưng hạnh phúc biết bao nhiêu.

con học chữ, Bố đưa tay cho con viết theo, Bố dạy con tập đếm, tập đọc 
ê a. Bố luôn hy vọng con học tốt, vì như vậy mới có thể nên người và thoát 
khỏi cái nghèo đã đeo bám dai dẳng từ đời này sang đời khác miền quê lam 
lũ, cực nhọc này.

Tuổi thơ con còn gắn liền với những “hương vị” mang đậm dấu ấn của Bố, 
đến nỗi dẫu nay vật chẳng còn nhưng con vẫn không thể nào quên được.

…. Là chiếc bàn học của mấy chị em Bố tự tay đóng. chiếc ô tô gỗ nhỏ 
nhắn tự tay Bố làm hay lá cờ đỏ sao vàng nhỏ tí, Bố làm cho con nhân buổi 
lễ tựu trường hay là chiếc bánh dày đậu vàng ươm, thơm nức mũi mùi dân 
dã thôn quê.

cái nắng gay gắt của xứ miền Trung đã lấy đi biết bao nhiêu giọt mồ hôi 
và nước mắt của Bố, ấy vậy mà nó như phụ bạc lại tấm lòng và sự vất vả bao 
năm. Đã nhiều lần trong tuổi thơ của con, con thấy Bố luôn trăn trở, suy nghĩ 
mơ ước về một ngôi nhà nhỏ, lành lặn đủ để chở che giấc ngủ bé bỏng của 
con mình.

Như một lời mở đầu cho Nhịp sống thi công số 23 mang chủ đề Hành 
trình yêu thương, xin được trích dẫn một phần tâm sự xúc động của một đại 
sứ trong chương trình Vì mái ấm Thợ thi công 2015 gửi đến Bố mình khi cùng 
chúng tôi thực hiện chương trình, hướng đến mái ấm thứ 50. chúng tôi rất 
mong những mái ấm được trao sẽ là ngọn lửa thắp lên niềm tin yêu vào 
cuộc sống cho những người thợ thi công vẫn còn nhiều khó khăn, và trên 
hết  tiếp thêm sức mạnh cho những ước mơ vẫn còn hiện diện đâu đó giữa 
đời thường.

chân thành cảm ơn các anh chị đã đồng hành cùng chương trình và chúc 
các anh chị sức khỏe, niềm vui trong cuộc sống.

Vĩnh Tường – Gyproc
Chung tay xây yêu thương

Thân mến,
Nguyễn Thị Hồng Ngọc

BAN BIÊN TẬP:
Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Khổng Minh Trí, 
Hoàng Thanh Uyên Nhã, Di Trần, Từ Kim Hậu

THƯ TỪ, BÀI VỞ XIN GỬI VỀ
Ban Biên Tập: Báo NHỊP sốNG THI cÔNG

Phòng Tiếp Thị
cÔNG TY cP cÔNG NGHIỆP VĨNH TƯỜNG
Tầng M, cao ốc IPc - 1489 Nguyễn Văn Linh 
- P. Tân Phong - Q. 7- TP. HcM hoặc 
Email: chamsockhachhang@vinhtuong.com 

Quý độc giả thân mến! Nhằm phục vụ 
quý độc giả tốt hơn trong việc tặng báo 
NsTc, mọi thắc mắc về việc nhận báo hay 
bất kỳ góp ý nào về việc nhận báo, xin quý 
độc giả vui lòng liên hệ:

Uyên Nhã - Phòng tiếp thế
08 377 61 888

Nhân vật: Đại sứ Vì mái ấm
Địa điểm: chợ nổi cái Răng
hình: Hữu Dương
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Thị TrườngHànH trìnH vì mái ấmHànH trìnH vì mái ấm

Tháng 6 năm nay, chương trình 
Vì Mái Ấm Thợ Thi công 2015 – 
mùa thứ 3 chính thức được khởi 

động với những niềm hân hoan khôn tả. 
Những lá đơn lần lượt được gửi về và các 
Đại sứ lại tiếp tục lên đường. Từ 10 căn 
nhà đầu tiên năm 2013, tăng lên 17 căn 
năm 2014, đến năm nay 25 mái ấm chắc 
chắn sẽ được trao tặng và chúng tôi hy 
vọng còn nhiều hơn thế nữa. Động lực ấy, 
khiến bước chân chúng tôi mạnh mẽ, tự 
tin hơn bao giờ hết với hy vọng nhiều mái 
ấm hơn nữa sẽ được xây dựng. 

tìnH yêu ngHề  
vượt qua tuổi tác

chương trình nhận được đơn tham 
gia của chú Nguyễn Ích Hậu (Lâm Hà, 
Lâm Đồng) qua một Trung tâm phân 
phối (TTPP) của Vĩnh Tường. Vượt qua 
hơn 70 cây số đường đèo quanh co từ 
Đà Lạt, chúng tôi tìm được đến nhà 
chú. Ngày ngày tháng tháng, chú Hậu 
chạy một chiếc xe Dream cũ nát do 
TTPP cho, vượt đường đèo đi làm tại các 
công trình để nuôi gia đình và các cháu. 
Vợ chú bị bệnh tim cả chục năm nay, 
nếu mổ phải tốn gần 200 triệu, không 
có tiền nên chỉ về nhà uống thuốc và 
cũng không đi bệnh viện nữa. Nhưng 
cả đến tiền thuốc cũng không đủ, mỗi 
ngày cần 4 lần uống thì vợ chú chỉ uống 
2 lần để… tiết kiệm bớt tiền cho các 
cháu. Nghèo và khó khăn không phải 

nHỮng ưỚc mƠ 
LấP LánH giỮa 
ĐỜi tHưỜng
Mỗi mùa Vì Mái Ấm đi qua, tất cả Đại sứ đều vui mừng với những 
ngôi nhà mới được trao, nhưng trong lòng chúng tôi luôn có chút 
bâng khuâng, lo lắng về những trường hợp chưa được hỗ trợ. Và rồi 
chúng tôi đều hứa với nhau rằng: mình sẽ quay trở lại vào năm sau. 
 - Bài: Nhóm Đại sứ của chương trình

là vấn đề lớn nhất với những người thợ, 
nhưng nghèo đi cùng với bệnh tật sẽ 
là lý do để cuộc sống của họ mãi túng 
quẫn, không thể phát triển – đó là mẫu 
số chung của rất nhiều các trường hợp 
mà chương trình Vì Mái Ấm đã khảo sát. 
Ngoài nuôi vợ bệnh tim, chú phụ nuôi 
4 cháu (2 cháu nội và 2 cháu ngoại), vì 
các con chú dù làm rẫy quanh năm suốt 
tháng, rồi làm thuê khắp nơi nhưng 
vẫn chẳng thể lo cho các cháu ăn học 
đầy đủ. chú cùng gia đình người con 
trai ở trong căn nhà vách ván đã dựng 
được 25 năm, nền đất, mái tôn mục nát, 
trong nhà phải giăng bạt. Với những 
mùa mưa miền cao Nguyên, gia đình 
chú khổ sở chống chọi và luôn nơm 
nớp lo sợ… nhà sập!

cuộc sống khó khăn là vậy, nhưng 
chú rất nhiệt tình giúp đỡ hàng xóm láng 
giềng, hay tham gia các công tác cộng 
đồng, được bà con lối xóm yêu mến vì 
tính cách thẳng thắn, trung thực. chị Vân, 
Trung tâm phân phối tại Đà Lạt không 
ngớt lời khen và nhận xét chú rất chăm chỉ, 
dù đã có tuổi nhưng không quản ngại khó 

st Ngôi nhà của chú Hậu 

s Vợ chồng chú Nguyễn Ích Hậu
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khăn đường xa, đi làm kiếm tiền. còn chú 
thì nói với chúng tôi rằng:
- Đi làm chú thấy vui, thích nghề này, đâu 
có khổ gì đâu.

Tuổi tác hay khó khăn không phải là 
rào cản để chú tiếp tục với nghề thạch 
cao, chú khẳng định là chú còn rất khỏe, 
còn rất yêu nghề, chú sẽ làm nghề này 
cho đến khi không còn sức để làm nữa. 
chia tay chú và gia đình, tất cả chúng tôi 
đều cảm phục lòng yêu nghề và tinh thần 
lạc quan của chú. chúng tôi trân trọng và 
tôn vinh họ - những người thợ thạch cao 
chân chính góp phần mang cái đẹp đến 
cho mọi nhà.  

   
một tấm Lòng  
Hiếu tHảo

Vượt qua chặng đường hơn 4 tiếng, 
nhóm khảo sát đặt chân đến Yên Thế (Bắc 
Giang). Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi 
về mảnh đất này là những con đường đầy 
sỏi đá, gập ghềnh chen lẫn những lớp 
đất bụi mịt mù dưới cái nắng oi nồng của 
mùa hạ. Trong lúc đợi xe đến điểm hẹn 
(xã Xuân Lương), trò chuyện với người 
dân thì chúng tôi được biết: xã Xuân 
Lương là một trong những xã hẻo lánh, 
nghèo nhất của Yên Thế. Dân trí thấp, 
chịu khó lao động nhưng không biết làm 
sao để thoát nghèo! 

Đón chúng tôi là anh Lê Xuân cường 
trong bộ đồ chỉnh tề mà anh mượn được 
của người hàng xóm. Nhìn qua chắc 
không ai biết gia đình anh có hoàn cảnh 
khó khăn nhất xã Xuân Lương. Bố mất khi 
mẹ anh mới 24 tuổi, mẹ anh đã một tay 
nuôi 4 người con khôn lớn trong cái chật 
vật, khó khăn của gia đình. cuộc sống 
không mỉm cười với mảnh đời bất hạnh 
khi cả 3 người con đầu đều bị di chứng 
chất độc màu da cam từ người cha nên 
suốt ngày ốm đau, bệnh tật. Nỗi đau lớn 
nhất của gia đình chính là người anh trai 
Lê Xuân Đạt (1979) bị bệnh tâm thần. Mỗi 
lần trái gió trở trời, Đạt lại hành hạ, đánh 
đuổi chính người mẹ ruột sinh ra mình. Vì 
thế, cả gia đình có nhà mà không được ở, 
chia năm xẻ bảy ở nhiều nơi khác nhau. 
căn nhà chung hiện chỉ có mình anh Đạt 
sinh hoạt và lưu trú, mẹ già phải đi ở nhờ, 
cả gia đình nhỏ của anh cường lưu lạc lên 
tận Bắc cạn để mưu sinh. Ở đây anh trở 
thành lao động duy nhất trong nhà khi 
phải gánh vác trách nhiệm nuôi gia đình 
nhỏ của mình (vợ và 2 con) cùng mẹ già, 

anh trai (ở quê nhà), chị gái bị bệnh cùng 
cháu ruột (con chị gái). Nghỉ học từ năm 
lớp 9, một tay anh lo lắng cho gia đình, 
chạy thuốc chữa bệnh cho mẹ, anh trai và 
chị gái. Gánh nặng đặt lên đôi vai của anh 
khi phải một mình nuôi 7 người trong gia 
đình với đồng lương từ nghề thạch cao.

Hình ảnh sâu sắc đọng lại trong 
chúng tôi là ngôi nhà đã dột nát, những 
mảnh gỗ không đủ vững vàng để vượt 
qua mưa gió, mái ngói xộc xệch. căn nhà 
cũ kỹ với những đồ đạc đơn sơ được xây 
dựng từ năm 1981 đến nay đã xuống cấp 
trầm trọng. Hơn thế, căn nhà toát lên vẻ 
ảm đạm, hoang tàn khi nhiều năm nay 
chỉ có duy nhất người anh không bình 
thường của anh cường sống tại đây. 
Nói về việc không có đủ chi phí cải tạo 
nhà, anh cường rơm rớm: "mỗi lần có giỗ 
chạp mình không có được một căn nhà để 
hương khói đúng nghĩa". Lắng nghe anh, 2 
đại sứ chúng tôi như lặng đi, hòa chung 
vào nỗi niềm của một người con hiếu 
thảo, xa quê nhưng lúc nào cũng day dứt 
trách nhiệm của một người con trai chưa 
làm tròn bổn phận.

s Chiếc xe máy hàng ngày chú đi làm

s Anh Lê Xuân Cường trong căn nhà 
của mình

x Căn nhà của anh Lê Xuân Cường
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tx Căn nhà của anh 
Lê Xuân Cường

Rời khỏi mảnh đất nghèo, trong lòng 
chúng tôi dấy lên một niềm thương 
cảm khó tả về những cảnh người, cảnh 
đời còn quá nhiều cơ cực ở nơi đây. Tin 
rằng chương trình Vì mái ấm Thợ thi công 
2015 do Vĩnh Tường khởi xướng sẽ là tia 
hy vọng cho những gia đình như hoàn 
cảnh của anh cường có một mái ấm 
đúng nghĩa.

ánH mắt ngưỜi  
tHợ trẻ

Ngay từ khi nhận hồ sơ xin đăng kí 
của anh Nguyễn Xuân Hà, cá nhân tôi đã 
không thể giấu nổi niềm xúc động cũng 
như chờ đợi chuyến khảo sát để có thể 
tìm hiểu kĩ hơn về gia cảnh của người 
thợ trẻ nhưng có hoàn cảnh đặc biệt. Lên 
Tuyên Quang vào lúc trời gần về chiều, 
không khí tĩnh mịch vùng cao, những cột 
khói chiều bay lên trên cung đường dẫn 
vào nhà Hà khiến tôi chợt nhớ về bài thơ 
Tây Tiến hào hùng thời còn đi học. Đang 
viễn vông là thế nhưng khi đặt chân đến 
khu xóm nơi Hà và gia đình đang sinh 
sống, một cảm xúc khác đã trào dâng khi 

đón chúng tôi đầu tiên không phải là Hà 
mà chính là mẹ của Hà: “Cô chú ơi, cô chú 
vào nhà tôi hả. Trông cô chú xinh thế, béo 
thế…”. còn đang ngỡ ngàng thì giọng 
Hà nhỏ nhẹ vang lên: “Đó là mẹ em anh 
chị ạ, mời anh chị vào trong này”. Vừa đi 
mẹ Hà vừa cầm tay Đại sứ với nhiều câu 
khó hiểu cùng ánh mắt tò mò của một 
người đàn ông đi đằng sau (sau này tôi 
biết là bác của Hà), tôi đã hiểu phần nào 
thêm gia cảnh lá đơn mà chúng tôi đang 
khảo sát. Đúng là không đi, không đến 
thì không thể hiểu hết được những câu 
chuyện đằng sau lá đơn.

cảm nhận đầu tiên của chúng tôi khi 
bước đến sân nhà của anh thợ Nguyễn 
Xuân Hà là một sự ngỡ ngàng và ngạc 
nhiên đến tột độ. Không ai bảo ai, đoàn 
đều bất chợt quay mặt đi để giấu những 
giây phút yếu lòng, cố gắng kìm nén sự 
xúc động để có thể tập trung cho nhiệm 
vụ của mình. càng nghe, chúng tôi càng 
thấy đau nhói khi chứng kiến di tích chiến 
tranh còn hiện hữu ngay tại đây. Một 
người mẹ già với 3 người con nhiễm chất 
độc màu da cam, trí óc không tỉnh táo lúc 

mơ lúc tỉnh. cả 3 người đều được chính 
quyền xác nhận là khuyết tật trí óc nặng, 
nhận trợ cấp hàng tháng. Những hình 
ảnh mà trước đây chỉ nhìn thấy trên ti-vi, 
báo đài, giờ lại đang hiện ra ngay trước 
mắt chúng tôi, không lời dẫn, không cốt 
truyện, không lời bình, nhưng chân thực, 
giản dị, giúp cho chúng tôi phần nào hiểu 
được sự ác liệt của chiến tranh và nỗi đau 
còn lại.

Ngôi nhà được xây dựng trên nền 
đất từ những năm 80 của thế kỷ trước, 
đã từng là nơi ở của cả đại gia đình bên 
ngoại, nhưng giờ đây chỉ còn lại có bà 
ngoại đã già, mẹ và bác của Hà. Mái ngói 
xập xệ giờ đã vỡ rất nhiều, ánh sáng chiếu 
thẳng vào nhà qua các lỗ thủng. Trong 
gian nhà ngủ, đằng sau chiếc giường 
đơn sơ là toàn bộ vách đất đã không còn 
trụ lại được với thời gian. Nghĩ tới cảnh 
những con người trong ngôi nhà ấy phải 
sống và sinh hoạt trong thời tiết vùng 
cao, đặc biệt là vào mùa mưa, hay mùa 
đông lạnh cắt da thịt chúng tôi không 
khỏi rưng rưng. có lẽ, Hà cũng giống như 
những người thân trong gia đình đều 
có vóc dáng nhỏ bé, một phần cũng do 
cuộc sống không đầy đủ phải chống chọi 
với khí hậu khắc nghiệt của thiên nhiên.

 Hà là một thanh niên có vẻ mặt khắc 
khổ, hơi rụt rè, có lẽ vì trải qua quá nhiều 
vất vả mưu sinh cùng sự tự ti về hoàn 
cảnh gia đình mình. Đôi bàn tay của em 
hằn lên nhiều vết chai sạn vì là lao động 
chính trong nhà. Nhưng ánh mắt nhìn 
của em mới là điều mang lại cho chúng 
tôi nhiều cảm xúc nhất, đó là đôi mắt của 
nghị lực phi thường vượt qua số phận. 
Rất nhiều câu chuyện được em tâm sự, 
từ hồi mới chập chững vào nghề, mỗi lần 
công việc thành công hay thất bại, mỗi 

HànH trìnH vì mái ấmHànH trìnH vì mái ấm
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Có tiếp xúc với 
những con người 
có hình dáng bên 
ngoài hơi bất 
thường chúng tôi 
mới cảm nhận hết 
tại sao chiến tranh 
chỉ mang lại những 
nỗi đau và những 
vết thương không 
bao giờ lành.

t Gia đình bạn Nguyễn 
Xuân Hà cùng đại sứ 
chương trình

t Giấy xác nhận khuyết tật của mẹ và bác 
bạn Hà

t Căn nhà  của bạn 
Nguyễn Xuân Hà

t Chiếc giường cũ 
trong căn nhà.

lần bị người ta mắng chửi vì mẹ dắt trộm 
bò, mỗi lần phải bỏ dở công việc chạy về 
vì bác đang đánh bà ở nhà, mỗi lần phải 
xin chú đội trưởng cho nghỉ vài ngày vì 
nhà không có ai cấy lúa, trồng rau…  câu 
chuyện nào cũng vậy, lần kể nào cũng 
vậy, đôi mắt ấy đều rưng rưng khi bắt đầu 
nhưng rồi lại chợt sáng hơn lên vào hồi 
kết. Lặng lẽ lắng nghe, lặng lẽ gật đầu, 
chẳng ai ghi chép gì cả, nhưng những 
câu chuyện đó đều in đậm trong tâm trí 
và mang lại cho mỗi chúng tôi một bài 
học quý giá về niềm tin vào cuộc sống và 
nghị lực vươn lên.

chúng tôi thầm cám ơn Hà, bởi nhờ 
có em, chúng tôi đã có thêm nhiều hơn 
động lực để vượt qua khó khăn và phấn 
đấu trong cuộc sống. chắc chắn chúng 
tôi sẽ quay lại căn nhà đó, chắc chắn 
chúng tôi sẽ làm hết mình để giúp em có 
thêm nhiều động lực hơn, yêu và gắn bó 
nhiều hơn với nghề thạch cao.

Mỗi chuyến khảo sát luôn để lại trong 
lòng các Đại sứ những cảm xúc rất khó tả 
và là động lực để tất cả chúng tôi cố gắng 
mang đến những điều tốt đẹp hơn cho 
những người thợ thi công còn nhiều khó 
khăn trong cuộc sống. Và sẽ thật thiếu sót 

nếu không nói rằng: chính những người 
thợ thi công mà chúng tôi đã gặp là 
những tấm gương sáng về lòng yêu nghề 
và nghị lực vươn lên. Họ và chúng tôi đang 
mơ giấc mơ về những ngôi nhà ấm áp, và 
tất cả chúng tôi đều tin, những giấc mơ 
lấp lánh ấy rồi sẽ có cơ hội trở thành hiện 
thực với chương trình Vì Mái Ấm Thợ Thi 
công trong năm 2015 và những năm sau 
nữa.  
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HẠnH PHÚc 
Đong ĐẦy
Những chuyến khảo sát của chúng tôi trong mùa Vì Mái Ấm 
luôn kèm với công tác thăm lại các gia đình đã được trao 
tặng nhà từ các năm trước. Nhận được những thông tin vui 
về cuộc sống của các anh thợ là động lực mạnh mẽ để các 
Đại sứ tiếp tục hành trình xây nhà trong năm nay. 
- Bài: KiM hậU

Anh Nguyễn Thanh hoài (Cần Thơ, được tặng 
nhà năm 2014): Tháng 9/2014, nhà anh là một căn 
chòi dựng tạm dựa vào vách nhà cha mẹ. Anh 
đi làm cho người ta, xin được các mảnh vụn vặt 
(tấm DURAflex, bạt, tôn...) rồi về ghép lại che nắng 
che mưa. Đồ trong nhà ngoài một cái bàn nhựa, 
một tivi (được cho) thì không còn gì đáng giá. 
Giờ đây, không gian năm trước chúng tôi ngồi 
khảo sát được thay bằng tường gạch, mái ngói, 
nhà có tivi treo tường, bàn ghế tươm tất, tủ lạnh, 
bếp ga... (có những thứ mới được cho sau khi cất 
nhà). Lúc chúng tôi 
ghé thăm, anh cũng 
bận đi công trình. 
Vợ anh kể, công việc 
anh dạo này tốt và ổn 
định hơn, cả nhà luôn 
vui vẻ, rộn vang tiếng 
cười hạnh phúc.  

HànH trìnH vì mái ấmHànH trìnH vì mái ấm

s Tháng 11/2014: một nền tảng mới - một ngôi nhà mới

s 9/2014: nhà anh Hoài 
(Cần Thơ) - một "căn nhà" 
từ những "mảnh ghép"

s 10 tháng trước, tài sản 
trong nhà anh Hoài: 1 chiếc 
bàn nhựa

x Hiện 
nay... và 

sẽ còn 
sung túc 
hơn nữa
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chị Trần Thị Xuyến (Lâm Đồng, 
được tặng nhà năm 2013): Tâm sự 
với chúng tôi khi gặp lại đoàn đang 
khảo sát cho chương trình năm nay 
tại Bảo Lộc, chị Xuyến kể: Hơn 2 năm 
trước, chị và con không có chỗ để 
ở, nhà thì ở trọ. Lúc chị biết tin về chương trình 
vừa mừng, vừa khóc, nộp đơn rồi ngày nào cũng 
cầu nguyện, may mắn là được xét duyệt trao nhà. 
Giờ đây, cuộc sống hai mẹ con tốt hơn trước rất 
nhiều, chị Xuyến vừa làm thợ, vừa may ban đêm 
kiếm thêm thu nhập. Ngôi nhà của hai mẹ con 
qua 2 mùa mưa nắng vẫn khang trang, trần và 
tường mới tinh tươm. cuộc sống khá hơn, chị đã 
xây thêm được gian bếp. “Ngôi nhà chiếm đến ¾ sự 
quan trọng trong cuộc sống, dù mình có thuê được 
căn nhà đẹp cỡ nào thì nó cũng không phải là của 
mình. Từ khi có nhà, mình có động lực làm việc hơn 
nên cuộc sống cũng tốt lên rất nhiều” – chị chia sẻ.

Anh huỳnh hoàng giỏi (Sóc 
Trăng, được tặng nhà năm 2014): 
năm trước, lúc Vĩnh Tường đi khảo 
sát, anh ở tạm trong căn chòi 
dựng đỡ trên đất mượn của TTPP 
Tiến Đông. con gái nhỏ vừa được 
vài tháng tuổi phải ở trong căn 
chòi nắng bổ đầu, mưa ngập nhà, 
nay ốm mai đau. Anh không đất, 
không nhà, không công việc ổn 
định. Được chương trình xét tặng 

nhà nhưng anh không có đất để 
xây. Rồi anh cũng mượn được hơn 
20 triệu (từ cửa hàng) mua mảnh 
đất gần dưới quê, đủ xây căn nhà 
40m2. Giờ đây, ghé thăm lại anh sau 
8 tháng, chúng tôi rất vui mừng khi 
được biết anh đã trả được nợ cho 
cửa hàng, gia đình có đàn gà 200 
con, anh có đội thợ 4 anh em, đi 
nhận công trình... công việc ngày 
càng tấn tới. 

Những câu chuyện trên đại diện cho rất nhiều các gia đình đã được trao 
mái ấm trong 3 năm qua. Đó là kết quả mà những người làm chương 
trình chúng tôi tìm kiếm. Mong anh em thợ có được mái nhà lành lặn để 
ổn định cuộc sống, sức khỏe đảm bảo và an tâm đi làm nuôi gia đình, như 
người ta vẫn nói "an cư lạc nghiệp". Một ngôi nhà mới chỉ là nốt nhạc mở 
đầu cho bản nhạc cuộc sống tươi đẹp mà các gia đình và chương trình 
đang hướng tới. có được nền tảng là một mái ấm trọn vẹn, chúng ta tin 
với đôi tay khéo léo, tính cần cù vượt khó, các anh sẽ cùng gia đình mình 
có được cuộc sống ấm no và tốt đẹp hơn 

Trân trọng gửi đến tất cả các anh chị Đại Sứ Gyproc, NS BlueScope Việt Nam, và 
Vĩnh Tường lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất. Cảm ơn các anh chị đã luôn hỗ 
trợ, sát cánh cùng chúng tôi mang đến nhiều niềm vui, hạnh phúc cho những 

người thợ thi công khó khăn khắp cả nước. Mong các anh chị sẽ luôn “chân cứng 
đá mềm” đồng hành cùng chương trình trong năm 2015 và nhiều năm sau nữa. 

t Anh Giỏi vui vẻ kể về đàn gà 
– tài sản mới của gia đình

t Gia đình nhỏ của anh Giỏi 
trong ngôi nhà mới

x Chị Xuyến và con gái

y Ngôi nhà của chị Xuyến
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sau 3 tháng triển khai (bắt đầu từ 
tháng 6/2015) chương trình Vì mái 
ấm Thợ thi công 2015 đã tiếp nhận 

gần 200 đơn trên khắp cả nước gửi về 
đề nghị xét duyệt. sau các chuyến thẩm 
định do các Đại sứ vì mái ấm thực hiện, 
Ban tổ chức đã chọn ra 25 trường hợp có 
hoàn cảnh khó khăn nhất để trao nhà và 
2 trường hợp  được thay mái tôn mới. 

Theo công bố mới nhất từ Ban tổ 
chức, chương trình đã quyên góp được 
gần 300 triệu đồng từ công nhân viên 
khối văn phòng và nhà máy, Đại diện 
thương mại, Trung tâm phân phối của 
Vĩnh Tường. Tổng ngân sách để trao tặng 
25 căn nhà và 2 mái tôn mới lên đến hơn 
1,5 tỷ đồng.

Dự kiến tháng 11/2015, tất cả những 
trường hợp được hỗ trợ sẽ chính thức 
nhận nhà. 

Bài: phươNg KhaNh

Vì mái ấm Thợ thi công 2015:
công bố 25 tHợ tHi công 
Được nHận nHà

sTT hỌ VÀ TÊN TỈNh

1 Lê Xuân cường Bắc Giang

2 Nguyễn Xuân Hà Tuyên Quang

3 Nguyễn Duy Nghĩ Huế

4 Hoàng Trọng Tuấn Hà Tĩnh

5 Lê Văn Nguyện Thanh Hóa

6 Nguyễn Ích Hậu Lâm Đồng

7 Ma Văn Linh Tuyên Quang

8 Trần Văn Kết Kiên Giang

9 Nguyễn Thanh Điền An Giang

10 Nguyễn Văn Quý Bạc Liêu

11 Nguyễn Ngọc Minh Bình Định

12 Võ Minh Thường cà Mau

13 Đinh Trọng Lịch Daklak

14 Triệu Khắc Tấn Đồng Nai

15 Bùi Văn Quận Hậu Giang

16 Huỳnh Thanh sang Kiên Giang

17 Nguyễn Văn cuội Kiên Giang

18 Nguyễn Văn Phượng Long An

19 Danh Ngọc Tâm sóc Trăng

20 Phan Văn sơn Thái Nguyên

21 Trần chí Khánh Tiền Giang

22 Thạch Hoàng Trà Vinh

23 Lương Văn Bé Năm Trà Vinh

24 Nguyễn Hoàng Thông Trà Vinh

25 Lê Văn Hoàng Tuyên Quang

TRưỜNg hỢp ĐưỢc TÀi TRỢ  MÁi TôN MỚi

1 Lê Xuân chiểu Đà Nẵng

2 Lương Thị Khuyên Yên Bái

HànH trìnH vì mái ấmHànH trìnH vì mái ấm
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TRẢI NGHIỆM PHẦn mềm tÍnH vật tư
trẦn & vácH vĨnH tưỜng
CÔNG CỤ HIỆU QUẢ CHO CÔNG TÁC DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH

Bài: hÀ TRẦN

Với mong muốn mang đến một 
công cụ hỗ trợ hiệu quả cho Kiến 
Trúc sư và Thợ Thi công trong công 

tác tính vật tư khi thi công trần và vách 
ngăn, phần mềm ứng dụng tính vật tư 
trần và vách Vĩnh Tường đã được ra đời 
và thay thế phương thức tính toán thủ 
công trước kia, góp phần giảm thiểu sai 
sót cũng như tiết kiệm được rất nhiều 
thời gian trong việc dự toán và khái toán 
công trình. Phần mềm ứng dụng có thể 
sử dụng cho cả thiết bị di động hệ điều 
hành Android, iOs và trình duyệt web trên 
máy tính.

Một trong số các chia sẻ khi sử dụng 
phần mềm ứng dụng đến từ anh Đinh 
Quốc Trung (Kiến trúc sư công ty Thiết kế 
và Thi công Nội thất N.D.T. RETRO tại Đà 
Nẵng): “Giao diện dễ sử dụng, thao tác đơn 
giản, chỉ cần nhập số liệu cơ bản là ra ngay 
được con số cụ thể thông tin sản phẩm cũng 
như giá thành cho toàn bộ công trình. Đây là 
điều khiến tôi rất hài lòng.” 

Không dừng lại ở đó, ngoài chức 
năng chính là dự toán và khái toán, phần 
mềm còn cung cấp cho người sử dụng 
thông tin của toàn bộ hệ thống sản 
phẩm Vĩnh Tường chính hãng, từ các sản 
phẩm khung trần nổi, khung trần chìm, 
vách ngăn đến các loại tấm và phụ kiện 
đi kèm. Riêng đối với thợ thi công, 
phần mềm còn có thêm 
video hướng dẫn 

thi công cơ bản cho trần chìm, trần nổi, 
vách ngăn và các hệ trần, vách phức tạp 
như: trần giật cấp kín, giật cấp hở dạ đèn, 
giải pháp cách âm, chống nóng .v.v…  
Anh Nguyễn Tân Phương – thợ thi công 
tại khu vực Đăk Lăk cho biết “Tôi thường 
dùng phần mềm để tính vật tư, ngoài ra 
thông tin trên phần mềm còn là cơ sở để tư 
vấn chi phí thi công cho chủ nhà, nhờ đó 
họ cảm thấy an tâm và tin tưởng hơn. Tôi 
rất thích các video hướng dẫn thi công trên 
phần mềm”. 

Trong quá trình lắng nghe chia sẻ 
của những người đã trải nghiệm qua 
phần mềm, bên cạnh những lời nhận 
xét tích cực, chúng tôi cũng nhận được 
ý kiến đóng góp từ anh Phan Tại Hòa 
– làm việc trong lĩnh vực xây dựng và 
hiện đang sinh sống tại Khánh Hòa 
cho biết: “Vĩnh Tường có quá nhiều loại 
khung khiến tôi phân vân không biết nên 
chọn sản phẩm nào. Tôi nghĩ phần mềm 
nên có đề xuất cho từng loại công trình, 
đặc biệt là nhà dân dụng. Ví dụ như xây 
nhà dân dụng thì nên sử dụng 
sản phẩm TopLINE 
Plus hoặc 

FineLINE Plus, vì sao,… từ đó người sử 
dụng sẽ có được sự lựa chọn phù hợp cho 
riêng mình”. Hay như anh Bùi Đắc sơn – 
một thợ thi công đến từ Long An chia 
sẻ: “Hiện phần mềm chỉ tính toán được 
với nhà có hình dạng đơn giản. Đối với 
nhà xéo, số lẻ thì tính ra kết quả chênh 
lệch nhiều so với thực tế, nên tôi phải tự 
vẽ và tính thủ công”. Vĩnh Tường chân 
thành cảm ơn và ghi nhận tất cả những 
ý kiến đóng góp này, đồng thời rất 
mong tiếp tục nhận ý kiến đóng góp 
của anh chị để phần mềm ứng dụng 
tính vật tư ngày càng hoàn thiện. 

Mọi ý kiến đóng góp về phần mềm ứng 
dụng tính vật tư trần - vách, anh/chị có thể 
gọi điện trực tiếp vào tổng đài miễn cước  
1800 1218 hoặc gửi email về địa chỉ 
chamsockhachhang@vinhtuong.
com
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Thị Trường

Thông tin cập nhật từ tháng 08.2015

Với tầm nhìn trở thành nhà sản xuất và cung cấp các giải 
pháp trần và vách được ưa chuộng nhất tại asEaN, Vĩnh 
Tường luôn nỗ lực cải tiến không ngừng nhằm đem đến 
cho khách hàng sản phẩm chất lượng tốt nhất, cũng như 
hoàn thiện việc nhận diện thương hiệu giúp khách hàng 
dễ dàng lựa chọn đúng hàng chính hãng
- Bài: phòNg Tiếp Thị

Dập Logo:
Dập nổi logo Vĩnh 
Tường đầu thanh

Vàng ánh kim:
Được phủ lớp resin vàng 
ánh kim độc quyền

in phun: nội dung Vĩnh Tường, Tên 
sản phẩm, số lô & “Nguyên liệu cung 
cấp bởi Bluescope”

DẤU hiỆU 1 DẤU hiỆU 2 DẤU hiỆU 3

NHậN DIỆN sẢN pHẩM CHíNH HãNG VĩNH TườNG VớI
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Trên thị trường, Vĩnh Tường là đơn vị duy 
nhất sử dụng nguyên liệu mạ nhôm kẽm 
phủ resin vàng ánh kim của Bluescope cho 

những sản phẩm khung xương trần và vách đã 
đem lại cho khách hàng nhiều giá trị gia tăng:

- Nguyên liệu 100% không chứa chì rất an 
toàn đối với sức khỏe của người sử dụng

- Nguyên liệu tôn mạ nhôm kẽm cùng lớp 
phủ resin vàng ánh kim độc quyền là lớp bảo vệ 
bên ngoài làm cho sản phẩm bền hơn và không 
bị rỉ sét qua thời gian. 

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây trên thị 
trường có xuất hiện sản phẩm khung xương của 
các hãng gia công, cũng sử dụng nguyên liệu có 
màu vàng từ những nguồn cung cấp không rõ 
ràng, gây nhầm lẫn về màu sắc cho khách hàng 
khi lựa chọn, sử dụng sản phẩm, đồng thời ảnh 
hưởng đến chất lượng công trình khi sử dụng 
phải hàng nhái.

Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi muốn 
gửi đến quý khách hàng 5 dấu hiệu cơ bản nhận 
diện sản phẩm Vĩnh Tường chính hãng cho sự lựa 
chọn của quý khách giúp ngôi nhà an toàn và 
thẫm mỹ.

1/ Dập LOgO

2/ VÀNg ÁNh KiM

3/ iN phUN

4/ BaO BÌ

5/ NhÃN sẢN 
phẨM

Áp dụng cho tất cả các thanh hệ khung trần 
nổi, trần chìm (trừ hệ Omega), vách.

Áp dụng cho tất cả các thanh hệ khung trần nổi 
(trừ thanh viền tường VT18/22), trần chìm (trừ hệ 
Triflex), vách.

Áp dụng in thông tin sản phẩm theo nguyên tắc:  
“Máy  giờ : phút    ddmmyy”   (VD: 40  08:30  060715)       
In phun thêm giờ:phút sản xuất trên sản phẩm để 
kiểm soát chất lượng & truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm tốt hơn. 
Áp dụng in phun: “NGUYEN LIEU cUNG cAP BOI 
BLUEscOPE” áp dụng cho trần nổi (smartLINE, 
slimLINE, TopLINE Plus, FineLINE Plus), trần chìm 
(Alpha, Tika).

Khung trần nổi:  Bao bì với logo Vĩnh Tường phủ 
kín bề mặt. Bao bì cho hệ TopLINE Plus & FineLINE 
Plus có thêm đường in màu vàng. 
Khung trần chìm và vách ngăn: Ba dây đai vàng 
Vĩnh Tường quấn quanh hai đầu & giữa bó khung.

song ngữ Anh – Việt 
Với nhãn loại 1: màu vàng, nhãn loại 2: màu xám.

Bao bì: Phủ logo Vĩnh Tường (đối với khung trần nổi 
hoặc tấm trang trí Vĩnh Tường Deco/Deco Plus)

Nhãn sản phẩm: song ngữ Anh – Việt với 
nhãn loại 1 màu vàng, nhãn loại 2 màu xám

DẤU hiỆU 4 DẤU hiỆU 5

2
 IÅAOL (GRADE):

MÒHC  NÌÊRT  GNUHK

V-
CTV GNÂÚÛT HNÔ
ALPHA 4000

 
ñhp

 
nîïim

 
nëêv

 
ûT

(Toll free): 1800 1218
B: nãauq

 

oãa
táúû

 
míê

 

hnáart

 

,oáar

 

öhk

 

iúN

 
(Storage:

 

Dry areas)

Så at

 
tëêux

 
nãai (Produced at): Lö C23A, KCN

 MCH.PT

 
,âeB âahN

 
nåïyuH

 
,cáúûhP

 
påïiH

gnåud

 
gnÁÛ (Application) mòhc

 
nìêrt

 
mâaL

 
:

yâad åöÀ (Thickness): 0.4mm ± 0.02

cáúûht

 
hcñK (Size): 35 x 14.5 x 4000 mm

gnåúûl ëöS (Quantity): 20 thanh/boá

aà

 
iëöt

 
ÀK (Max Aperture): 406 x 1000 mm

ÖL ËÖS 
TËÊUX NÃAS YÂAGN & 

   )öl ëöS .tëêux nãas mùn gnáaht yâagN .yáam ëöS(

(DATE & LOT NO.)

2011

ISO 9001

1
 IÅAOL (GRADE):MÒHC NÌÊRT GNUHK

V -CTV GNÂÚÛT HNÔ ALPHA4000

 ñhp nîïim nëêv ûT (Toll free): 1800 1218

B :nãauq oãa
táúû míê hnáart ,oáar öhk iúN 

(Storage: Dry areas)

Standard in comply with:TCCS 02-2011/VT   ASTM C 635 - 07 (USA)

:CT iáúv påúh âuhP
ASTM C 635 - 07

S  oeht tëêux nãa TC:
TCCS 02-2011/VT

S åat tëêux nãa i(Produced at): Lö C23A, KCN 
MCH.PT ,âeB âahN nåïyuH ,cáúûhP påïiH

ISO 9001

2011

gnåud gnÁÛ (Application) mòhc nìêrt mâaL :
yâad åöÀ (Thickness): 0.40mm ± 0.02cáúûht hcñK (Size): 35 x 14.5 x 4000 mmgnåúûl ëöS (Quantity): 20 thanh/boáaà iëöt ÀK (Max Aperture): 406 x 1000 mm

ÖL ËÖS
 TËÊUX NÃAS YÂAGN & 

   )öl ëöS .tëêux nãas mùn gnáaht yâagN .yáam ëöS(
(DATE & LOT NO.)
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Thị Trường

Thanh viền tường cải tiến nhận diện 
đảm bảo khách hàng sử dụng đồng bộ 
hệ sản phẩm chính hãng. 

Trong 3 tháng qua, Vĩnh Tường đã 
có những cải tiến đối với sản phẩm 
thanh viền tường giúp khách hàng dễ 
nhận biết và sử dụng đồng bộ hệ thống 
khung xương chính hãng Vĩnh Tường.

cÁc ưU ĐiểM của ThaNh ViềN 
TưỜNg cẢi TiếN
1.  Thi công nhanh & chính xác
Thanh viền tường mới có kích thước 2 
cạnh chênh lệch nhiều hơn (18/22 so 
với 20/21 như thanh cũ), giúp thợ dễ 
phân biệt cạnh đóng vào tường & cạnh 
còn lại.
2.   Tăng tính thẩm mỹ
Thanh viền tường mới có mặt lưng 
22mm (so với thanh cũ là 21mm), ít 
chênh lệch so với mặt lưng của thanh 
chính trần nổi là 24mm, tạo thẩm mỹ 
cho toàn hệ thống trần khi nhìn từ dưới 
lên trần.

NhậN DiỆN ThaNh ViềN 
TưỜNg VĩNh TưỜNg cẢi TiếN: 
Dập nổi logo 

Mếi thếc mếc vế sến phếm, 
thi công, giá cế... xin vui lòng 

gếi đến hotline

1800 1218
đế đếếc tế vến chi tiết.

LOẠi ThaNh

ThaY ĐỔi TÊN gỌi:

ThaY ĐỔi ThôNg số KỸ ThUậT: áp dụng cho cả thanh viền tường trần 
chìm và thanh viền tường trần nổi

Thanh viền tường
trần chìm

Thanh viền tường
trần nổi

TÊN MỚi

VTc18/22-0.4 VTc20/22-0.4

VTc18/22-0.32 VTc20/22-0.32

VT18/22 VT20/22

TÊN cŨ

ThaNh ViềN TưỜNg TRẦN chÌM:

ThaNh ViềN TưỜNg TRẦN NỔi:

Chào mừng anh chị đến với ngày hội

Taãi phêìn mïìm tñnh vêåt tû trêìn, vaách taåi  
www.vinhtuong.com/tinhvattu

TÖÍNG ÀAÂI TÛ VÊËN 
– MIÏÎN CÛÚÁC TOAÂN QUÖËC: 

18001218
1. Hiểu rõ các ứng dụng của trần: Chống nóng - chống ẩm - chống ồn cho căn nhà
2. Lựa chọn sản phẩm chất lượng giúp ngôi nhà BỀN TRONG ĐẸP NGOÀI

CÙNG XÂY KHÔNG GIAN 
YÊU THƯƠNG

HOTLINE 093 68 32 123

Rút thăm may mắn
F Bản vẽ Thiết kế nhà
F Trần nhà của bạn

 & CẨM NANG 
XÂY SỬA NHÀ

CATALOGUE TRẦN NHÀ ĐẸP 6

nhận

Thanh cũ Thanh mếi
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Thị Trường

Theo kết quả nghiên cứu thị trường của Vĩnh Tường cho thấy có đến 87% chủ nhà (*) là người  
trực tiếp lựa chọn vật liệu & mẫu mã cho trần nhà. Với sự chuyển biến tỉ lệ quyết định đáng kể, 
Vĩnh Tường mong muốn giúp người sử dụng có được sự thấu hiểu về lĩnh vực xây dựng, đặc 

biệt là về trần, vách và đồng hành cùng người tiêu dùng trong việc lựa chọn giải pháp toàn diện, sản 
phẩm chất lượng. Dự kiến vào quý IV năm 2015, Vĩnh Tường sẽ tổ chức Ngày hội Tư vấn xoay quanh 
chủ đề “cùng xây không gian yêu thương” dành cho những ai quan tâm và có ý định xây, sửa nhà 
trong tương lai.

Đến với ngày hội, người tham dự sẽ được tư vấn bởi các chuyên gia thiết kế về quá trình xây sửa 
nhà, thiết kế hoặc làm mới không gian sống, cùng các giải pháp trần và tường thạch cao Vĩnh Tường - 
Gyproc , giúp ngôi nhà chống nóng, chống ồn, chống ẩm,... Bên cạnh đó người tham dự sẽ được hiểu 
đôi nét về phong thủy ứng dụng trong xây dựng để “Tài Lộc vào nhà, gia đình hòa hợp” với phần trình 
bày của Tiến sĩ Nguyễn Duyên Linh, Phó Trưởng Khoa, khoa Kinh Tế - Đại Học Nông Lâm.

Bên cạnh đó, tại khu vực Tư vấn và trò chơi: 
- Tư vấn xây dựng: các thủ tục và ước tính chi phí xây dựng. 
- Tư vấn kiến trúc: thiết kế kiến trúc và trang trí nội thất
- Tìm hiểu các giải pháp trần và tường thạch cao giúp ngôi nhà chống nóng, chống ồn, 
chống ẩm...

l Ngoài ra, người tham dự sẽ được tham gia những trò chơi tương tác vui nhộn giúp chủ nhà 
hiểu những khái niệm trong xây dựng theo cách đơn giản, dễ hiểu nhất
l Đặc biệt, ngày hội còn có chương trình rút thăm trúng thưởng với các giải thưởng:
- Tổng trị giá 9 giải thưởng  gồm gói thiết kế nội thất cho công trình nhà phố hoặc căn hộ là 162 
triệu đồng . (**)
-  Tổng trị giá 21 giải thưởng voucher mua sản phẩm Vính Tường là 105 triệu đồng. (**)
Tổng giá trị giải thưởng và quà tặng lên đến 300 triệu đồng
l Khách tham dự ngày hội sẽ được tặng miễn phí các tài liệu cẩm Nang Xây sửa Nhà, catalogue 
Trần Nhà Đẹp.
l sự kiện dự kiến sẽ được tổ chức tại 3 thành phố lớn: Hồ chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng. Đồng hành cùng 
Vĩnh Tường trong chương trình là các đơn vị uy tín trong ngành xây dựng, kiến trúc trang trí nội thất 

Ngày nay, việc kiến tạo một ngôi nhà hoàn chỉnh không chỉ là công việc của Kiến Trúc sư, Nhà Thầu… 
những gia chủ thông minh luôn đưa ra những yêu cầu về hình thức lẫn chất lượng công trình. Bắt đầu 
từ việc chọn thầu thi công uy tín đến các công việc lựa chọn mẫu mã, thiết bị và vật liệu xây dựng một 
cách rất tỉ mỉ. - Bài: hÀ Mai

Chào mừng anh chị đến với ngày hội

Taãi phêìn mïìm tñnh vêåt tû trêìn, vaách taåi  
www.vinhtuong.com/tinhvattu

TÖÍNG ÀAÂI TÛ VÊËN 
– MIÏÎN CÛÚÁC TOAÂN QUÖËC: 

18001218
1. Hiểu rõ các ứng dụng của trần: Chống nóng - chống ẩm - chống ồn cho căn nhà
2. Lựa chọn sản phẩm chất lượng giúp ngôi nhà BỀN TRONG ĐẸP NGOÀI

CÙNG XÂY KHÔNG GIAN 
YÊU THƯƠNG

HOTLINE 093 68 32 123

Rút thăm may mắn
F Bản vẽ Thiết kế nhà
F Trần nhà của bạn

 & CẨM NANG 
XÂY SỬA NHÀ

CATALOGUE TRẦN NHÀ ĐẸP 6

nhận

ĐĂNg KÝ ThaM gia 
chươNg TRÌNh QUa: 
-  Website:  
www.vinhtuong.com 

- Email: chamsockhachhang@
vinhtuong.com (chủ đề: 
Tham gia ngày hội tư vấn, 
Nội dung: họ và tên, địa chỉ, 
số điện thoại di động) 

- Hoặc nhắn tin về 
Hotline: 093 68 32123 
(Nội dung: Tham gia ngày 
hội tư vấn _ thành phố 
đăng kí tham gia), chúng 
tôi sẽ gửi thư mời tham 
dự qua số điện thoại của 
quý khách hàng nhằm 
tránh thất lạc thư mời qua 
đường bưu điện, cũng 
như cập nhật thông tin 
chương trình nhanh nhất 
đến quý vị.

(*) Nghiên cứu thực hiện vào tháng 6.2015 bởi công ty Nghiên cứu thị trường ISM, trên 250 mẫu tại 4 thành phố lớn: Hồ Chí Minh, 
Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ và Bình Dương.
(**) Giải thưởng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt 

Cùng xâyngày hội tư vấn

kHông gian 
yêu tHưƠng
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Thừa hưởng toàn bộ đặc điểm 
của vật liệu DURAflex, tấm vân 
gỗ DURAwood sẽ là lựa chọn 

tối ưu cho các kiến trúc sư, chủ nhà 
khi ứng dụng vào các hạng mục ốp 
tường trang trí, làm vách ngăn, diềm 
mái – rìa mái, len chân tường, viền 
trần… Đặc biệt sử dụng cho các hạng 
mục ngoài trời như lót sàn, lam che 
nắng, hàng rào, hay các vật trang trí 
khác trong sân vườn… 

Được khoác lên sắc gỗ tinh tế với 
màu sắc đa dạng, vân gỗ phong phú 
sẽ giúp chủ nhà dễ dàng chọn lựa cho 
mình tông màu yêu thích, từ gam màu 
trầm ấm cổ điển cho đến sắc gỗ sáng 
hiện đại, trẻ trung; phù hợp với không 
gian cần phong cách riêng như: biệt 
thự, nhà hàng, trường học, resort, spa, 
nhà dân dụng…

Sắc gỗ tinH tế 
                                                                                  

Với những đặc điểm ưu việt như chịu 
nước, cách nhiệt, chống cháy… đặc 
biệt phù hợp với thời tiết Việt Nam 
của tấm cứng calcium silicate. Tấm 
DURaflex đã chiếm được lòng tin 
của đại đa số người sử dụng. Mới 
đây, Vĩnh Tường đã tung ra dòng sản 
phẩm mới trên nền tấm DURaflex 
là tấm vân gỗ có thương hiệu 
DURawood.  - Bài: hÀ Mai

Thị Trường

DURAwood
Light Brown

DURAwood
Red Oak

DURAwood
ironwood

DURAwood
Ebony

DURAwood
amber

DURAwood
White Oak

trên nền tấm
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Thị Trường

Hướng dẫn lắp đặt tấm DURAwood sử dụng làm vách ngăn

Liên hệ đặt hàng:  
Xin vui lòng liên lạc  
đến Phòng Bán hàng  
công ty Vĩnh Tường,  
số điện thoại:  
08.3873 49 33

các vật liệu sử dụng làm khung
• Khung Vĩnh Tường V-Wall.
• Thanh thép hình chữ C 75x45x15mm.
• Thanh thép hộp 40x80mm trở lên
• Thanh gỗ khô phủ sơn chống mối mọt có kích thước 40x80mm.

BưỚc

01
Lắp đặt khung xương
• Thanh chính theo chiều đứng và 
cách nhau 406mm
• Bổ sung thêm thanh gia cố 
400mm để tăng khả năng liên 
kết và tạo độ cứng vững cho hệ 
thống khung.

BưỚc

02

chọn loại tấm - Bắt tấm đầu tiênBưỚc

03
Bắt vít vào tấm – bố trí vít trên tấm
• Sử dụng vít M3.5x40mm để liên kết tấm DURAwood vào khung.
• Phải đảm bảo phần gối lên nhau là 25mm và đánh dấu các vị trí 
này để lắp gối tấm kế tiếp lên
• Vít bắt lên vị trí đánh dấu nằm giữa 2 cạnh dài của tấm theo vị trí 
của khung

BưỚc

04

Xử lý khe nối của 2 mí tấm – Xử lý góc
• Nối 2 tấm tạo một khoảng hở 5 -10mm.
• Bơm vào một lớp silicon 
chống thấm có màu gần 
với màu của tấm vào giữa 
2 khe hở và miết cho lớp 
silicon này gọn đẹp.

BưỚc

05

sơn hoàn thiện
• Dùng loại sơn chuyên dụng 
cho DURAwood để sơn hoàn 
thiện bề mặt.
• Sơn sử dụng cho khu vực 
ngoài trời có khả năng chống 
thấm nước và phải được lăn 
sơn từ 2 đến 3 lần.

BưỚc

06

• Tại vị trí tiếp giáp của 
2 thanh DURAwood thì 
ta sẽ ghép đôi 2 thanh 
c đứng lại với nhau, để 
tăng cường và xử lý vị trí 
nối của 2 đầu thanh.

Khung vách V-Wall Thép C Thép hếp Gế

• Lắp đặt thanh DURAwood ở 
vị trí thấp nhất dưới chân vách 
trước, tấm cách sàn 5mm để 
bơm silicon chống thấm.

• Tấm tiếp theo 
lắp gối lên tấm 
đầu tiên với kích 
thước 25mm.

• Dùng tấm DURAwood cắt 
lắp chồng lên che vị trí góc.

• Xử lý góc, dùng tấm 
DURAwood làm viền góc.

• Xử lý góc cho 2 mí tấm 
chồng vào nhau.

Tấm DURAwood: 2440x200x8mm Tấm DURAwood: 2440x150x8mm

DURAwood
Dark green

DURAwood
pine Wood

DURAwood
Natural

DURAwood
Walnut

DURAwood
coffee Brown

DURAwood
Dark Brown

Tấm DURAwood
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Thị Trường

Combo Giải pháp Hoàn Hảo cho tấm cứng DURaflex

hưỚNg DẪN Thi côNg  
BỘT XỬ LÝ Mối Nối
Tấm cứng DURaflex với ưu thế vượt trội – bền,  chịu nước & 100% không a-mi-ăng, tuy nhiên với ứng 
dụng cho trần chìm và vách ngăn, cần được xử lý mối nối & chống nứt đúng quy cách. sự ra đời của sản 
phẩm Bột Xử lý mối nối DURaflex tạo ra 1 combo giải pháp hoàn hảo cho tấm cứng ứng dụng cho trần 
chìm và vách, giúp kết dính hoàn hảo khi xử lý mối nối.  - Bài: NgâN hÀ

Hướng dẫn thi công bột xử lý mối nối DURAflex cho trần chìm Vĩnh Tường

Xem tại Video: chuyên mục hướng dẫn thi công – Tư vấn kỹ thuật tại  

www.vinhtuong.com hoặc kênh youtube của Vĩnh Tường:  

www.youtube.com/VinhTuongindustrial  

chúng tôi xin 
giới thiệu phần 
hướng dẫn thi 
công trần chìm 
tấm cứng với bột 
xử lý mối nối 
Duraflex.

sản phẩm sử dụng:
• Bột xử lý mối nối 
DURAflex
• Hệ khung trần chìm 
ALPHA của Vĩnh Tường
• Tấm DURAflex

hưỚNg DẪN Thi côNg
l Thi công lắp 
tấm DURAflex 
lưu ý chừa khe 
hở giữa 2 tấm 
từ 3 – 5 mm

l Trét bột DURAflex 
che đầu vít vị trí 
bên trong tấm
l sau khi lớp bột vị 
trí đầu vít khô, tiến 
hành trét bột bả và 
sơn hoàn thiện lên 
toàn bề mặt tấm 
như hướng dẫn của 
nhà sản xuất sơn

BưỚc

01
BưỚc

02
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l Vệ sinh sạch sẽ khe hở giữa 2 tấm trước khi tiến 
hành trét silicon hoặc loại vật liệu tương tự như 
silicon có thể liên kết vào 2 mí tấm DURAflex

l Dán băng keo 
giấy 2 bên khe hở 
2 tấm để tránh 
hiện tượng silicon 
bị dính bẩn vào 
bề mặt tấm sơn, 
đồng thời giúp cho 
đường ron silicon 
gọn đẹp hơn

l Tiến hành gỡ lớp băng 
keo đã dán và dùng 
dao rọc giấy để vệ sinh 
và làm gọn một số chỗ 
chưa đạt yêu cầu về tính 
thẩm mỹ của khe ron này
l Vệ sinh nghiệm thu 
bàn giao

BưỚc

03
BưỚc

04

BưỚc

05

Sử dụng thợ  
có thẻ nghề  

Vĩnh Tường để đảm 
bảo thi công đúng 

chất lượng

Xem tại Video: chuyên mục hướng dẫn thi công – Tư vấn kỹ thuật 
tại www.vinhtuong.com hoặc kênh youtube của Vĩnh Tường: 
www.youtube.com/VinhTuongindustrial 

Mếi chi tiết tế vến kế thuết, vui lòng liên hế 
Tổng Đài Tư Vấn Vĩnh Tường 1800 1218

1. Hướng dẫn thi 
công trần chìm 
tấm DURAflex - 
Dùng ron silicon 
chống nứt

2. Hướng dẫn thi 
công xử lý mối 
nối trần thạch 
cao bằng bột  
GypFiller

3. Hướng dẫn thi 
công bột xử lý mối 
nối DURAflex cho 
trần chìm. 

Ngoài ra, trong đợt này, Vĩnh Tường cũng sản 
xuất 2 video mới hướng dẫn thi công: 

l Tiến hành 
bơm silicon, sau 
đó dùng vải ướt 
để miết cho lớp 
silicon này được 
thẳng bám 
đều vào 2 cạnh 
của khe tấm và 
không sần sùi 
tăng tính thẩm 
mỹ của khe ron 
này
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Thị Trường

cÁch ThỨc gỬi KếT QUẢ:
Để tham dự chương trình, anh/chị vui lòng chọn 1 trong 2 cách sau:
cách 1: Xem video và trả lời câu hỏi trực tiếp tại link: http://bit.ly/VinhTuong_Thicongdung_Trungquangay 
cách 2: chụp hình trang báo với kết quả đã điền vào, và gửi về email chamsockhachhang@vinhtuong.com 
với tiêu đề: NsTc23_Bột xử lý mối nối_hỌ VÀ TÊN

Nội dung gồm thông tin

NsTc23_BỘT XỬ LÝ Mối Nối_hỌ VÀ TÊN
Họ và tên: ...................................................................................................................................................................................................................................................................

Địa chỉ: .........................................................................................................................................................................................................................................................................

Email: ............................................................................................................................................................................................................................................................................

số điện thoại: ...........................................................................................................................................................................................................................................................

Nghề  nghiệp: .........................................................................................................................................................................................................................................................

Kết quế đếếc căn cế vào câu trế lếi đúng, trếếc thếi hến quy đếnh và thếi gian gếi đến Ban Biên Tếp sếm nhết.
Kết quế đết giếi sế đếếc đăng lên website www.vinhtuong.com
Mếi thếc mếc vế chếếng trình, xin liên hế vếi Ms. Ngân hà – Phòng Tiếp Thế - Điến thoếi: (08)3776 1888

Mời các anh chị xem clip và trả 
lời 3 câu hỏi dưới đây để nhận 
phần quà hấp dẫn. 30   phần quà,  

mỗi phần là 1 
thùng bột xử lý mối nối 
DURaflex khối lượng 5kg 
dành cho anh chị có đáp 
án đúng nhất và gửi về 
đầu tiên!

trÚng quà NGaY
tHi công ĐÚNG

cLip 1: hưỚNg DẪN Thi côNg 
TRẦN chÌM TẤM DURaflex - DùNg 
RON siLicON chốNg NỨT
http://bit.ly/Duraflex_silicon
câu 1: Trét bột DURAflex che vị trí đầu 
vít bên trong tấm là bước thứ mấy? 
a/ Bước 1
b/ Bước 2 
c/ Bước 3
d/ Bước 4 
e/ Bước 5

cLip 2: hưỚNg DẪN Thi côNg 
BỘT XỬ LÝ Mối Nối DURaflex 
chO TRẦN chÌM VĩNh TưỜNg
http://bit.ly/Bot_xu_ly_moi_noi_
Duraflex
câu 2: Dùng giấy nhám để làm phẳng các 
vị trí đã xử lý mối nối là bước thứ mấy?
a/ Bước 1 
b/ Bước 2 
c/ Bước 3 
d/ Bước 4
e/ Bước 5

cLip 3: hưỚNg DẪN Thi côNg 
XỬ LÝ Mối Nối TRẦN ThẠch caO 
BằNg BỘT gYpFiLLER
http://bit.ly/xu_ly_moi_noi_gypfiller

câu 3: Dán băng giấy phủ đều qua 2 bên 
khe nối đã phủ bột là bước thứ mấy?
a/ Bước 1  e/ Bước 5
b/ Bước 2 f/ Bước 6
c/ Bước 3  g/ Bước 7
d/ Bước 4     (Thời gian nhận đáp án:

từ nay đến hết ngày 
31/10/2015)
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chương trình đã được thực hiện 
tại 6 địa điểm: cần Thơ, Đồng Nai, 
Phan Thiết, Huế, Đà Nẵng, Nha 

Trang thu hút khoảng 400 kiến trúc sư và 
kỹ sư tại địa phương tham dự. coffee Talk 
xoay quanh 2 chủ đề chính: Giải pháp 
toàn diện cho trần, vách ngăn và Ứng 
dụng phong thủy trong xây dựng. Trong 
đó, các câu hỏi: Vật liệu nào giúp chống 
ẩm, cách âm, cách nhiệt… đảm bảo tính 
thẩm mỹ, chất lượng và thân thiện với 
môi trường được người tham dự đặc biệt 
quan tâm. các chuyên gia từ chương 
trình đã cung cấp nhiều giải pháp đến 
người tham dự. Bên cạnh đó, những 
kinh nghiệm từ quá trình làm việc thực 
tế cũng được kiến trúc sư, kỹ sư đưa vào 
bàn luận và chia sẻ cùng nhau. coffee 
Talk còn là cầu nối giúp người trong nghề 
tìm hiểu nhiều vật liệu mới – cũng như 
cách nhận biết sản phẩm chính hãng của 
Vĩnh Tường.

Ngoài các giải pháp về trần và vách 
ngăn, ứng dụng phong thủy là câu 
chuyện không thể thiếu tại các buổi 
coffee Talk. Tiến sĩ Nguyễn Duyên Linh 
khách mời đặc biệt của chương trình luôn 
tạo được tính hấp dẫn trong từng bài chia 
sẻ của mình. Với câu hỏi “Theo các anh 

chị ngọt là gì?”, ông đã giúp người tham 
dự  nhìn nhận khái niệm về phong thủy 
một cách đơn giản và đầy đủ nhất. “Nhiều 
người cho rằng: ngọt là đường, là mía… 
Câu trả lời thực ra đơn giản hơn, ngọt là khi 
ta bỏ một viên đường vào miệng, ta cảm 
thấy ngọt, ta tự mình trực nhận cái ngọt đó. 
Phong Thủy là gì? Là ngước lên nhìn thiên 
tượng, cúi xuống ngắm địa hình, khảo sát 
bốn mùa, định phương hướng - vị trí, thuận 
ngũ triệu, dụng bát quái, bài lục giáp, bố bát 
môn, đoán ngũ vận, định lục khí, minh địa 
đức, lập nhân đạo, nhân biến hóa, nguyên 
chung thi. Đó là sự trực nhận và vận hành 
của mỗi con người chúng ta đối với mọi 
vật, mọi việc xung quanh”, một chia sẻ của 
Tiến sĩ Nguyễn Duyên Linh. các vấn đề: 
Hướng nhà như thế nào sẽ sinh vượng 
khí, hướng bếp làm sao tốt cho gia chủ, 
…hay những lý giải về vị, về hướng, cũng 
được trình bày tại chương trình. 

coffee Talk được thực hiện định kỳ 
mỗi tháng một lần tại các tỉnh thành 
khác nhau trên toàn quốc. Hai chủ đề 
“Giải pháp toàn diện dành cho trần, vách 
ngăn và Ứng dụng phong thủy trong xây 
dựng” sẽ tiếp tục được chia sẻ tại coffee 
Talk diễn ra ở Long An, Kiên Giang thời 
gian tới 

Coffee Talk 
Điểm Hẹn giao Lưu của 
kiến trÚc Sư và kỹ Sư
chương trình coffee Talk do Vĩnh Tường phát kiến như một nhịp 
cầu để kết nối chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm giữa các kiến trúc sư, 
kỹ sư xây dựng và các chuyên gia trong ngành. - Bài: XUâN aNh

nghề và người
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QUaNg hUY - TUẤN aNh

bÙi vĂn 
bìnH 
Địa chỉ: cửa hàng 
Thanh Bình – Xóm 
14, Hải Phúc, Hải Hậu, 
Nam Định
Năm sinh: 1990
SĐT: 0977 995 060
Sở thích: Kinh doanh, giao lưu 
Chia sẻ: 
“Dù chỉ mới 25 tuổi nhưng tôi đã tham gia vào nghề trần và vách 
thạch cao được 5 năm, hiện tại vừa bán hàng vừa thi công. Ra 
đời khá sớm, biết nhiều nghề nhưng với tôi kinh doanh và thi 
công trần, vách thạch cao là niềm đam mê lớn nhất. 

Qua báo chí và các trang mạng xã hội, tôi được biết đến 
công ty Vĩnh Tường. Và thông qua lớp đào tạo “Quản trị cửa 
hàng tốt & gia tăng doanh số bền vững” do Vĩnh Tường tổ 
chức, tôi đã được tham mưu, tư vấn và hỗ trợ rất nhiều, từ đó 
giúp tôi cải thiện được doanh số kinh doanh của cửa hàng. 
Ngoài ra, tay nghề của tôi cùng 05 anh em khác được nâng 
cao, nắm vững kỹ thuật hơn, thi công nhanh hơn nhờ lớp 
đào tạo khóa 4 “Thi công căn bản trần và vách ngăn”, tổ chức 
tại Nam Định." 

PHẠm 
vĂn 
quỲnH 
Địa chỉ: Đội 5 - Trực Đại, 
Trực Ninh, Nam Định
Năm sinh: 1985
Sở thích: Kinh doanh , du lịch 
Chia sẻ : 
“Khi mới bước vào nghề trần, vách thạch cao mình chưa hiểu 
lắm về nghề. Sau khi được anh em thợ thi công tư vấn và bản 
thân cũng tìm hiểu thêm kiến thức trên mạng như trang web 
của Vĩnh Tường (www.vinhtuong.com - PV), mình đã biết rõ 
hơn về nghề. Sau đó, quyết định thử sức kinh doanh trong 
ngành này. Những ngày đầu kinh doanh gặp không ít khó 
khăn, nhưng với nghị lực của bản thân, đến nay mình đã tìm 
được chỗ đứng ở mảng kinh doanh trong ngành. 

Có cơ hội tham gia khóa đào tạo thợ thi công của 
Vĩnh Tường mình đã hiểu thêm nhiều điều về ngành trần 
và vách thạch cao. Với mình, chương trình đào tạo thợ thi 
công thật sự là chương trình bổ ích giúp cho thợ và đại lý 
nhận ra nhiều sai sót của mình trong nghề. Mình hy vọng 
sắp tới sẽ có nhiều chương trình hay và bổ ích hơn nữa từ 
Vĩnh Tường.”

PHẠm XuÂn 
toàn 
Địa chỉ: Khánh Hòa, Yên 
Khánh, Ninh Bình
Năm sinh: 1986
Sở thích: Đi du lịch, yêu thích 
những thứ đẹp, chơi thể thao
Chia sẻ:
“Trước đây tôi học ngành cơ khí, ra trường đi làm được 2 
năm nhưng sau đó vì quá yêu cái đẹp nên quyết định chuyển 
hẳn sang ngành thạch cao. Gần 8 năm kinh nghiệm, nhiều 
khi cũng chỉ biết làm theo yêu cầu từ bản vẽ, bản thân cũng 
chưa biết hết từng chủng loại, cấu tạo của thạch cao và các 
loại khung xương. Qua lớp học đào tạo thợ thi công của 
Vĩnh Tường, tôi học thêm được nhiều kiến thức mới, biết 
được nhiều tính năng , công dụng của từng loại sản phẩm 
và ứng dụng đúng chỗ, hợp lý.

Tôi rất cảm tình với đội ngũ đào tạo từ Vĩnh Tường vì các 
anh, các bạn gần gũi, thân thiện, nhiệt tình và chia sẻ rất dễ 
hiểu. Ngoài ra, qua lớp học đó tôi được gặp gỡ nhiều người 
bạn mới trong nghề.”

vŨ vĂn 
Hiển 
Địa chỉ: số nhà 50, khu 3, 
thị trấn Yên Định 
Năm sinh: 1981
SĐT: 0962 094 678
Sở thích: Bóng đá, du lịch 
Chia sẻ: 
“Tôi đã làm việc trong nghề được 10 năm. Thời gian đầu 
làm việc ở Quảng Ninh được 5 năm, sau đó quyết định về 
quê mở cửa hàng. Đợt vừa rồi có mấy anh từ chương trình 
đào tạo thợ thi công của Vĩnh Tường đến thăm tôi mừng 
lắm! Khi được mời tham dự, tôi cố gắng sắp xếp thời gian 
đi học. Quả thật, học rồi mới thấy bản thân còn thiếu sót 
nhiều, đây cũng là cơ hội để mình nâng cao hơn tay nghề 
và học được nhiều kiến thức mới.”

tỨ Hải giai 
HuynH ĐỆ

nghề và người
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ong cao tHắng 
Địa chỉ: Khu phố 5, Phường Vĩnh Thông, Rạch Giá, 
Kiên Giang
Năm sinh: 1994
SĐT: 0917 102 095
Sở thích: Luôn làm việc và tập trung vào nghề
Chia sẻ: 
“Chương trình đào tạo của Vĩnh Tường rất hữu ích cho 
công việc, giúp anh em TTC như mình có thêm kiến 
thức để giải đáp thắc mắc khi khách hàng hỏi. Đây 
cũng là có cơ hội làm quen với các anh em TTC, chia sẻ 
cũng như học hỏi kinh nghiệm trong nghề cùng nhau. 
Với mình, nghề thợ thạch cao vui nhiều hơn buồn, chỉ 
buồn khi khách hàng không hiểu ý mình.

Chúc các anh em TTC có 
nhiều sức khỏe và làm 
việc thật tốt.”

cHÂu 
MINH 
tÙng 

Địa chỉ: Khu phố 3, 
Phường Phú Tân,  Bến Tre
Năm sinh: 1974
SĐT: 0907  808 514
Sở thích: Thi công mỗi ngày
Chia sẻ:
“Rất thích chương trình đào tạo thợ thi công của công ty 
Vĩnh Tường, tôi cảm thấy chương trình rất hữu ích cho công 
việc. Thông qua chương trình, tôi gặp gỡ nhiều anh em TTC 
và học hỏi được nhiều kinh nghiệm thực tế từ họ. 

Chúc các anh em trên khắp mọi miền đất nước luôn 
thành công trong công việc.”

trẦn quốc 
toàn 
Địa chỉ: Thành phố cao Lãnh
Năm sinh: 1987
SĐT: 0943 572 294
Sở thích: Làm việc
Chia sẻ:
“Khi tham gia các chương trình đào tạo từ Vĩnh Tường 
mình rất ấn tượng và thích thú vì nội dung đào tạo hay, bổ 
ích. Thông qua khóa học mình biết nhiều về các sản phẩm 
mới. Nếu có cơ hội mình sẽ tiếp tục tham gia các khóa đào 
tạo bởi đó là cách làm mới kiến thức để nâng cao tay nghề. 

Chúc anh em nhiều sức khỏe 
và làm việc thật tốt. Ngoài ra, 
mình cũng chúc chương 
trình “Vì mái ấm thợ thi 
công” sẽ tiếp tục thành 
công. Với mình, đây 
là chương trình giàu 
tính nhân đạo và có ý 
nghĩa với những anh 
em TTC có hoàn cảnh 
khó khăn.”

nguyỄn SƠn LÂm 
Địa chỉ: Vũng Tàu
Năm sinh: 1987
SĐT: 0932 110 787
Sở thích: Thích làm việc, tìm hiểu nhiều mẫu trần đẹp
Chia sẻ: 
“Thông qua khóa học đào tạo mình biết thêm nhiều mẫu 
trần mới và đẹp. Cơ hội gặp gỡ, quen biết nhiều anh em trong 
nghề để chia sẻ và giúp đỡ nhau. Trong công việc có đôi lúc 
vui, đôi lúc buồn. Vui khi hoàn thành được nhiều công trình, 
buồn khi bất đồng quan điểm với anh em. Ngoài các chương 
trình đào tạo, mình có biết đến 
chương trình “Vì mái ấm thợ 
thi công”, đây là chương 
trình rất hay, có ý 
nghĩa. Tạo động 
lực cho các anh 
em TTC có hoàn 
cảnh khó khăn.

Chúc anh em 
đạt nhiều công 
trình và thành 
công trong nghề.”

tỨ Hải giai 
HuynH ĐỆ
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Trong quá trình gặp gỡ và làm việc với các anh thợ thi công, chúng tôi đã tranh thủ thời gian tìm 
kiếm thêm những công trình tiêu biểu của anh em thợ thi công đã thực hiện, để giới thiệu đến 
bạn đọc những công trình độc đáo sáng tạo, cũng như chia sẻ những tâm tư tình cảm mà những 
người thợ thi công gửi gắm trong những công trình. Nhân vật mà chúng tôi muốn giới thiệu đến 
các độc giả kỳ này là anh Lê Xuân cường – Tp. Bắc cạn và anh phan Vũ Tường – Tp. Buôn Mê Thuột . 
 - Bài: phaN aNh – ViỆT hùNg

Lê XuÂn cưỜng
Khu vực làm việc : TP Bắc  Kạn, Tỉnh Bắc Kạn và TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.
Số năm kinh nghiệm trong nghề : Gần 10 năm
Khóa đào tạo : căn bản 06 miền Bắc.
Cảm nghĩ về nghề : Tôi tiếp xúc với nghề thạch cao từ lúc 15 tuổi. Đối với tôi, nghề này 
như là một sợi dây vô hình gắn kết tôi và cuộc sống. Trải qua biết bao nhiêu sương gió 
của cuộc đời, đến thời điểm bây giờ tôi vẫn có may mắn để làm việc và gắn bó với nghề. 
cũng như cơ hội được thể hiện sự trân trọng, đam mê vào từng công trình.

Địa Điểm gHi nHận  
công trìnH
Địa chỉ : Karaoke – Đường Mới, Phường 
Đức Xuân, Thành Phố Bắc Kạn.
Kết cấu thiết kế chuẩn 3 tầng. Mỗi tầng 
là một kết cấu, kiến trúc cũng như màu 
sắc đặc trưng

xKhoảng trần tầng 3 là khoảng trần 
anh cường tâm đắc nhất với ý tưởng 
hình chữ s Việt Nam trải dài từ đầu 
đến cuối không gian. Thiết kế tuy đơn 
giản nhưng thật sự ý nghĩa khi đưa 
hình ảnh quê hương, đất nước Việt 
Nam vào thiết kế trần.

xTầng trệt với thiết mái vòm cung 
tổng thể, ở hai bên cạnh tấm cũng 
được uốn lượn để đảm bảo được 
độ thẩm mỹ thông suốt. Với thiết kế 
mang đậm phong cách cổ điển, anh 
cường đã quyết định lựa chọn khối 
thẩm mỹ cong mềm mại suốt từ hệ 
thống trần xuống tới hệ thống vách 
phía dưới. Phần khó nhất của hệ thống 
là phải đảm bảo làm sao kết hợp các kết cấu hài hòa với nhau không tạo khoảng 
thừa, khoảng thiếu. Với kết cấu này anh cường sử dụng tấm thạch cao tiêu chuẩn 
Gryproc 9mm kết hợp với khung xương trần chìm Vĩnh Tường BAsI.

xĐến với tầng 2, dạng thiết kế thay 
đổi hoàn toàn với phong cách trẻ 
trung đa màu sắc, mang lại không 
gian tươi mới cho căn phòng nhưng 
vẫn đảm bảo được nét sang trọng tinh 
tế. Anh cường đã sử dụng điểm nhấn 
kết hợp giữa các mảng trần riêng biệt với nhau. sự phối hợp màu sắc hợp lý, lựa 
chọn hình dạng trần độc đáo đã mang đến khoảng trần đẹp thu hút người nhìn.

công trìnH tiêu biểu 
tHợ tHi công
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PHan tưỜng vŨ
Khu vực làm việc: Buôn Mê Thuột, tỉnh Đăk Lăk
Số năm kinh nghiệm trong nghề: 8 năm
Tham gia các khóa đào tạo: cơ bản và Nâng cao của Vĩnh Tường
Thành tích: Giải Nhất Bàn Tay Vàng 2014 (5 Vui 2014)
Các công trình đã tham gia: chung cư Keangnam Hà Nội, Khách sạn Dakruco Đắk Lắk…
Hiện tại: Nhận thi công thạch cao cho các công trình nhà ở, nhà hàng, quán café
Cảm nghĩ về nghề: Nghề thi công thạch cao tuy có vất vả, có nguy hiểm vì nhiều lúc phải làm việc 
trên cao, nhưng vui vì nó là nghề tạo nên cái đẹp từ đam mê và tâm huyết. Thấy ngày càng nhiều nhà 
sử dụng thạch cao nên mình cũng yên tâm để theo nghề lâu dài. Yếu tố quan trọng nhất trong nghề là gây 
dựng uy tín với khách hàng. Hầu hết chủ nhà biết tới là do người này giới thiệu người kia. Khi nhận thầu, khó khăn lớn nhất là bị 
cạnh tranh về giá, không phải chủ nhà ai cũng biết về thương hiệu chất lượng. Do vậy, một số thợ sẵn sàng hạ giá rất thấp để 
nhận được công trình, sau đó, đưa những sản phẩm không tên tuổi để giảm giá thành vật liệu. Tuy nhiên, đây là cách làm nguy 
hiểm và về lâu dài sẽ mất uy tín.

Để đưa những công trình của mình lên chuyên mục “Công trình thợ thi công tiêu biểu”, mời các anh, 
em thợ thi công đăng kí tham gia chương trình qua email: chamsockhachhang@vinhtuong.com  
hoặc số điện thoại 090 25 25 172.

Phần trần trên cầu thang, được anh giật cấp, đánh đèn led màu xanh ở trong dạ đèn 
và tạo nhiều thanh khối với nhiều màu sắc giúp không gian thêm phần sinh động.
Nhận xét của chú Thảo – chủ nhà cho biết Vũ là một người trẻ tuổi, nhiệt tình và chu 
đáo. “Tôi hài lòng với trần nhà mình. Tôi cũng có giới thiệu cho cháu nó vài nhà nữa để 
nó thi công. Tuy còn trẻ nhưng Vũ nó chín chắn và trách nhiệm” – chú cho biết thêm 

Địa Điểm gHi nHận  
công trìnH
Địa chỉ : Địa chỉ: Nhà phố của chú Thảo, 
số nhà 30, thôn 14, Tân Hòa, Buôn Đôn, 
tỉnh Đăk Lắk. 
Thời gian hoàn thành: cuối năm 2014, 
thời gian hoàn thiện là 1 tuần. 
Công trình sử dụng: khung Vĩnh Tường 
Alpha, tấm Gyproc Tiêu chuẩn và tấm 
chịu ẩm 9mm. 

Ý tưởng của anh Vũ về công 
trình: “Nhà có không gian rộng 
nên tạo một ô tròn giữa nhà 
đem lại sự sang trọng cho căn 
phòng. Nhưng để cân đối hơn, 
cần thêm 2 hộp âm có sử dụng 
ánh sáng xanh để tạo nên sự 
hài hòa cho căn phòng”.
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Tinh thần học hỏi không ngừng
nguyỄn Duy ngHĨ

Lần đầu tiên gặp anh ở chung 
kết hội 5 VUi 2014 tại huế, tôi 
còn nhớ anh là một anh thợ 
xông xáo, nhiệt tình giúp đỡ 
Ban tổ chức chúng tôi chuẩn 
bị cho ngày chung kết Bàn Tay 
Vàng toàn quốc. Tất bật hỗ 
trợ chúng tôi từ sáng đến tận 
tối khuya, không hề tỏ ra mệt 
nhọc, mà ngược lại, luôn có thái 
độ vui tươi khi đang được góp 
công sức cho ngày hội dành cho 
thợ thi công thạch cao lớn nhất 
toàn quốc. - Bài: UYÊN NhÃ

Lần này gặp lại anh, là lúc chúng tôi đến 
thăm nhà anh trong chương trình Vì 
Mái Ấm Thợ Thi công 2015. Rời công 

trình vào buổi trưa để đón chúng tôi từ đầu 
con đường làng nhỏ dẫn vào nhà, anh Nghĩ 
không quên nụ cười rạng rỡ trên mặt để xóa 
bớt cảm giác gay gắt của Huế vào một trưa 
hè. Mở đầu câu chuyện, anh cũng không kể 
về hoàn cảnh hay bất kỳ sự khó khăn nào 
mà lại hồ hởi khoe: “Mình vừa thi “ Thợ xịn 
xài hàng xịn” (Cuộc thi hình ảnh thi công do 
Gyproc Saint-Gobain Việt Nam tổ chức), được 
giải là một máy khoan nghe!”. Và chúng tôi 
nhìn thấy trên tường nhà anh, góc tường 
lành lặn nhất trong nhà được treo trang 
trọng 3 tấm bằng: bằng học lớp Đào tạo 
căn bản, bằng học lớp Đào tạo Nâng cao 

của Vĩnh Tường và bằng khen Giải Khuyến 
khích thi 5VUI cấp khu vực. 

Bắt đầu mưu sinh từ năm 17 tuổi, 
anh Nghĩ bắt đầu với nghề đóng trần 
nhựa, nhưng sau đó thấy trần thạch cao 
phát triển, chất lượng tốt hơn cộng với 
công việc làm trần thạch cao cũng vui 
hơn khi tạo ra nhiều sản phẩm đẹp, tính 
thẩm mỹ cao... anh quyết định học nghề 
đóng trần thạch cao. Bôn ba từ Bắc vào 
Nam nhiều năm trời, rồi anh trở về Huế 
cách đây 5 năm, lập gia đình và nhận thi 
công thạch cao ở các khu vực lân cận. 
Hiện tại, anh đã có một đội thợ nhỏ với 
4 thành viên. Một điều đặc biệt, từ các 
thành viên trong đội của anh đều có 
thẻ nghề của Vĩnh Tường. Anh tâm sự: 
“Ngày trước vào nghề mò mẫm theo kiểu 
học lóm các người làm trước, đến nay có 
chương trình đào tạo chuyên nghiệp từ 
Vĩnh Tường được hệ thống rất tốt nên tôi 
đăng ký cho cả nhóm cùng học để nắm 
thật vững nghề.” 

vưƠn Lên Hoàn cảnH
Với sức trẻ và tinh thần ham học hỏi, 

tưởng chừng anh Nghĩ sẽ phát triển sự 

nghiệp của mình, nhưng gánh nặng gia 
đình từ việc hai con nhỏ bị bệnh đã làm 
gia đình anh mãi vẫn chưa có được một 
mái nhà lành lặn. con gái lớn của anh, 
hiện 3 tuổi, bị viêm khớp gối. con gái 
13 tháng tuổi thì lại bị bệnh tim bẩm 
sinh - thông liên nhĩ. chúng tôi nghe 
có cả sự bất lực và xót xa trong giọng 
của người cha này, anh đã cố gắng rất 
nhiều, làm việc không kể ngày đêm, chỉ 
mong sao có tiền cho con uống thuốc. 
căn nhà gia đình anh đang ở tạm chính 
là nhà Từ đường của ông nội, nhà đã 
được xây 50 năm, giờ cũng đã xuống 
cấp: mái tôn cũ nát, nền đất, trần nhà 
chắp vá, tường nứt… 

Đăng kí tham gia chương trình Vì 
Mái Ấm Thợ Thi công, nhưng khi nhận 
được thông báo được xây nhà, anh 
thật sự rất bất ngờ: “Chưa bao giờ mình 
ước mơ được tặng một căn nhà như vậy, 
trước đây mình đã tính đến chuyện xây 
nhà, nhưng rồi con bị bệnh, mọi sức lực 
đều dồn cho con, nên không dám nghĩ 
đến nữa. Bây giờ, khi được chương trình 
hỗ trợ mái ấm thật sự, mình sẽ tiếp tục 
cố gắng hơn để chữa bệnh cho các con 

Anh cùng gia đình mong mỏi 
có một căn nhà ấm áp
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Gia đình anh Nghĩ bên mảnh 
đất sắp xây căn nhà mới

Ấn tượng của chúng tôi với anh, là một 
người chịu khó và ham học hỏi. Anh tham 
gia hầu hết các chương trình do Vĩnh 
Tường tổ chức, từ lớp đào tạo, Hội thi 5VUI, 
đến cả những chương trình Giới thiệu sản 
phẩm mới của Vĩnh Tường, báo Nhịp sống 
thi công, cài đặt nhạc chờ Bài ca người thợ 
Vĩnh Tường… Anh luôn chủ động tìm hiểu 
thông tin và hay liên hệ công ty nếu có 
vấn đề thắc mắc.

và phát triển nghề thật tốt”. Nhìn bàn 
tay anh Nghĩ say sưa phác thảo lên 
hình ảnh mái ấm, chúng tôi không khỏi 
mừng thầm cho vợ chồng anh. Vậy là, 
sau nhiều năm vất vả góp phần làm 
nên bao căn nhà cho đời, giờ anh đã có 
được mái ấm cho chính gia đình mình. 

Anh chia sẻ với tôi, để tiết kiệm chi 
phí xây dựng, cũng như xây nên một mái 
nhà vững chắc cho gia đình mình, anh 
đã tự mượn thêm đồ nghề để làm hệ 
thống điện, nước, sơn, làm trần. “Mình tự 
bỏ công ra, cũng như nhờ anh em họ hàng 
mình có thể tiết kiệm chi phí được 20-30 
triệu cộng với số tiền được tài trợ, mình có 
thể mở rộng diện tích ngôi nhà, cũng như 
xây dựng kiên cố hơn, đảm bảo căn nhà có 
thể chống chọi với những mùa mưa bão ở 
Huế”- anh Nghĩ tâm sự. 

Được hỏi về những dự định sau khi có 
nhà mới, anh Nghĩ chia sẻ, anh sẽ tiếp tục 
làm việc để trả số nợ mà anh vay mượn 
thêm để xây nhà, sau đó dành dụm để 
mở một cửa hàng nhỏ ở quê, trưng bày 
thạch cao để người dân trong vùng biết 
đến sản phẩm nhiều hơn. 

“An cư, lạc nghiệp” – chúng tôi cũng hi 
vọng, với mái ấm mới của mình, anh Nghĩ 

sẽ có nhiều thời gian hơn để chăm lo cho 
con cái và phát triển sự nghiệp của mình. 
Nhìn ngôi nhà của anh đang hoàn thành, 
chúng tôi cũng cảm thấy vui lây niềm hân 
hoan của anh. cô con gái nhỏ của anh 
đang chập chững tập đi, chỉ một tháng 
nữa thôi, cô bé sẽ có thể bước những 
bước đi của mình trên nền gạch bông 
mới, thay cho nền đất ẩm thấp hiện giờ 
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tìm cƠ Hội từ Đam mê
sinh ra trong một gia đình nghèo 

thuần nông, ý chí và khát vọng vươn lên 
làm giàu luôn thôi thúc anh từ thuở bé. 
Khởi nghiệp lúc 20 tuổi với nghề mộc 
nhưng vì thu nhập không đủ trang trải 
anh đành chuyển sang nghề nhôm kính 
và quyết tâm gắn bó lâu dài. suy nghĩ cần 
mạnh dạn đầu tư, học hỏi từ những người 
đi trước, không sợ khó sợ nản để lớn mạnh 
hơn cùng nghề đã thôi thúc anh thành lập 
một cửa hành nhôm kính nhỏ vào năm 
1991. “Bất kỳ nghề nào cũng vậy, muốn giỏi 
trước tiên phải học từ những cái căn bản, nếu 
không suốt đời cũng chỉ là người thợ bảo gì 
làm nấy, không phát triển bản thân được.” – 
anh Hiển tâm đắc chia sẻ. Đây cũng là lý 
do anh Hiển luôn tự học để nâng cao tay 
nghề. Anh cũng chuyên tâm mở rộng thị 
trường, tạo thêm nhiều mối quan hệ làm 
ăn với khách hàng và tích lũy vốn để tiếp 
tục mở rộng kinh doanh… Tiếng lành đồn 
xa, cơ sở của anh ngày càng tạo được uy 
tín trên thị trường, có nhiều khách hàng 
trong tỉnh và nhiều địa phương khác 
như Nghệ An, Thanh Hóa, Nam Định, Hà 
Nam… tin tưởng tìm đến. 

Năm 2005, anh quyết định thành lập 
công ty TNHH TM & XD Xuân Hiển như 
một bước đi lớn có tính chiến lược trong 
con đường kinh doanh. “Đây là cách làm 
tăng thêm uy tín và khả năng cung cấp của 
mình, tạo cơ hội tiếp cận với những dự án 
lớn hơn." - anh lý giải thêm cho quyết định 
ngày ấy.

Đến năm 2010, nhận thấy tiềm năng 
của vật liệu thạch cao tại Ninh Bình, linh 
cảm của một người làm kinh doanh đã 
đưa anh bén duyên với ngành thạch cao. 
sau 4 năm tìm hiểu và làm quen với nghề, 
anh Hiển đã mạnh dạn tham gia hệ thống 
đại lý phân phối của Vĩnh Tường để phát 
triển rộng hơn các mảng kinh doanh, 
đồng thời bước chân sâu hơn vào ngành 
thạch cao. chỉ với 1 năm gia nhập chính 

cái tÂm và niềm Đam mê 
Là bÍ quyết tHànH công

tAnh Bùi Xuân Hiển - Giám đốc Công ty 
TNHH TM - XD Xuân Hiển  

t Trung tâm phân phối  
Xuân Hiển - Ninh Bình

thức hệ thống phân phối của Vĩnh Tường 
với kết quả kinh doanh ấn tượng, công 
ty TNHH TM & XD Xuân Hiển đang là nhà 
phân phối chính thức lớn nhất của Vĩnh 
Tường tại Ninh Bình. 

kHông ngẦn ngẠi kHi 
ĐẦu tư cHo nguồn 
nHÂn Lực

Tôi thắc mắc điều gì đã khiến anh có 
cảm tình với thạch cao từ ngày đầu gặp 
gỡ? Anh chia sẻ, dù đã trải qua nhiều năm 
làm trần gỗ, trần nhựa, trần nhôm nhưng 
chính sự mới mẻ, hấp dẫn của thạch cao 
đã khiến anh yêu nó hơn. Hiện tại công ty 
Xuân Hiển có gần 100 thợ, trong đó gần 20 
thợ chuyên về thạch cao và thường nhận 
các công trình trong và ngoài tỉnh. Nắm rõ 
được xu hướng cũng như tiềm năng phát 
triển, anh Hiển đầu tư khá nhiều cho đội 
thợ với mong muốn là một trong những 
đơn vị cung cấp, phân phối cũng như thi 
công trần vách chuyên nghiệp tại Ninh 
Bình. Tháng 6 vừa rồi, anh Hiển chủ động 
cử toàn bộ đội thợ của mình tham gia 
khóa đào tạo thợ thi công chuyên nghiệp 
của Vĩnh Tường để hoàn thiện kiến thức 
thi công cơ bản và nâng cao tay nghề. Anh 

Hiển cho rằng, một đội thợ giỏi sẽ mang 
lại uy tín và thương hiệu cho công ty anh 
trên thị trường. 

chính khả năng năm bắt cơ hội, quyết 
tâm đầu tư một cách bài bản cho những 
gì đã chọn giúp anh Hiển thành công như 
ngày hôm nay. sự thành công của anh 
cũng đã mang đến việc làm cho gần trăm 
người thợ tại Ninh Bình và có thu nhập ổn 
định. Ngoài ra, bản thân anh luôn chu đáo, 
hỏi han quan tâm đến đời sống của từng 
người thợ để có những hỗ trợ kịp thời cho 
anh em. 

Khép lại buổi trò chuyện anh Hiển 
nhấn mạnh: “Yếu tố kỹ thuật là một phần 
quan trọng, tuy nhiên, ở mỗi người thợ cần 
phải có tính sáng tạo, thẩm mỹ, ham học hỏi 
từ sự đam mê… ” Tôi tin rằng chính đam 
mê và quyết tâm, anh Hiển sẽ tiếp tục đạt 
được thành công và góp phần làm giàu 
cho mảnh đất nơi anh đã sinh ra 

phóng viên tạp chí NsTc đã có buổi trò chuyện thú vị cùng anh Bùi Xuân hiển – giám đốc công ty 
TNhh TM & XD Xuân hiển, Nhà phân phối chính thức duy nhất hiện nay của Vĩnh Tường tại Tp. Ninh 
Bình. Trong suốt cuộc gặp, anh hiển đã nhiệt thành chia sẻ về đam mê và hành trình đến với thành 
công trong ngành thạch cao. - Bài: TRẦN aNh ThẮNg
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Tài chính và nhân lực là hai yếu tố 
cốt lõi để một doanh nghiệp phát 
triển và thành công, đây là lý do 

để saint - Gobain lựa chọn chủ đề này 
cho chuỗi hội thảo được diễn ra tại Tiền 
Giang, cần Thơ, Đà Nẵng, TP. Hồ chí Minh, 
Hà Nội và Nha Trang trong tháng 8 vừa 
qua. Với sự dẫn dắt của Tiến sĩ Đào Xuân 
Khương, các buổi hội thảo đã giúp khách 
hàng lên kế hoạch quản lý tối ưu dòng 
tiền của cửa hàng cũng như xác định 
được chính sách công nợ phù hợp với 
mục tiêu phát triển doanh nghiệp. Một số 
kỹ năng như xác nhận và đối chiếu công 
nợ cũng được chia sẻ trong buổi hội thảo. 
Bên cạnh vấn đề dòng tiền, thì nhân lực 
là nguồn sống của một doanh nghiệp 
nên Tiến sĩ Khương cũng chia sẻ rất nhiều 
kinh nghiệm về việc tuyển dụng, đào tạo 
và tạo động lực cho đội ngũ nhân viên 
làm việc đạt hiệu quả cao. 

Đa phần khách hàng tham dự hội thảo 
là chủ doanh nghiệp kinh doanh thạch 
cao. Và các khách mời chia sẻ rất nhiệt 

Hội thảo “quản trị Dòng tiền, 
công nợ & nHÂn viên HiỆu quả”
Với mong muốn mang lại những giá trị cộng thêm cho khách hàng, công ty 
TNhh saint - gobain Việt Nam đã tổ chức chuỗi hội thảo chuyên đề “Quản lý 
Dòng tiền, công nợ và Nhân viên hiệu quả”. chuỗi hội thảo được tổ chức tại 6 
tỉnh thành trên cả nước. - Bài: ThaNh ThaNh

tình những kinh nghiệm cũng như khó 
khăn trong việc quản lý cửa hàng. chia sẻ 
với Ban tổ chức, chị Đoàn Mộng Thị Diễm 
Kiều - Giám đốc công ty TNHH Trường 
Thịnh Phát tại Long An chia sẻ: “Chương 
trình năm nay rất hay, thiết thực và phù hợp 
với chủ doanh nghiệp như mình. Những 
chia sẻ của Tiến sĩ Khương dễ hiểu, gần gũi 
nên mình cũng rất thích”. còn chị Nguyễn 

Thị Thu Hà, chủ doanh nghiệp Thành Vinh 
- TP. HcM cho rằng: “Đây là khóa học rất bổ 
ích và thực tế, giúp các doanh nghiệp như 
chị biết được mình đang khuyết gì và cần 
bổ sung những gì trong việc quản lý dòng 
tiền và công nợ”. chị Hà cũng gửi lời cảm 
ơn tới BTc chương trình và thầy Khương.

Hội thảo kết thúc bằng chương trình 
bốc thăm trúng thưởng với các giải 
thưởng là phiếu mua hàng tấm thạch cao 
Gyproc 

Bà ĐặNg Thị KiM hOÀN 
- gĐ Tiếp Thị saint - 
gobain gyproc Việt Nam 
cho biết “Cách thức tổ chức buổi 
hội thảo năm nay có tính tương 
tác cao, trong đó lý thuyết luôn 
được đan xen với thực hành. Các 
thành viên tham gia buổi hội 
thảo thoải mái trao đổi và chia sẻ 
kinh nghiệm cũng như khó khăn 
thực tế, sau đó cùng nhau thảo 
luận để tìm ra giải pháp”. 


