
Sau hành trình 3 mùa tổ chức, 
chương trình Ngày Hội 5 Vui Vĩnh 
Tường đã là “thương hiệu” quen 

thuộc với tất cả thợ thi công (TTC) thạch 
cao trên toàn quốc. Đây là sân chơi đầu 
tiên dành riêng cho TTC, nơi các anh có 
thể thỏa sức thể hiện tay nghề, giao lưu, 
học hỏi và vui chơi hết mình. 

Một hành trình  
đáng quý

Gắn bó cùng chương trình từ những 
ngày sơ khai, tôi vẫn còn nhớ như in 
những phản ứng ban đầu của các anh 
thợ khi nghe về chương trình: “Đi đóng 
trần mà cũng có ngày hội dành riêng cho 
à?”, “Được thi thố với nhau nữa hả?”. Thợ 
thi công vốn là nghề thầm lặng, ít được 
nhiều người biết đến cũng là điều dễ 
hiểu! Đây cũng là lý do để chúng tôi 
quyết tâm tạo ra một chương trình dành 
riêng cho họ - những người TTC - thầm 
lặng góp phần làm đẹp cho nhiều công 
trình dù lớn hay nhỏ. 

Sau nhiều trăn trở, chúng tôi đã cho 
ra mắt chương trình gắn với 5 tiêu chí: 
Vui HỌC - thợ thạch cao được đào tạo; 
Vui LÀM - được tôn vinh nghề nghiệp; 
Vui SỐNG - được chăm lo cho đời sống 
tinh thần; Vui CHƠi - tham gia các trò 
chơi vận động; Vui KẾT NỐi - được 

gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm 
cùng nhau. Cũng chính từ những tiêu chí 
rõ ràng, gần gũi với thợ như thế, chương 
trình luôn giữ được sức hút dẫu đã qua 3 
mùa tổ chức. Ngày Hội 5 Vui đầu tiên diễn 
ra năm 2011 tại Cần Thơ, quy tụ đông đảo 
TTC các vùng đồng bằng sông Cửu Long 
đến tham dự. Ngày ấy, các anh thợ tham 
gia đều đến rất sớm, háo hức chờ đợi 
chương trình hơn cả sự tưởng tượng của 
chúng tôi trước đó. Và trong lần đầu tiên 
đó, chương trình đã thành công tốt đẹp 
và để lại bao dấu ấn khó phai cho người 
tổ chức lẫn người tham dự. 

Mỗi một mùa 5 Vui đến là cơ hội tranh 
tài của các đội thợ thi công, đến từ nhiều 
khu vực tỉnh thành. Ở đó, các anh tạm gác 
lại những bộn bề lo toan của cuộc sống 
thường nhật, nỗ lực hết mình, đôi khi là 
vượt qua chính mình… để khẳng định tài 
năng. Với các anh, chính giải thưởng “Bàn 
tay vàng thợ cả Vĩnh Tường” là điều được 
khao khát nhất. Nhưng với chúng tôi, quý 
giá hơn cả là tinh thần làm hết sức, chơi 
hết mình mà các đội đã mang đến cho 
cuộc thi. 

ngày hội 5 Vui Mùa  
thứ tư có gì Mới? 
Khép lại những mùa cũ và mở ra mùa mới, 
Ngày Hội 5 Vui mùa thứ tư (2015 - 2016) 

đến hẹn lại lên

Nghề và Người
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sẽ mới lạ và hấp dẫn hơn. 8 đội chơi được 
quy tụ từ 8 khu vực trên cả nước sẽ tham gia 
tranh tài tại vịnh Hạ Long. Điểm mới lạ được 
thể hiện ở chỗ 3 vòng thi bắt buộc người chơi 
bộc lộ được kỹ năng tư vấn cho khách hàng, 
kỹ năng đọc bản vẽ, tính vật tư và kiến thức 
về thi công đúng kỹ thuật (Phần thi lý thuyết 
được thực hiện trên ipad nhằm tiết kiệm thời 
gian và thuận tiện hơn cho người thi). Tổng 
giá trị giải thưởng và quà tặng cho chương 
trình lên đến gần 1 tỷ đồng. Luôn phải cải 
tiến để tạo được độ hào hứng cho người chơi, 
đó là điều chúng tôi - những người tổ chức 
chương trình luôn tự nhắc mình. 

Nhìn lại hành trình tôi nhận ra, Ngày Hội 5 
Vui không chỉ giúp nâng cao kiến thức nghề 
cho thợ mà còn giúp họ hoàn thiện các kỹ 
năng thi công chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, 
chương trình cùng đã xây dựng hình ảnh TTC 
trở nên gần gũi, quen thuộc hơn với chính 
những khách hàng là chủ nhà. 

Chương trình rất mong tất cả TTC trên 
toàn quốc nhiệt tình tham dự ngày hội sắp 
diễn ra trong tháng 9-10 năm nay. Và tất cả 
thành viên ban tổ chức chúng tôi lại đang tất 
tả chuần bị cho nhiều mùa vui tiếp theo… 

Đến với Ngày Hội 
5 Vui, các anh thợ 
thạch cao có thể 
tham gia tự do, 
hoàn toàn miễn 
phí theo khu vực 
mình đang sinh 

sống và làm việc. 

điều kiện thaM dự ngày hội 5 Vui 
Chỉ riêng đối với cuộc thi :” TÔN ViNH NGƯỜi THỢ CẢ VĨNH TƯỜNG – BÀN 
TAY VÀNG 2015 – 2016” để tham gia thi và vượt qua các vòng thi, các anh 
TTC phải thông qua các khóa đào tạo và được Vĩnh Tường cấp thẻ nghề. 
Mỗi đội tham gia thi đều phải có đầy đủ 3 thành viên đã được cấp thẻ 
nghề. 
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Nha Trang - 2016 HCM - 2016
KV Tây Nguyên



những hình ảnh đáng nhớ 
của chương trình

Nghề và Người
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điểM lại những đội thi đã đạt 
được giải thưởng của ngày hội 
5 Vui ở các Mùa trước: 

s Đội Vĩnh tường lợi
Bàn Tay Bạc (5 Vui 2011)

s Đội Vĩnh tường lợi
Bàn Tay Vàng (5 Vui 2012)

s Đội thành lợi
Bàn Tay Vàng (5 Vui 2013 – 2014)

s Đội an tiến
Bàn Tay Bạc (5 Vui 2011)

s Đội huyền quảng
Bàn Tay Bạc (5 Vui 2012)
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Với mong muốn mang đến một sân 
chơi lành mạnh, bổ ích và nhiều 
lý thú cho đội ngũ Thợ Thi Công 

(TTC) trên toàn quốc, chương trình Ngày 
hội 5 Vui lần thứ 4 đã chính thức mở màn 
tại TP. Cần Thơ vào ngày 13/9/2015 vừa 
qua, thu hút sự tham gia đông đảo của 
gần 400 TTC tại khu vực Tây Nam Bộ.

Xuyên suốt trong Ngày hội, người 
tham dự đã được hòa cùng các hoạt 
động vui chơi, sinh hoạt ngoài trời sôi 
nổi, cũng như lắng nghe những chia 
sẻ quý báu từ buổi hội thảo “Xử lý tình 
huống giao tiếp với chủ nhà” do ông 
Phạm Quang Hoàng – Chuyên gia đào 
tạo của Công ty Cổ phần Công nghiệp 
Vĩnh Tường trực tiếp tư vấn.

Điểm nổi bật của Ngày hội 5 Vui 
chính là những phần tranh tài sôi nổi, 
hấp dẫn ở cuộc thi “Bàn Tay Vàng”. Năm 
nay, với những cải tiến về hình thức, nội 
dung…, cuộc thi đã mang đến những 
trải nghiệm mới, hấp dẫn hơn, chất 
lượng hơn không chỉ cho các đội thi mà 
còn để lại rất nhiều cảm xúc cho bất kì ai 
đến với Ngày hội 5 Vui 

ngày hội 5 Vui  
tây naM Bộ - cần thơ

Tận tình đón tiếp Thợ thi công 

đến tham dự chương trình 5VUI

Căng sức với trò chơi kéo co

Hào hứng với trò chơi cân bằng nước

Đăng ký thi "Bàn tay vàng 2015"
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Chuẩn bị lễ khai mạc 5VUI 2015

- Bài: Lê Duy



Căng não trong phần thi lý thuyết trên Ipad

Mc phỏng vấn chủ TTPP 

Trao phần thưởng cho các Thợ 

thi công tham gia trò chơi

Đại diện Ban tổ chức & TTPP nâng ly 

chúc mừng thành công chương trình

Quan cảnh tiệc tối và lễ trao giải

Ban giám khảo tỉ mỉ chấm 
điểm thi thực hành

Tập trung hết sức cho phần thi thực hành
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Các đội đoạt giải nhận phần thưởng và 
chụp hình lưu niệm cùng Ban tổ chức
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Vòng chung kết 5 Vui 2015 – 2016, 
sẽ có 8 đội đại diện cho các khu vực 
trên toàn quốc cùng tranh tài Bàn 

Tay Vàng. Vòng loại các khu vực được tổ 
chức tại 8 địa điểm, trong đó tại miền Bắc, 
sẽ tổ chức 3 chương trình 5 Vui tại 3 khu 
vực để lựa chọn 3 đội thi công xuất sắc đại 
diện tham gia chung kết 5 Vui Toàn quốc. 
Hứa hẹn đây sẽ là mùa 5 Vui đầy sôi động 
với số lượng đội thi công chuyên nghiệp 
tham dự đông đảo nhất từ trước đến nay.

Vòng loại đầu tiên tại miền Bắc sẽ tổ 
chức cho khu vực Bắc Trung Bộ, sẽ là cuộc 
tranh tài của các đội thợ thi công của 7 
tỉnh: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An, Ninh 
Bình, Hà Nam, Thái Bình và Nam Định. 
Ngày dự kiến được tổ chức vào ngày 
19/09/2015 tại Trung tâm tổ chức sự kiện 

rộn ràng ngày hội 
5 Vui tại Miền Bắc

Thợ thi công chụp hình kỉ niệm
 – Chương trình 5VUI tại Hà Nội năm 2013

Mùa 5Vui 2015-2016 sẽ là mùa 
có nhiều vòng bán kết nhất tại 
miền Bắc từ trước đến nay, và 
miền Bắc sẽ có 3 trong 8 đại diện 
tham dự vòng chung kết tại hạ 
Long. - Bài: NguyễN sANg

Dạ Lan, số 87 Lê Hoàn, Thành phố Thanh 
Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Các khu vực còn lại dự kiến sẽ diễn 
ra vào đầu năm 2016 là Khu vực Hà 
Nội - đồng bằng sông Hồng và khu 
vực Tây Bắc. Thời gian chi tiết sẽ được 
thông báo đến tất cả cửa hàng đại lý và 
hệ thống tin nhắn tự động đến mỗi số 
điện thoại của thợ thi công đã đăng ký 
số với Vĩnh Tường.

Các anh em Thợ thi công có thể đăng 
ký tham dự chương trình tại các cửa hàng 

đăng ký tranh tài Bàn tay 
Vàng thi công toàn quốc
Đối với các đội muốn đăng ký tham gia vòng loại Bàn tay Vàng các khu vực phải 
đảm bảo các tiêu chí sau: 
l Đăng ký tham gia theo đội, mỗi đội gồm 3 thành viên. 
l Tất cả các thành viên đều phải có thẻ nghề đào tạo thi công của Vĩnh Tường. Đối 
với các thợ thi công chưa có thẻ nghề có thể học lớp bổ sung được tổ chức trước mỗi 
ngày diễn ra Vòng loại 3 ngày. Được đài thọ toàn bộ chi phí ăn ở khi tham gia khóa 
học đào tạo thi công chuyên nghiệp của Vĩnh Tường. 
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trong khu vực hoặc gọi đến số điện thoại 
0936 488 386 (Tuấn Anh).

 Chắn chắn rằng, đây sẽ là một ngày 
hội thật sự cho anh em trong ngành trần 
và vách thạch cao. Ban tổ chức cũng hy 
vọng rằng đây là một cuộc thi Tay nghề 
toàn quốc đông đảo nhất từ trước đến 
nay. Vì thế, thợ thi công thạch cao trên 
toàn quốc hãy nhanh chóng đăng ký với 
các cửa hàng thạch cao, Trung tâm phân 
phối của Vĩnh Tường trên toàn quốc để 
nhận được giấy mời tham dự 
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Mỗi kỳ Một câu hỏi

cải tạo lại nhà cấp 4 nhanh, 
gọn Bằng Vật liệu nhẹ

phạM QuANg hoàNg (Chuyên gia đào tạo)

câu hỏi: Tôi muốn sửa lại ngôi nhà cấp 
4 bằng cách sử dụng tấm cứng của công 
ty để ốp vào lớp tường cũ và sửa lại trần 
nhà. Nhờ công ty tư vấn giúp phương án 
và sản phẩm phù hợp. 
(Anh trươNg MAi huâN – Phan Thiết, Bình Thuận)

1  Dán trực tiếp tấm DurAflex 
6mm~8mm vào tường bằng keo 
hoặc khoan bắt tấm vào tường 
bằng tăc-kê nhựa, lưu ý giữa 2 tấm 
nên chừa ron để tạo khe thẩm 
mỹ (không cần phải xử 
lý mối nối). Để tạo tính 
thẩm mỹ, anh có thể sơn 
nước lên mặt vách hoặc 
dán giấy dán tường.

x Đối với khu vực cần tạo vẽ mỹ quan như khu vực phòng khách thì nên đóng 
trần chìm giật cấp tạo hình, có thể áp dụng 2 phương án sau:

cám ơn anh huân đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi
Về phần tường cũ ta có 
thể sử dụng 2 phương án: 

Về phần trần bạn có thể phân chia 
theo khu vực như sau1 2

2  Nếu muốn tăng khả năng 
cách âm, cách nhiệt… thì có thể 
sử dụng khung vách V-Wall 51/52 
lắp hở tường khoảng 50mm. Hoàn 
thiện vách bằng 01 
lớp tấm DurAflex 
8mm chừa ron, bên 
trong vách có lắp 
bông thủy tinh.

LưU ý: đối với nhà cấp 4 thì phía bên trên trần cần phải làm hệ thống đối lưu không khí

Tấm Duraflex 
6mm~8mm

Tấm 
6mm~8mm

Tường gạch

Tường gạch
Bông thủy tinh

x Đối với các khu vực còn lại: sử dụng khung trần nổi Vĩnh Tường TopLiNE Plus 
thả tấm Vĩnh Tường DECO Plus. Đây là giải pháp trần nổi chống nóng và sản phẩm 
tấm này có thể lau chùi được, độ bền và thẩm mỹ cao.

Khung
VT- TopLINE

1  Nên sử dụng 1 hệ xà gồ độc lập để treo ty (tức là không dùng xà gồ lợp mái 
để treo ty trần). Sử dụng khung trần chìm Vĩnh Tường ALPHA và tấm thạch cao 
Gyproc tiêu chuẩn 9mm, bên trên có sử dụng vật liệu cách nhiệt (bông thủy tinh 
hoặc các loại tấm cách nhiệt khác…).

2  Nếu sử dụng hệ xà gồ mái để treo ty đóng 
trần: sử dụng khung trần chìm Vĩnh 
Tường ALPHA, với khẩu độ thanh 
chính 800mm, khoảng cách 
ty là 800mm, bên dưới lắp 02 
lớp tấm thạch cao 9mm. Giữa 2 lớp 
tấm thạch cao có sử dụng keo sữa. Bên trên 
trần sử dụng vật liệu cách nhiệt (bông thủy tinh 
hoặc các loại tấm cách nhiệt khác…).

Khung
VT- ALPHA

Tấm thạch cao
tiêu chuẩn Gyproc

Sổ tay thi côNg
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trầN hoàNg hải

ảnh hưởng của Việc sử dụng 
ty dây không rõ nguồn gốc

 – HOTLINE KỸ THUẬT VĨNH TƯỜNG18001218

Xử lý khiếu nại:
Sau khi nhận được điện thoại khiếu nại của khách hàng, qua trao đổi sơ lược ban 

đầu thì chúng tôi được biết chủ đầu tư đang thi công cho một chuỗi các tòa nhà chung 
cư lớn tại quận 2. Toàn bộ hệ thống trần sử dụng hàng Vĩnh Tường. Tuy nhiên không 
hiểu sao lại có phụ kiện kém chất lượng sau 2 tuần thi công lên trần. 

Mặc dù đang là mùa cao điểm, nhưng với nội dung khiếu nại tuy nhỏ nhưng rất 
nghiêm trọng và lại là tình huống ít gặp, nên chúng tôi thu xếp công việc và hẹn với chủ 
đầu tư để đi đến công trình ngay trong chiều hôm đó. Đón chúng tôi tại công trình, một 
anh giám sát của Chủ đầu tư dẫn chúng tôi đi tham quan hiện trường.

chuyện khiếu nại

tình huống:
Vĩnh Tường nhận 
được cuộc gọi từ 
chủ đầu tư đến 
bộ phận Hỗ trợ 
kỹ thuật của Vĩnh 
Tường để thắc mắc 
về việc phụ kiện 
của Vĩnh Tường bị 
rỉ sét và không đảm 
bảo yêu cầu dù chỉ 
mới thi công sau 2 
tuần?

x Khi vào quan sát 
các phòng đã lắp 
hoàn thiện phần 
khung chúng tôi 
không khó để nhận 
ra các thanh ty dây bị 
rỉ sét, đi kiểm tra thêm 
nhiều phòng khác ở 
các tầng từ thấp tới 
cao cũng có một kết 
quả tương tự toàn bộ 
ty dây đều bị rỉ sét.

s Kiểm tra khu vực lưu trữ vật tư chúng tôi phát hiện còn 1 bó ty dây nằm lẫn trong đống 
khung trần chìm, tuy nhiên bó ty này không có nhận diện sản phẩm của Vĩnh Tường. 
Quan sát kỹ hơn thì đây là loại ty không phải của Vĩnh Tường sản xuất và cung cấp.

Sổ tay thi côNg
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Thị Trường

sau khi kiểm tra và có những 
kết luận, chúng tôi đưa ra 
một số ý kiến sau:
l Ty dây này do một đơn vị khác sản xuất 
và đơn vị thi công đưa vào công trường.
l Ty dây này có đường kính 3mm, nhỏ hơn 
đường kính lỗ trên tender của Vĩnh Tường 
tương đương 1mm.
l Chất lượng lớp mạ của ty rất kém dễ bị 
oxi hóa bởi môi trường bên ngoài.

Và những tác hại khi sử dụng 
loại ty dây này:
l Có thể sập trần khi ty dây bị rỉ sét và đứt 
dưới trọng lực treo của hệ thống trần.
l Ty và tender không liên kết được với nhau 
và sẽ bị tuột sau một thời gian sử dụng.
l Lớp rỉ sét trên ty sẽ ăn vào tender và làm 
tender bị rỉ sét sau một thời gian sử dụng.

ty dây là một phụ kiện cần thiết không thể thiếu trong các 
hệ thống khung trần treo chìm, Vĩnh Tường đã kiểm tra chất lượng sản 
phẩm cũng như đem đến một Trung tâm thứ 3 như Quatest để kiểm 
tra chất lượng sản phẩm, khả năng chịu lực và các thông số khác sao 
cho đáp ứng được yêu cầu trong kỹ thuật cho hệ thống treo của trần. 

Khuyến nghị: Chúng tôi khuyến nghị nên sử dụng đồng bộ khung và phụ 
kiện Vĩnh Tường để đảm bảo tính đồng nhất cũng như độ bền của hệ thống.

Khi nghe những lý giải của đại 
diện công ty Vĩnh Tường và 
những tác hại khôn lường, đại 
diện giám sát Chủ đầu tư đã 
rất hài lòng với câu trả lời của 
chúng tôi và tìm hiểu về nhận 
diện ty dây của Vĩnh Tường 
sản xuất.  Họ cũng đã cho tạm 
ngưng thi công để thay toàn 
bộ hệ thống ty dây đã thi công 
bằng ty dây của Vĩnh Tường 
cung cấp.

Đối với ty dây của Vĩnh 
Tường sẽ khó bị rỉ sét, cho dù có 
sử dụng với loại tender kém chất 
lượng của nhà cung cấp khác 
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Sổ tay thi côNg

chương trình đào tạo 

thợ thi công
chương trình  đào tạo thợ thi công đến nay đã thực hiện được 3 năm, với hơn 2.300 
thợ thi công được đào tạo tay nghề trên toàn quốc. trong quá trình tổ chức hơn 100 
khóa đào tạo, chúng tôi nhận được rất nhiều các thắc mắc của các học viên. trong số 
báo kỳ này, chúng tôi xin phép được giải đáp một số câu hỏi thường gặp từ các anh 
em thợ thi công thạch cao. - Bài: tuấN ANh

?   Tôi muốn tiếp thị sản phẩm Trần và Vách ngăn đến chủ nhà của các hộ 
gia đình thì cần phải trang bị những gì?

Trả lời: Khi đến gặp chủ nhà, anh em thợ thi công nên trang bị cho mình: 
l Tác phong, trang phục: Tác phong tự tin, chuyên nghiệp – Trang phục gọn gàng, 
lịch sự (Có thể sử dụng áo thun Vĩnh Tường, Gyproc).
l Tài liệu, mẫu mã:

+ Sử dụng tài liệu Vĩnh Tường cung cấp bao gồm: Tờ rơi sản phẩm, mẫu sản phẩm 
(Có thể sử dụng giới thiệu kết hợp, đồng thời chia sẻ tính năng vượt trội của sản 
phẩm).

+ Sử dụng những mẫu trần nhà thực tế (Bộ sưu tập Trần Nhà Đẹp Vĩnh Tường 
cung cấp) hoặc những công trình đẹp đã từng thi công trước đây để giới thiệu.
l Thẻ nghề Vĩnh Tường: Sử dụng thẻ nghề Vĩnh Tường để khẳng định thêm về trình 
độ chuyên môn và kinh nghiệm làm việc

Vĩnh Tường tin rằng với những trang bị trên kết hợp với kỹ năng tư vấn thuyết 
phục anh em thợ thi công có thể thuyết phục được chủ nhà về gói thi công lắp đặt 
trần vách thạch cao sử dụng sản phẩm chính hãng Vĩnh Tường.

?    Trường hợp chủ nhà có thắc mắc về kỹ thuật thi công như: Vì sao lại lắp xương khẩu 
độ như này, treo ty như này, sao không đi xương dày hơn, thưa hơn? Vì sao tấm lại 

lắp như vậy?... Mặc dù đã hết sức tư vấn nhưng chưa mang lại hiệu quả, làm kéo dài thời 
gian thi công, gây khó khăn trong quá trình lắp đặt. Với tình huống này phải xử lý như thế 
nào?
Trả lời: Xử lý khi gặp chủ nhà khó tính: Đối với trường hợp như trên quá trình trao đổi sẽ hết sức 
khó khăn nếu như Thợ thi công chưa đưa ra được tiêu chuẩn làm trần đúng quy cách đến với 
chủ nhà. Các anh có thể thực hiện thêm 2 
bước như sau:
Bước 1: Sử dụng các tài liệu có thông số 
kỹ thuật và hướng dẫn quy cách lắp đặt 
của Vĩnh Tường: Tờ rơi, Sách kỹ thuật, Tiêu 
chuẩn Cơ Sở, Video Hướng dẫn thi công.
Bước 2: Sau khi thực hiện Bước 1 nhưng 
vẫn chưa mang lại hiệu quả cao, sử dụng 
cách thức gọi điện đến tổng đài tư vấn kỹ 
thuật 1800 1218 để các chuyên gia tư vấn 
kỹ thuật hàng đầu Vĩnh Tường hỗ trợ tư 
vấn, thuyết phục chủ gia đình. 

?     Vì sao có một số 
trường hợp chiều 

lắp tấm song song 
thanh phụ, nhưng lại 
có trường hợp lắp tấm 
vuông góc thanh phụ?
Trả lời: Khả năng chịu 
uốn của tấm theo 
phương dọc gấp 3 lần 
phương ngang, Vĩnh 
Tường khuyến cáo lắp 
đặt chiều lắp tấm thạch 
cao vuông góc với thanh 
phụ và song song với 
thanh chính để tấm có 
độ chịu tải cao, chống 
cong vênh.

GiẢi Đáp nhữnG câu hỏi thườnG Gặp
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?     Vì sao phải sử dụng thẻ nghề Vĩnh Tường? Thẻ nghề được áp dụng 
khi nào? Ở khu vực nào Thẻ nghề được sử dụng?

Trả lời:  
Thẻ nghề Vĩnh Tường được cấp bởi Trung tâm Đào tạo Thợ thi công Vĩnh Tường 
– Đơn vị hàng đầu trong công tác tuyển sinh, đào tạo đội ngũ thợ thi công thạch 
cao chất lượng cao trên toàn quốc. Thẻ nghề Vĩnh Tường được xem như là một 
chứng chỉ đào tạo nghề do đơn vị sản xuất, phân phối vật liệu Trần và Vách hàng 
đầu Việt Nam đảm bảo. Việc sử dụng thẻ nghề giúp Thợ thi công khẳng định 
tay nghề, kỹ năng, kinh nghiệm so với Thợ thi công 
khác trên thị trường chưa có 
thẻ và là một phương tiện, công 
cụ giúp Thợ thi công xây dựng 
nghề nghiệp hiện tại, phát triển 
cơ hội việc làm trong tương lai.
Hiện nay thẻ nghề có hiệu lực sử 
dụng trên toàn quốc.

?     Vì sao trên những mặt tấm trang 
trí của Vĩnh Tường lại xuất hiện 

mũi tên đính kèm dòng chữ là chiều 
lắp tấm? Chức năng là gì?
Trả lời: Vĩnh Tường khuyến cáo lắp đặt 
tấm trang trí theo đúng chiều mũi tên 
trên mặt sau của tấm vì: Đối với những sản 
phẩm tấm trang trí, trong quá trình phủ 
PVC, sơn các bề mặt tấm được phủ một 
cách đồng loạt; nên quá trình lắp tấm sau 
này vẫn phải đảm bảo đúng với chiều phủ 
để khi xuất hiện hiện tượng phản quang 
ánh sáng các tấm trên trần không bị màu 
đậm, màu nhạt (Với những công trình có 
mặt bằng lớn sẽ thấy rất rõ những sắc độ 
màu nếu lắp sai chiều lắp tấm).

Một số chia sẻ, cảm nhận của anh em sau khi hoàn thành khóa học:

LỊCH ĐÀO TẠO THỢ THI CÔNG THÁNG 9, 10 & 11/2015

Lưu ý : Thời gian tổ chức lớp có thể thay đổi tùy thuộc và 
nhu cầu và số lượng học viên tham dự

stt Địa điểm Lớp  thời gian dự kiến

1 Vĩnh Phúc Căn Bản Tháng 9/2015

2 Lạng Sơn Căn Bản Tháng 9/2015

3 Quảng Ninh Căn Bản Tháng 10/2015

4 Cần Thơ Căn Bản 10 - 12/9/2015

5 Buôn Mê Thuột Căn Bản 24 - 26/9/2015

6 Đà Nẵng Căn Bản 8 - 10/10/2015

7 Bình Phước Căn Bản Tháng 10/2015

8 An Giang Căn Bản Tháng 10/2015

9 Huế Căn Bản Tháng 11/2015

10 Hồ Chí Minh Căn Bản Tháng 11/2015

11 Cà Mau Căn Bản Tháng 11/2015

Liên hệ: Mọi thắc mắc về chương trình, vui 
lòng gọi Hotline Vĩnh Tường (miễn cước): 

18001218 – 1 – 3
18001218 – 2 – 3

Miền Nam

Miền Bắc

Những chia sẻ của các anh em như 
là nguồn động lực to lớn, giúp anh 
em Ban tổ chức chúng tôi có thêm 
quyết tâm để đưa chương trình đào 
tạo đến mọi miền đất nước.

“Chương trình đào tạo rất cần thiết cho 
những người mới vào nghề, giúp tôi rút 
ngắn được thời gian tiếp cận công việc, 
có nhiều kinh nghiệm được rút ra từ 
những chia sẻ của những thợ thi công 
có tay nghề” – Anh Bùi Văn Chung – 
Ninh Bình

“Cảm ơn Vĩnh Tường đã tổ chức chương 
trình đào tạo thi công để anh em có cơ 
hội được học tập kiến thức mới, có cơ 
hội được giao lưu gặp gỡ nhau, chia sẻ 
những khó khăn trong quá trình làm việc”  
– Anh Quăng Văn Hà, TP. Sơn La

“Đối với cá nhân tôi đây thật sự là một khóa 
học bổ ích, sau khóa học tôi được biết những 
phương pháp thi công đúng quy cách kỹ 
thuật, giúp nâng cao chất lượng trong thi 
công. Tôi xin chân thành cảm ơn quý công ty.”  
– Anh Thái Văn Cầm – Thái Bình

“Được học hỏi thêm về những giải 
pháp cũng như quy cách làm việc 
và hiểu biết thêm sự đa dạng của 
khung xương trần vách và tấm”  
– Chị Hà Thị Thành – Sơn La

“Chương trình đào tạo của Vĩnh Tường 
đã tạo điều kiện cho chúng tôi được 
học hỏi kinh nghiệm. Các giảng viên 
rất nhiệt tình, giúp đỡ cho chúng tôi 
làm tốt công việc và làm đẹp cho đời”  
– Tống Đức Hào – Ninh Bình



thợ Xịn 
Xài hàng Xịn

Nghề đóng trần vách thạch cao 
như là một nghề làm đẹp cho đời. 
Từ những ý tưởng độc đáo, cộng 

với đôi bàn tay khéo léo, các anh đã tạo 
nên những công trình tuyệt đẹp. Xuất 
phát từ mong muốn tôn vinh những 
khoảnh khắc đẹp và ấn tượng trong quá 
trình thi công thạch cao, Công ty TNHH 
Saint - Gobain Việt Nam đã tổ chức cuộc 
thi ảnh“Thợ Xịn Xài Hàng Xịn” dành riêng 
cho người thợ thi công thạch cao từ ngày 
1/6/2015 đến hết ngày 31/7/2015.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức rất vui 
vì đã nhận được rất nhiều hình ảnh từ các 
anh thợ thi công trên toàn quốc. Tuy các 
anh không có nhiều thời gian để chia sẻ 
bằng bài viết, nhưng qua các hình ảnh 

gửi về dự thi, chúng tôi đã thấy những nụ 
cười rạng rỡ và niềm vui chứa đầy trong 
từng khoảnh khắc làm việc của các anh. 
Cuộc thi kéo dài chỉ 2 tháng nhưng Ban 
Tổ Chức (BTC) đã nhận được hơn 500 tấm 
ảnh với những nét độc đáo riêng từ hơn 
200 người dự thi.

Chúng tôi trân trọng tất cả các tác 
phẩm gửi về dự thi và cảm nhận được 
nhiều thông điệp đằng sau từng tác 
phẩm. Đó chính là tinh thần tận tụy, 
chăm chỉ và tình yêu nghề được gửi gắm 
thông qua những ánh mắt, nụ cười đầy 
niềm tin của những người thợ!

Chia sẻ với Ban tổ chức, anh Vũ 
Văn Dũng, người đoạt giải Nhất cuộc 
thi rất vui mừng khi biết được mình là 

Khi một công trình xây dựng hoàn thành với kiến trúc đẹp, người ta thường nghĩ ngay 
đến vai trò của kiến trúc sư, nhà thầu… nhưng ít người biết rằng để có được những 
đường nét đẹp và sang trọng ấy thì công sức của người thợ thi công thạch cao là vô 
cùng quan trọng. - Bài: thANh thANh

"

"

tiN tức
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Thị Trường

Anh 
Vũ VăN DũNg
(Hồ Chí Minh)
l Giải nhất “Thợ xịn xài hàng xịn” – 
Giải thưởng: 1 thùng đồ nghề thi công 
trị giá 10.000.000 đồng

Anh 
NguyễN trọNg chiếN 
(Thanh Hóa)  
l Giải nhì “Thợ xịn xài hàng xịn” – 
Giải thưởng: 1 thùng đồ nghề thi 
công trị giá 7.500.000 đồng

Anh 
phAN tườNg Vũ (Đăk Lăk)  
l Giải ba “Thợ xịn xài hàng xịn” – 
Giải thưởng: 1 thùng đồ nghề thi 
công trị giá 5.000.000 đồng

người thắng cuộc. Anh cho biết: “Hình 
thức gửi hình qua Zalo rất dễ đăng ký, 
dễ gửi hình, anh lên Zalo hằng ngày để 
chat với bạn bè, rồi gửi hình cho BTC 
luôn. Bên cạnh đó chương trình là sân 
chơi rất thực tế cho thợ. Những lúc làm 
xong, chụp lại những gì mình đã làm và 
được công nhận là đẹp thì cảm thấy rất 
vui.  Mới đầu nghĩ tham gia sẽ đoạt giải 
chặng để có được công cụ phục vụ thi 
công, nên việc đạt giải nhất chung cuộc 
là ngoài sức tưởng tượng. Cảm ơn BTC 
và mong sẽ còn nhiều chương trình thực 
tế như vậy cho người thợ”. 

Còn anh Phan Tường Vũ, người đạt 
giải ba chia sẻ: “Khi đạt giải nhất chặng 
thứ 2, mình tự tin lắm. Cứ nghĩ mình sẽ 
được giải Nhất chung cuộc, nhưng cuối 
cùng chỉ được giải Ba nên hơi tiếc. Tuy 
nhiên, ảnh của mình được xếp trên hơn 500 
tấm khác cũng đã là một vinh dự. Những 
cuộc thi như vậy giúp anh em tham gia vui 
vẻ, hào hứng và tìm được thêm niềm vui 
trong công việc”.

Chúng tôi chân thành cảm ơn các anh 
đã nhiệt tình tham gia cuộc thi. Tuy chỉ kéo 
dài trong 2 tháng, nhưng đây là một sân 
chơi thú vị, mang đến niềm vui nho nhỏ 
cho các anh. Hi vọng rằng những giọt mồ 
hôi lặng lẽ, những nụ cười sảng khoái của 
các anh không chỉ nằm ở các bức ảnh dự 
thi mà nó sẽ luôn theo các anh trên mọi 
công trình. Hãy mang lại thật nhiều công 
trình đẹp nhé các anh. Hẹn gặp lại! 
 

tại sao chương trình lại có tên là “thợ Xịn Xài hàng Xịn”?
Đã là những người thợ giỏi, chuyên nghiệp tức là “thợ xịn” thì không thể sử 
dụng những sản phẩm không tên tuổi kém chất lượng để rồi về lâu dài mất 
đi uy tín mà mình đã xây dựng bấy lâu. Do vậy, tiêu chí chương trình phải có 
hình ảnh của “hàng xịn”, phải là tấm Gyproc hoặc khung Vĩnh Tường đang 
được lắp đặt hoặc vận chuyển bởi chính các anh – những người “thợ xịn”. 
Một công trình nếu được sử dụng “hàng xịn” và được thi công bởi những 
người “thợ xịn” thì chắc chắn công trình đó sẽ bền và đẹp! Việc sử dụng tấm 
và khung xịn đồng bộ sẽ đảm bảo chất lượng công trình, tạo uy tín cho các 
anh thợ về lâu, về dài.
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Ký sự: 
kháM phá 
đảo ngọc 
phÚ quôc
câu lạc bộ trung tâm phân phối Vti Miền Bắc đã 
có chuyến du lịch hè khám phá Đảo Ngọc phú 
Quốc xinh đẹp từ ngày 06 đến ngày 10 tháng 08 
năm 2015 với số lượng gần 40 người. chương trình 
đã để lại nhiều cảm xúc với các khách hàng tham 
gia khi đây là dấu ấn của hành trình 10 năm Vĩnh 
tường có mặt tại miền Bắc.  - Bài: DươNg phươNg

sKhởi hành từ sáng sớm nhưng những nụ cười, những 
tiếng nói chuyện râm ran, những câu chào hỏi đầy thân 

tình sau một khoảng thời gian dài không gặp nhau đã hứa hẹn 
đây sẽ là chuyến du lịch đầy ắp niềm vui và hữu nghị hợp tác. Đặt 
chân đến Đảo Ngọc Phú Quốc, trên đường về khu nghỉ dưỡng ai 
nấy đều trầm trồ vì phong cảnh hữu tình của Đảo Ngọc nổi tiếng: 
Đây hàng dừa xanh đu đưa trước bãi biển cát trắng tuyệt vời, đây 
làn nước trong xanh gợn sóng li ti. Đây vị mặn mòi của làn gió 
miền biển. Không khí trong lành, tươi mát, khu nghỉ dưỡng cao 
cấp 5 sao Salida đang chào đón những vị khách quý của Câu lạc 
bộ Trung tâm phân phối Vĩnh Tường miền Bắc.

Đảo Ngọc  
phú Quốc với biển 

xanh cát trắng trong mùa 
hè nắng đẹp của miền Nam 
đã đem lại những phút giây 
tuyệt vời cho các thành viên 

của câu lạc bộ trung tâm 
phân phối Vĩnh tường 

miền Bắc.

tiN tức
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y Tối ngày thứ 2 của chuyến du lịch (8/8/2015), tại Salida 
resort Vĩnh Tường đã mở tiệc chiêu đãi và tri ân khách 

hàng nhân dịp kỉ niệm 10 năm Vĩnh Tường có mặt tại miền Bắc. 
Ông Đặng Minh Phương – Tổng giám đốc Công ty Vĩnh Tường 
miền Bắc, kiêm Phó tổng giám đốc Vĩnh Tường Việt Nam, đã có 
lời phát biểu cám ơn toàn thể quý Khách hàng đã có mặt trong 
chuyến du lịch cũng như đã đồng hành với Vĩnh Tường trong 
suốt 10 năm phát triển tại miền Bắc. Cũng trong buổi tiệc, 11 
khách hàng gắn bó với Vĩnh Tường miền Bắc từ những ngày đầu 
tiên đã nhận quà kỉ niệm và kỉ niệm chương thể hiện sự tri ân sâu 
sắc của Vĩnh Tường dành cho khách hàng. 

xChuyến du lịch bắt đầu bằng tour khám phá những đặc 
sản của Đảo Ngọc, đoàn đến tham quan cơ sở nước mắm 

Phú Quốc, vườn tiêu và cơ sở sản xuất rượu sim. Tại đây, mọi 
người có cơ hội khám phá quy trình sản xuất ra nước mắm Phú 
Quốc chất lượng hảo hạng, nức danh cả nước. Hay có cơ hội 
được tận mắt nhìn vườn tiêu xanh mướt, một trong những đặc 
sản trứ danh của Đảo Ngọc. Chị em trong đoàn đặc biệt thích 
sản vật này vì có thể tạo nên những món ăn cay nồng vị tiêu làm 
xiêu lòng bất kì người thưởng thức nào. Cánh mày râu của đoàn 
lại có dịp bổ sung vào kiến thức đồ uống yêu thích với món rượu 
sim đặc biệt tốt cho đàn ông.

Sau khi tìm hiểu đặc sản, đoàn lại tìm hiểu về văn hóa lịch sử 
của Phú Quốc như làng chài cổ Hàm Ninh, nhà tù Phú Quốc, cơ 
sở nuôi cấy ngọc trai và những điểm du lịch nổi tiếng khác của 
hòn đảo. Tất cả đều mang lại những kỉ niệm đáng nhớ cho tất 
cả thành viên đoàn trong lần đầu tiên cùng nhau thăm quan 
Đảo Ngọc.

Chương trình đã kết thúc trong niềm vui 
hân hoan, sự sẻ chia và ủng hộ của tất cả 
thành viên trong câu lạc bộ. Mọi thành 
viên cùng cam kết với tinh thần hợp tác 
để xây dựng cộng đồng nhà phân phối 
sản phẩm Vĩnh Tường tại miền Bắc ngày 
càng lớn mạnh 
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Tại chương trình, đại diện Công ty 
Hiệp Phú và Công ty Cổ phần Công 
nghiệp Vĩnh Tường đã trình bày đề 

tài “Sử dụng bùn đỏ làm nguyên vật liệu 
thay thế sử dụng trong tấm xi-măng sợi”. 
Đây là đề tài kết hợp nghiên cứu giữa bộ 
phận r&D của Công ty Hiệp Phú và khoa 
Công Nghệ Vật Liệu - Trường Đại Học 
Bách Khoa TP. HCM. 

Bùn đỏ là tên gọi một sản phẩm chất 
thải của công nghệ Bayer - phương pháp 
chủ yếu được áp dụng trong quá trình 
tinh luyện bauxite để sản xuất nhôm. 
Nhiều năm qua, bùn đỏ là một vấn đề 

VĩNH TườNG tham dự 
hội nghị quốc tế Nocmat 2015

tháng 8 vừa qua, hội nghị quốc tế Nocmat 2015 (về lĩnh 
vực Vật Liệu Xanh, vật liệu tái chế và xây dựng bền vững) đã 
được tổ chức tại thành phố Winnipeg, Manitoba, canada. 
các hoạt động như workshop, trình bày báo cáo, tham 
quan các công trình nổi bật… được diễn ra xuyên suốt thời 
gian hội nghị.  - Bài: phươNg KhANh

đau đầu với nhiều quốc gia trên thế giới, 
bùn đỏ chiếm diện tích đất lớn để xử lý 
chôn lấp vì không thể tái sử dụng. Ở Việt 
Nam hiện nay, mỗi năm có hơn 1.000.000 
tấn bùn đỏ thải ra môi trường. 

Với mục tiêu nghiên cứu sử dụng 
bùn đỏ để giảm nhẹ các gánh nặng về 
môi trường, đề tài “Sử dụng bùn đỏ làm 
nguyên vật liệu thay thế sử dụng trong 
tấm xi-măng sợi” nhận được quan tâm 
của các chuyên gia trong hội nghị. Kỳ 
vọng trong tương lai, sản phẩm tấm 
DurAflex được sản xuất từ bùn đỏ sẽ 
được hiện thực hóa. 

Là công ty không chỉ đơn thuần 
nghiên cứu lý thuyết mà còn chuyên 
sâu về sản xuất, Vĩnh Tường được xem là 
thành viên nổi bật tại hội nghị Nocmat 
năm nay. Vĩnh Tường cũng là công ty Việt 
đầu tiên tham gia trình bày tại hội nghị 
Nocmat được tổ chức bên ngoài lãnh thổ 
nước nhà. 

Hội nghị Nocmat lần đầu tiên được 
tổ chức năm 1984 tại thành phố rio de 
Janeiro, Brazil. Sau lần thứ 3 tổ chức tại Hà 
Nội (2002) hội nghị được duy trì tổ chức 
thường niên cho đến nay 
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Được triển khai tại 7 tỉnh với 21 điểm bán tại khu vực miền Bắc, chương trình “trần mát 
Vĩnh tường” đã thu hút 1.300 người tham dự tư vấn về sản phẩm trần thả đầu ngàm 
mới và tấm trang trí Vĩnh tường DEco plus. - Bài: NguyễN sANg

Sự kết hợp giữa 2 sản phẩm Trần thả 
đầu ngàm mới và tấm trang trí Vĩnh 
Tường DECO Plus giúp chủ nhà ở 

khu vực miền Bắc có thêm giải pháp để 
giải quyết các vấn đề nóng, ẩm do đặc 
trưng khí hậu.

Trong suốt hành trình qua 7 tỉnh 
thành, đội ngũ tư vấn Vĩnh Tường đã 
nhận được nhiều câu hỏi do chính các 
chủ nhà đưa ra về sản phẩm và ứng 
dụng của sản phẩm mang lại cho ngôi 
nhà. Và sau phần giải đáp nhiệt tình từ 
các tư vấn viên, hầu hết chủ nhà tham 
gia chương trình đều hiểu rằng, sản 
phẩm này không chỉ đơn giản là phần 
khung xương, phần tấm mà Vĩnh Tường 
đang cung cấp giải pháp giúp căn nhà 
thêm bền, đẹp và giúp chống nóng… 
Chương trình thu hút 1.300 người, trong 
đó phần lớn là chủ nhà và thợ thi công, 
con số ấy đã minh chứng cho sức hút 
của chương trình. 

nhìn lại chương trình

Ngoài việc chia sẻ thông tin về các giải 
pháp, sản phẩm, chương trình “Trần mát 
Vĩnh Tường” còn trao tay nhiều món quà ý 
nghĩa như: áo thun, áo mưa, sổ viết và bộ 
tài liệu tham khảo đến chủ nhà. Món quà 
giá trị nhất có thể kể đến, chương trình 
đã tài trợ  570m2  trần cho 16 căn nhà. Bác 
Nguyễn Huy Khánh - một chủ nhà may 
mắn chia sẻ: “Trước đây những ngày mưa 
gió thường bị bụi từ trần nhà rơi khắp nơi, 
căn nhà lúc nào cũng tối. Mùa nắng thì rất 
nóng. Nhưng sau khi được tư vấn và làm 
trần mát Vĩnh Tường, trần nhà như được 

thay áo mới và không còn nóng hay bụi 
như trước đây. Cảm ơn công ty đã giới thiệu 
một giải pháp rất thiết thực và hiệu quả”. 

Chương trình “Trần mát Vĩnh Tường” 
đã khép lại và mang đến nhiều ấn tượng 
đẹp và để có được một chương trình 
tư vấn thành công trọn vẹn, không thể 
không nhắc đến sự góp sức và hỗ trợ từ 
các đại lý khu vực. Với chủ nhà, đây là cơ 
hội giúp họ tiếp cận nhiều hơn với các 
thông tin hữu ích về sản phẩm và giải 
pháp hiệu quả dành cho trần và vách 
ngăn từ Vĩnh Tường 

TTPP Tiến Thành – luôn đồng hành cùng Vĩnh 
Tường qua các chương trình

Chủ nhà chụp 
hình lưu niệm 
cùng đại diện 
chương trình 
“Trần mát Vĩnh 
Tường” 

Hình ảnh trước và sau khi làm trần mát Vĩnh Tường

Tư vấn giới thiệu sản phẩm tại cửa hàng
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tẶNg tài LiỆU SẢN PhẨM
Công ty Vĩnh Tường gửi tặng bộ tài liệu sản phẩm nhằm hỗ trợ các anh thợ thi công, nhà thầu 
trong công tác giới thiệu sản phẩm Khung Vĩnh Tường, Tấm Hoa Văn đến chủ nhà. Bao gồm:

Ngay khi nhận được tin nhắn, chúng tôi sẽ liên lạc và gửi tờ rơi 
đến quý khách hàng trong vòng 2 tuần.

Trong trường hợp quá thời gian trên, xin vui lòng gọi lại số điện 
thoại 093 68 32123 để được phúc đáp.

Rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng
phòng tiếp thị

Tấm trang trí VĨNH TƯỜNG     1

TAM TRANG TRI

QUYEÅN 1.6.20154
Daønh cho thò tröôøng Taây Nam Boä

Duøng cho traàn noåi

www.vinhtuong.com
www.trannhadep.com

TOÅNG ÑAØI TÖ VAÁN
MIEÃN PHÍ TOAØN QUOÁC

1800 1218

l Thời hạn chương trình: từ nay đến 31/12/2015
l Lưu ý: tin nhắn gửi đi có tốn phí 500đ/1 tin

Xuất phát từ nhu cầu thực tế của kiến 
trúc sư công trình, bộ phận tư vấn 
giải pháp và sản phẩm thuộc phòng 
Kinh doanh Dự án công ty cpcN Vĩnh 
tường bắt đầu triển khai chương 
trình tư vấn toàn diện Đồng hành 
cùng Kiến trúc sư. 

chương trình bao gồm 5 bước chính: 
Bước 1: Tìm hiểu dự án Kiến Trúc Sư đang 
tham gia thiết kế theo chức năng: Bệnh 
viện, trường học, cao ốc văn phòng, 
chung cư, nhà máy…
Bước 2: Dựa theo bản vẽ thiết kế cơ sở, 
thiết kế điện, đèn, cao độ trần lên phương 
án cho từng khu vực dự án. 
Ví dụ: Các phương án giật cấp thẩm mỹ 
cho sảnh, chống cháy cho phòng kỹ 
thuật, cách âm cho phòng ngủ…

hỗ trợ tư Vấn toàn diện cho 
hạng Mục trần & Vách ngăn

đồng hành cùng kiến trúc sư: 

Để nhận được tư vấn xin vui lòng 
liên hệ Bộ phận tư vấn – Phòng Kinh 
doanh dự án Vĩnh Tường: 
Mr. Viết Anh – 0903 868 836 
Email: anh.vv@vinhtuong.com 

Bước 3: Sau khi duyệt phương án, triển 
khai các chi tiết bản vẽ, shop drawing 
trần và vách bao gồm: mặt bằng, mặt cắt, 
2D hoặc 3D.
Bước 4: Dự toán và báo giá.
Bước 5: Viết hướng dẫn/ chỉ dẫn/ thuyết 
minh kỹ thuật.
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côNg trìNh tiêU biểU

Quy mô cả dự án bao gồm 44 
biệt thự nghỉ dưỡng và một 
khách sạn truyền thống, tất 

cả phòng được thiết kế so le nên đều 
có hướng nhìn ra biển. Novotel Phú 
Quốc resort được quản lý bởi Tập đoàn 
danh tiếng thế giới - Accor (Pháp) nên 
các tiêu chuẩn về thiết kế và xây dựng 
được đánh giá rất kỹ lưỡng. Đây cũng là 
lý do để Vĩnh Tường tự hào vì được tin 
tưởng lựa chọn là đơn vị thi công tổng 
18.000m2 trần nội ngoại thất cho công 
trình. Đánh giá về công trình lần này, 
ông Đặng Hoài Phong – Giám đốc Thi 
công, công ty Vĩnh Tường cho biết: “Với 
kinh nghiệm, chất lượng tay nghề thợ 
thi công cùng với sản phẩm chính hãng, 
Vĩnh Tường đã và đang đáp ứng rất tốt 
các yêu cầu cao nhất của khách hàng, 
cụ thể là COTECCONS – đơn vị tổng thầu. 
Ngoài ra, để đảm bảo đạt tiêu chuẩn 
khách sạn 4 sao cho dự án, Vĩnh Tường 

NOVOTeL PHú QuốC
Tận hưởng kỳ nghỉ thiên đường
Novotel phú Quốc resort được xây dựng trên địa phận xã Dương 
tơ – huyện phú Quốc – tỉnh Kiên giang, thuộc dự án khu tổ hợp du 
lịch sonasea Villas & resort. Nơi đây hứa hẹn sẽ mở ra một thiên 
đường nghỉ dưỡng, du lịch mới cho du khách trong nước và quốc tế 
khi đến Đảo Ngọc phú Quốc. - Bài:  phươNg KhANh 

đã kiểm soát chặt chẽ ngay từ khâu 
cung ứng vật tư, quá trình thi công lắp 
đặt, nghiệm thu nội bộ…” 

Sau khi nghiên cứu về cấu trúc và 
đặc tính của công trình ở gần biển 
và chịu nhiều tác động của tự nhiên, 
Ban chỉ huy dự án đã quyết định sử 
dụng tấm DurAflex độ dày 8 mm và 
hệ khung BASi để làm trần cho hành 
lang và ban công toàn dự án. Hệ thống 
trần phòng khách sạn và phòng khu 
villas được thi công với tấm thạch cao 
Gyproc độ dày 9 mm và hệ khung BASi. 

Novotel Phú Quốc resort sở hữu 
nhiều lợi thế về địa hình, được thi 
công và giám sát bởi những đơn 
vị uy tín… hứa hẹn sẽ là nơi mang 
đến nhiều trải nghiệm thú vị cho du 
khách. Đặc biệt với những ai yêu biển 
và thích tận hưởng kỳ nghỉ trong một 
không gian hoàn hảo thì đây là dự án 
đáng để chờ đợi 

s Phối cảnh toàn dự án Novotel Phú Quốc 
Resort, dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 
12/2015

s Phần trần của 400 phòng khu khách sạn 
và villas thì được thi công với tấm thạch cao 
Gyproc dày 9mm  và hệ khung BASI

s Hiện dự án đang trong quá trình thi công. 
Tấm DURAflex 8mm và hệ khung BASI được 
sử dụng làm trần cho hành lang và ban công 
toàn dự án

s Các phòng 
được thiết kế so le 
nên đều có hướng 

nhìn ra biển
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côNg trìNh tiêU biểU

Được khởi công vào ngày 
23/11/2013, dự án nâng cấp 
Bệnh viện Đa khoa Giao thông 

Vận tải Trung ương (GTVT TW) là một 
trong những công trình y tế trọng điểm 
của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Y tế với 
tổng mức đầu tư 15 triệu uSD (tương 
đương 313 tỷ đồng). Dự án đầu tư xây 
dựng mới tòa nhà nghiệp vụ kỹ thuật 
gồm 7 tầng nổi và 2 tầng hầm cùng với 
hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ bên 
ngoài tòa nhà, là điểm nhấn về kiến trúc 
hiện đại. Công trình đã được khánh thành 
và bắt đầu đưa vào sử dụng từ 15/5/2015.

Là công trình phục vụ xã hội với mục 
đích khám chữa bệnh nên tòa nhà được 
đầu tư xây dựng và hoàn thiện với chất 
lượng cao nhất. Với nhiều ưu điểm vượt trội 
so với vật liệu cùng loại, công trình đã được 

chủ đầu tư chuyển toàn bộ hệ vách 3D 
sang sử dụng vách DurAflex do đây là sản 
phẩm thân thiện với môi trường, tốt cho 
sức khỏe người sử dụng. Toàn bộ 15.000m2  
hệ vách đều sử dụng sản phẩm V-WALL 
75/76 kết hợp với Tấm DurAflex 8mm, với 
giải pháp chống cháy trong vòng 60 phút. 
Một số nơi chuyên biệt, như hộp kỹ thuật, 
đã được các chuyên gia từ Vĩnh Tường tư 
vấn hệ vách chống cháy 120 phút.

Điều này cũng hoàn toàn phù hợp 
với chủ trương của bệnh viện khi mong 
muốn mang lại một môi trường khám 
chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại, xanh 
và sạch đẹp. Có thể nói đây là một trong 
31 bệnh viện đạt chuẩn theo mô hình 
Bệnh viện đa khoa hạng i của Bộ Y tế với 
trang thiết bị y tế hiện đại, tiên tiến, và 
cũng là bệnh viện tiên phong trong việc 

Bệnh viện Đa khoa giao thông Vận tải trung ương là dự án sử dụng 
vốn vay oDA của Quỹ opEc với quy mô 500 giường bệnh, và là công 
trình bệnh viện đi đầu trong việc sử dụng vật liệu xanh thân thiện 
với môi trường. - Bài: MiNh phươNg

- Bệnh viện Đa khoa giao thông vận 
tải trung ương

MÔ HÌNH 
VẬT LIỆu XANH

s Ảnh hoàn thiện của bệnh viện

s Ảnh phối cảnh bệnh viện trước khi xây dựng

t Ảnh hoàn thiện của bệnh viện

ứng dụng các sản phẩm thân thiện với 
môi trường trong quá trình xây dựng.

Với việc tham gia cung cấp sản phẩm 
chất lượng cao cho một trong những 
công trình trọng điểm của Thủ đô, Vĩnh 
Tường ngày càng khẳng định vị thế hàng 
đầu và luôn luôn tiên phong trong lĩnh 
vực trần và vách nhẹ tại Việt Nam 
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Lai rai 24h

Lai rai

nơi nào nóng nhất
Ba ông khách du lịch ngồi nói khoác với nhau. Ông thứ nhất: "Ở 
nước tôi, thời tiết nóng tới mức người vừa toát mồ hôi ra là bay 
hơi được rồi".
- Còn ở nước tôi thì chẳng cần phải xây dựng nhà máy sữa bột, vì 
sữa vừa vắt ra khỏi con bò là đã khô ngay thành sữa bột!
- Ăn nhằm gì! - Ông thứ ba mới rề rà - Ở nước tôi, họ toàn phải 
đập nước đá nhỏ ra cho gà ăn để nó không đẻ trứng gà luộc đấy!

Cô thư ký khoe: "Cậu biết không, sếp 
của tớ có tài hùng biện. Có lần ổng 
nói hơn một tiếng đồng hồ không 
nghỉ, và công nhân vỗ tay không 
ngớt".
- Ăn nhằm gì, ông sếp của tớ hổng 
có tài hùng biện chi cả, cuộc họp 
hôm trước ổng nói có vài câu, vậy 
mà công nhân đã vỗ tay reo hò rầm 
rầm.
- Ổng nói gì vậy, đề nghị tăng lương 
cho công nhân à?
- Không, ổng xin từ chức.

ThậT Thà
Trung úy tập hợp trung đội tân 
binh lại: "Trước khi nhập ngũ ai 
trong các anh từng uống rượu?".
Tất cả im lặng. rụt rè mãi cuối 
cùng mới có một người bước ra 
khỏi hàng.
- Tốt lắm! - Trung uý nói - Anh đi 
ăn cưới với tôi, còn những người 
khác ở lại!

LUẬT HÔN NHÂN
Hai vợ chồng cãi nhau
Người chồng gào lên : 
Biết thế tôi thà lấy quỷ 
còn hơn lấy cô..
Vợ thản nhiên:
-Luật Hôn nhân không 
cho phép họ hàng 
lấy nhau đâu

Phòng xa
Giám đốc gọi trưởng phòng tổ chức và 
ra lệnh: "Anh tìm trong nhà máy một 
người trẻ tuổi, có năng lực, có thể thay 
thế tôi trong tương lai".
- Tìm xong thì giao cho anh ta việc gì?
- Đuổi anh ta ngay lập tức.

Đuổi anh ta 
ngay lập tức

Tài hùng 
biện của 

sếp
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