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Quý độc giả thân mến, 

Nhà – không chỉ là nơi mỗi chúng ta đều mong muốn quay về sau 
một ngày làm việc vất vả. Nhà – không gian yêu thương ấy còn là nơi kết 
nối tình thân và lưu giữ những khoảnh khắc hạnh phúc ấm cúng bên gia 
đình. Từ tâm niệm ấy, Vĩnh Tường luôn nghiên cứu để mang đến những 
sản phẩm, giải pháp hoàn hảo giúp mỗi chủ nhà kiến tạo cho riêng mình 
một không gian sống thoải mái tiện nghi nhất. Và để một tổ ấm được 
thành hình là công sức của cả một đội ngũ từ những kiến trúc sư, đội thợ 
xây, thợ điện, nước… và anh em thợ thi công thạch cao. Như một cơ hội 
để chia sẻ và tri ân sự gắn bó với nghề, trong số báo Nhịp Sống Thi Công 
chủ đề “Người xây không gian yêu thương” kỳ này, chúng tôi xin gửi đến 
quý độc giả câu chuyện về thợ thi công thạch cao - người góp phần tạo 
ra không gian nội thất hoàn thiện cho mỗi ngôi nhà qua phóng sự ảnh 
Một ngày theo chân thợ thi công Miền Tây, hay Một ngày tại công trình 
Vinhomes Central Park Tân Cảng (Tp. HCM).

Ban biên tập tạp chí Nhịp Sống Thi Công xin gửi lời cảm ơn chân 
thành đến tất cả hệ thống phân phối và thợ thi công thạch cao đã luôn 
đồng hành cùng Vĩnh Tường trong hành trình nâng tầm chất lượng 
không gian sống cho người Việt.

Trân trọng, 

Ban biên tập NSTC

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: nhipsongthicong@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: Thanh Nhi- Phòng tiếp thị

08 377 61 888

BAN BIÊN TẬP: Nguyễn Thị Hồng Ngọc 
Khổng Minh Trí, Di Trần , Thanh Nhi 

Người xây 

KHÔNG GIaN YêU THƯơNG

www.vinhtuong.com facebook.com/TranNhaDep.VinhTuong
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sự kiệN

sỰ KIỆN TRẢI NGHIỆM GIẢI PHÁP 
VĨNH TƯỜNG - GYPROC 
NÂNg tẦM chẤt LưỢNg 
khôNg giaN sốNg
Luôn nỗ lực mang lại những 
trải nghiệm khác biệt cho 
khách hàng với những sản 
phẩm và giải pháp tốt nhất 
nâng tầm chất lượng không 
gian sống, Vĩnh Tường -  
Gyproc hiện là thương hiệu 
được giới chuyên môn, các 
kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng, 
đội thợ thi công và các 
chủ nhà tín nhiệm trên thị 
trường trần và tường thạch 
cao. Từ ngày 27 đến 31/08 
vừa qua, tại trung tâm Triển 
lãm quốc tế SECC, Q.7,  
TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Tường- 
Gyproc tổ chức gian triển 
lãm “Trải nghiệm giải pháp 
Vĩnh Tường-Gyproc – Nâng 
tầm chất lượng không 
gian sống”, đón tiếp hàng 
ngàn lượt khách hàng đến 
tham quan và trực tiếp trải 
nghiệm.

trước ngày diễn ra sự kiện, không khí tại khắp các ngã đường trung tâm tp.hồ chí Minh đã được khuấy 
động bởi màu áo vàng rực rỡ.

H àng ngàn lượt tham quan trải nghiệm của khách mời là chủ nhà, kiến trúc 
sư, kỹ sư xây dựng, chủ đầu tư, thợ thi công, các nhà thầu và giới chuyên 
môn đã tham quan gian triển lãm Vĩnh Tường được thiết kế, thi công ấn 

tượng bằng các sản phẩm từ Vĩnh Tường – Gyproc – DURaflex, các khu trưng bày và ứng 
dụng sản phẩm thực tế.

Bên cạnh thông tin về những ưu điểm nổi bật của tường thạch cao, giúp khách 
hàng yên tâm khi sử dụng tấm thạch cao để làm tường và trần như: nhẹ hơn tường 
gạch; dễ thi công, tháo lắp; tiết kiệm thời gian và chi phí; đa năng, thân thiện với môi 
trường. Các khách hàng đã không khỏi ngạc nhiên khi lần đầu trải nghiệm những công 
nghệ đột phá được ứng dụng trên tấm thạch cao và hàng loạt sản phẩm mới tại các khu 
vực trưng bày, ứng dụng. 

không gian tại các khu vực trong gian triển lãm

Bài: ngân Hà
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Lần đầu tiên tại Việt Nam, khách hàng 
được trực tiếp thử thách độ cứng chắc và 
khả năng chịu lực đầy ấn tượng với bức 
tường leo núi từ thạch cao. Bức tường 
leo núi từ thạch cao siêu cứng chắc cao 6 
mét tại triển lãm do chính đội ngũ nhân 
viên kỹ thuật của Vĩnh Tường – Gyproc 
giám sát thực hiện, những mấu bám leo 
núi được bắt trực tiếp vào tường thạch 
cao với vít bắn thẳng. 

Gần 1000 lượt khách hàng đã hào 
hứng tham gia leo núi với cảm xúc vô 
cùng bất ngờ về độ cứng chắc của tường 
thạch cao. Đặc biệt, tại sự kiện, Quán 
quân Cuộc đua Kỳ thú 2013 – Diệp Lâm 
anh đã có màn leo núi ấn tượng cùng các 
khách mời và khách hàng có dịp thách 
đấu cùng Siêu mẫu – Á Vương Trương 
Nam Thành. 

Phần trực tiếp trải nghiệm tại ngay 
bức tường leo núi, nhìn cận cảnh mặt cắt 
phần bên trong bức tường đã giúp khách 
hàng hiểu rõ hơn về ưu điểm của tấm 
thạch cao siêu cứng chắc Gyproc: 
l Cứng chắc như tường gạch.
l Cách âm – cách nhiệt tốt hơn tường 
thạch cao tiêu chuẩn.
l Dễ dàng lắp đặt vật treo với vít thông 
thường, không cần khoan chuyên dụng.
l Khả năng chịu tải ấn tượng với 15 kg tại 
1 điểm treo (với vít 5mm).
l Ứng dụng cho tường thạch cao.

giải pháp chịu Lực từ tẤM thạch cao siêu cứNg chắc

khám phá bên trong tường leo núi. các mấu leo 
núi được bắt trực tiếp vào 2 lớp tấm thạch cao siêu 
cứng chắc của gyproc (*) 

hào hứng leo núi làm từ tường thạch cao

(*) tấm thạch cao đặc biệt, gọi 1800 1218 để biết thêm chi tiết. 

hai chị em song sinh bảo trân & bảo anh (chương trình tuyệt Đỉnh 
song ca) cùng chụp hình giao lưu với Diệp Lâm anh 

trương Nam thành và Diệp Lâm anh chinh phục núi thạch cao siêu cứng chắc

trương Nam thành giao lưu cùng Mc và khách tham dự leo núi thạch cao siêu cứng chắc
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côNg Nghệ Lọc khôNg khí activ’air trêN NềN tẤM thạch cao

Hướng đến mục tiêu nâng tầm chất lượng không gian sống, 
Tập đoàn Saint-Gobain không ngừng cải tiến, ứng dụng công nghệ 
tiên tiến vào sản phẩm, tấm thạch cao Gyproc – activ’air được ra 
đời với công nghệ lọc không khí activ’air trên nền tấm thạch cao 
Gyproc. Với hệ thống thông gió đạt chuẩn kết hợp cùng sản phẩm 
Gyproc activ’air để làm tường hoặc trần giúp giảm 70% lượng khí 
formaldehyde trong không khí – loại khí có thể gây ung thư được sản 
sinh từ gỗ, sơn tường, thảm trải sàn, các loại màn treo, vải vóc hoặc từ 
các hoạt động nấu nướng, giặt ủi, vận hành các thiết bị điện. Khách 
hàng đến tham quan đã được trực tiếp kiểm chứng với máy đo nồng 
độ formaldehyde được đặt ngay trong gian triển lãm.

giải pháp cách ÂM vưỢt trội

Với việc lắp đặt phòng cách âm trong đó có 
dùng tấm trần Eurocoustic ngay tại gian triển 
lãm, khách hàng đến tham quan đã thực sự cảm 
nhận được ứng dụng thực tế, khả năng tiêu âm 
vượt trội cùng bảng màu sắc vô cùng phong 
phú của sản phẩm này. Yên tĩnh hoàn toàn là 
cảm nhận của khách hàng khi bước vào không 
gian phòng được lắp đặt tấm trần Eurocoustic 
kết hợp với hệ tường thạch cao cách âm Vĩnh 
Tường - Gyproc, mặc dù không khí bên ngoài vô 
cùng ồn ào và náo nhiệt. Đây là sự lựa chọn hoàn 
hảo cho không gian giải trí, thư giãn với những 
mảng màu thỏa sức sáng tạo.

trải nghiệm không gian phòng cách âm từ tấm Eurocoustic

tìm hiểu về tấm thạch cao lọc không khí 
gyproc activ'air 

sự kiệN
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Tấm DURawood, giải pháp thẩm mỹ 
từ vật liệu không nung Calsium Silicate 
thay thế cho chất liệu gỗ truyền thống. 
Không chỉ thân thiện với môi trường 
mà còn có thể ứng dụng đa dạng trong 
trang trí nội, ngoại thất với những đặc 
tính ưu việt như: khả năng chống cháy 
do không bắt lửa như gỗ; bền chắc, khó 
gãy nứt và không bị mối mọt; không co 
ngót, cong vênh; an toàn cho sức khỏe; 
đa dạng về kích thước; dễ thi công; màu 
sắc linh hoạt giống với gỗ thật. Sản 
phẩm được cung cấp bởi thương hiệu 
DURaflex từ nhà máy Hiệp Phú.

DURawood có thể ứng dụng cho 
nhiều khu vực khác nhau trong không 
gian nội thất như sàn, bậc cầu thang, 
thanh lam trang trí v.v… mang đến vẻ 
đẹp tinh tế cho các khu vực trong gian 
triển lãm.

5 ngày triển lãm, đón tiếp trên 5000 
lượt khách đến tham quan và trực tiếp 
trải nghiệm ứng dụng thực tế và những 
ưu điểm nổi bật của sản phẩm, giải pháp 
từ thạch cao và các sản phẩm DURaflex, 
DURawood, Vĩnh Tường – Gyproc hy 
vọng rằng khách hàng sẽ có thêm nhiều 
lựa chọn cho không gian yêu thương 
của mình, giúp nâng tầm chất lượng 
không gian sống với vật liệu nhẹ, thân 
thiện với môi trường. 

Với sự quan tâm tích cực từ khách 
hàng tham quan không gian triễn lãm, 
Vĩnh Tường - Gyproc sẽ sớm đưa các sản 
phẩm mới Eurocoustic, activ'air, tấm 
thạch cao siêu cứng chắc sớm có mặt tại 
thị trường Việt Nam    

ứNg DụNg tẤM DuraWooD

 tấm Durawood được ứng dụng tường trang trí và cầu thang cho khu triễn lãm

gặp gỡ, chia sẻ và nhận tư vấn từ chuyên gia của vĩnh tường - gyproc 
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KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH

trẦN thị thu Nguyệt
(Đà NẵNG)

ĐoàN thái ĐiềN
(ĐồNG THÁP)

Hòa cùng không khí sôi động của giải bóng đá Châu Âu 2016, Vĩnh Tường phối hợp cùng 
NS Blue Scope Việt Nam tổ chức chương trình “Cùng Vĩnh Tường hòa nhịp EURO CUP” - dự 
đoán kết quả các trận đấu bóng đá. Bài: ngân Hà 

C hương trình đã diễn ra vô cùng 
hào hứng tại 35 tỉnh thành từ 
Quảng Trị đến Cà Mau, nhận 

được sự tham gia nhiệt tình của anh chị 
em thợ thi công và đại lý cấp 2 với hơn 
7000 phiếu dự đoán. 

Tại lần rút thăm ngày 30/06/2016 
dành cho lượt dự đoán 1 – dự đoán 
đúng 1 trong 6 đội nhất bảng vòng loại 
Euro Cup có 40 khách hàng may mắn 
nhận được 40 chiếc tivi Samsung 32 
inch trị giá 5 triệu đồng. 

Lượt rút thăm lần 2 diễn ra ngày 
25/07/2016 dành cho lượt dự đoán 2 – 
dự đoán đội vô địch Euro Cup, hai khách 
hàng may mắn nhận giải thưởng du lịch 
đến Pháp trị giá 60 triệu đồng/ giải là 
chị Trần Thị Thu Nguyệt (Cửa hàng Thu 
Nguyệt – Đà Nẵng) và anh Đoàn Thái 
Điền (Thợ Thi Công tại Đồng Tháp) . 

Ngày 04/08/2016, lễ trao giải cho các 
khách hàng may mắn đã diễn ra tại văn 
phòng Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh 
Tường. Các khách hàng đã bày tỏ cảm xúc 
vui mừng khi tham gia chương trình và 
may mắn nhận giải. “Từ ngày bắt đầu vào 
nghề tôi đã chọn Vĩnh Tường để bán, và vô 
cùng yên tâm với sản phẩm của Vĩnh Tường, 
đồng thời cũng rất hài lòng với các chương 
trình mà Vĩnh Tường tổ chức cho khách 
hàng. Lần này khi gởi phiếu đi tôi không dám 
nghĩ là mình được nhận giải thưởng lớn đến 
vậy. Thật sự rất vui mừng và cảm ơn công ty 
đã tổ chức chương trình này.” (Chia sẻ của 
chị Thu Nguyệt – Cửa hàng Thu Nguyệt – 
Đà Nẵng) . 

“Trong những năm qua, Vĩnh Tường đã 
có rất nhiều chương trình hấp dẫn cho thợ 
thi công giúp anh em thợ thi công thêm 
hào hứng, vì vậy chương trình nào của Vĩnh 

Lễ bốc thăm đợt 1 

thị trườNg

Tường tôi cũng tham gia. Lần này nhận 
được giải thưởng là chiếc tivi tôi rất vui và 
bất ngờ. Cảm ơn Vĩnh Tường và mong công 
ty tổ chức thêm nhiều chương trình ý nghĩa 
hơn nữa cho anh em thợ và cho khách 
hàng.” (Chia sẻ của anh Phương Văn Hiển 
– Thợ thi công tại Bình Dương)

“Cùng Vĩnh Tường hòa nhịp EURO 
CUP” là lời cảm ơn chân thành gởi đến 
các anh chị thợ thi công, cửa hàng cấp 

2 đã đóng góp, đồng hành cũng Vĩnh 
Tường, đưa sản phẩm của Vĩnh Tường 
đến với các công trình dân dụng và công 
trình lớn trên toàn quốc. Chúc các anh 
chị nhận được nhiều công trình, bán 
được nhiều hàng để có mùa thu hoạch 
cuối năm thật tốt. Vĩnh Tường xin trân 
trọng gởi lời cảm ơn đến Công ty NS Blue 
Scope đã đồng hành cùng chúng tôi 
trong chương trình này 
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thị trườNg

STT HỌ & TÊN TỉNH & TP

1 Dương Quốc Nam Trà Vinh

2 Nguyễn Thị Kim Hương Hồ Chí Minh

3 Nguyễn Trường Giang Hồ Chí Minh

4 Vũ Thị Dung Hồ Chí Minh

5 Lý Thanh Hùng Tiền Giang

6 Vũ Xuân Trường Ninh Thuận

7 Phương Văn Hiển Bình Dương

8 Nguyễn Văn Hưởng Vĩnh Long

9 Nguyễn Thanh Thuận Trà Vinh

10 Phạm Trường Sang Cà Mau

11 Cao Văn Sỹ Đồng Nai

12 Nguyễn Thị Tuệ  Gia Lai

13 Trần Thị Loan Trà Vinh

14 Trần Thái Hiếu Hồ Chí Minh

15 Nguyễn Thị Văn  Khánh Hòa

16 Lê Kỳ Quảng Ngãi

17 Đỗ Phủ Hồ Chí Minh

18 Phạm Nguyễn Trần anh Dũng Đồng Nai

19 Bùi Thị Tú Anh Đồng Tháp

20 Nguyễn Thanh Phương Hồ Chí Minh

STT HỌ & TÊN TỉNH & TP

1 Dương Quốc Nam 334211154

2 Nguyễn Thị Kim Hương 212331927

3 Nguyễn Trường Giang 301455467

4 Vũ Thị Dung 172682889

5 Lý Thanh Hùng 312192141

6 Vũ Xuân Trường 264294568

7 Phương Văn Hiển 281152018

8 Nguyễn Văn Hưởng 145150588

9 Nguyễn Thanh Thuận 334444847

10 Phạm Trường Sang 381501266

11 Cao Văn Sỹ 162514581

12 Nguyễn Thị Tuệ 060744064

13 Trần Thị Loan 334423115

14 Trần Thái Hiếu 23011880

15 Nguyễn Thị Văn 220772336

16 Lê Kỳ 212600806

17 Đỗ Phủ 36072001221

18 Phạm Nguyễn Trần anh Dũng 370687048

19 Bùi Thị Tú Anh 341542572

20 Nguyễn Thanh Phương 212188529

DaNh sách khách hàNg trúNg giải 
tivi saMsuNg 32 iNch:

21 Nguyễn Huy Thắng Hồ Chí Minh

22 Trương Quang Bé Cà Mau

23 Nguyễn Thị Hoa Vĩnh Long

24 Trần Đình Thanh Hồ Chí Minh

25 Võ Thị Thơ Tiền Giang

26 Huỳnh Ngọc Hân Đồng Tháp

27 Hoàng Văn Nhuận Hồ Chí Minh

28 Lê Quốc Bảo Hồ Chí Minh

29 Phạm Thị Thương Bình Dương

30 Nguyễn Thị Thanh Thúy Hồ Chí Minh

31 Bùi Trường Sơn Hồ Chí Minh

32 Phan Thị Hoa Đà Nẵng

33 Nguyễn Phương Hòa Đồng Tháp

34 Nguyễn Đăng Khoa Tây Ninh

35 Trần Thị Sáu Đồng Tháp

36 Đàm Văn Đức Quảng Bình

37 Lê Đình Phi Quảng Ngãi

38 Ngô Quang Hiếu Hồ Chí Minh

39 Huỳnh Minh Thơm Hồ Chí Minh

40 Nguyễn Hữu Nam Em Quảng Ngãi

khách hàng trúng giải chụp hình lưu niệm 
cùng ban tổ chức và Nhà tài trợ 



Thị Trường

cHươNG TrìNH “Thợ xịn xài hàng xịn”.

THời GiAN: Từ ngày 01/09/2016 đến 30/09/2016

HìNH THức: Tổ chức cuộc thi nhắn tin câu trả lời theo 
đúng thể lệ và giải thưởng đã được Ban Tổ Chức công bố. 

Đối TượNG THAm GiA: Thợ thi công từ 18 tuổi trở lên 
đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam có năng lực pháp 
luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

cơ cấu Giải THưởNG: 
Giải tuần: 01 túi thi công + 01 áo thun cao cấp 
Số lượng giải thưởng: 50 giải/ câu hỏi. Tổng cộng có 8 câu 
hỏi. Mỗi câu hỏi, BTC sẽ trao giải cho 50 người có đáp án 
đúng và trả lời nhanh nhất. 

Giải chung cuộc: 01 Điện thoại iPhone 6SPlus 64Gb
Số lượng giải thưởng: 03 giải 
Sau 8 đợt gởi câu hỏi, BTC sẽ lọc danh sách số điện thoại 
của những người tham gia đã trả lời đúng tất cả 8 câu (bao 
gồm cả những người đã đạt giải tuần). Sau đó sẽ rút thăm 
may mắn trên trang random.org để chọn ra 3 người may 
mắn nhất. 

Lưu ý: 
l Giải thưởng chỉ được trao bằng hiện vật, không quy đổi 
thành tiền. 
l Mỗi người dự thi có quyền nhận được nhiều giải thưởng tuần 
nếu họ gửi câu trả lời cho từng câu hỏi khác nhau của chương 
trình này. 

CHƯƠNG TRÌNH 
“THỢ XIN XÀI HÀNG XỊN”

l BTC có quyền thay đổi giải thưởng với giá trị tương đương +/- 
10% mà không cần báo trước. 
l Giải chung cuộc chỉ dành cho người có 8 câu trả lời đúng. Nếu 
một người trả lời tất cả 8 câu hỏi nhưng bị sai bất cứ câu nào thì sẽ 
mất lượt ở giải chung cuôc. 

TiÊu cHí: 
- Ban tổ chức sẽ tổng hợp 50 câu trả lời đúng và nhanh nhất 
để trao giải tuần. 
- Hệ thống nhận tin nhắn sẽ thống kê số lượng này. Câu trả 
lời hợp lệ là câu trả lời tin nhắn đúng cú pháp và gửi đến 
tổng đài trong vòng 48h. 

1

2

3

4

5

6

Kính mời Quý anh chị em thợ thi công thạch cao trên toàn 
quốc tham gia 

10 Nhịp sốNg thi côNg      số 26 www.vinhtuong.com - www.trannhadep.com



- Giải chung cuộc sẽ được xác định dựa trên kết quả quay số 
trên trang random.org, hình ảnh sẽ được chụp lại đăng trên 
www.facebook/gyprocvn. 

TrAo Giải: 
a. Giải tuần: Sẽ được BTC gửi trực tiếp đến người dự thi 
qua đường bưu điện. BTC sẽ gọi điện trực tiếp để xác nhận 
địa chỉ. 

b. Giải chung cuộc: Người đạt giải tại TPHCM sẽ được thông 
báo cụ thể về thời gian và địa điểm đến nhận giải. Khi đến 
nơi trao giải, người nhận giải vui lòng mang theo điện thoại 
có chứa tin nhắn chúc mừng của BTC, giấy CMND hoặc giấy 
ủy quyền nhận giải (có xác nhận của địa phương) nếu người 
đạt giải không thể trực tiếp đến tham dự. Với người đạt giải 
tại các tỉnh, Đại diện của công ty TNHH Saint-Gobain sẽ liên 
hệ để trao giải. Nếu có thay đổi vê cách thức trao giải, BTC sẽ 
thông báo cho người đạt giải. 

c. BTC sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc giải thưởng bị 
thất lạc do lỗi của bưu điện hoặc do người đạt giải cung cấp 
sai địa chỉ. 

d. Thời gian nhận giải: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày BTC 
thông báo người đạt giải. 

e. Trường hợp BTC không thể liên lạc được với người đạt 
giải, trong vòng 30 ngày kể từ khi có kết quả hoặc người 
đạt giải cung cấp thông tin sai thì xem như người đạt 
giải đã từ chối nhận giải thưởng và do đó người đạt giải 
không được quyền khiếu nại, khiến kiện và đòi BTC bồi 
thường. BTC có toàn quyền xử lý giải thưởng theo quy 
định của pháp luật. 

Quy ĐịNH cHuNG: 
a. Người tham gia dự thi cần phải đọc và hiểu rõ thể lệ của 
cuộc thi. 

b. Người dự thi phải đảm bảo số điện thoại dự thi là số điện 
thoại thuộc quyền sở hữu của mình. Nếu BTC phát hiện số 
điện thoại dự thi là của người khác thì giải thưởng sẽ bị hủy. 
- BTC sẽ không chịu trách nhiệm nếu có sự phát sinh tranh 
chấp giải thưởng từ những người dự thi. Đối với người dự 
thi là thầu, thợ thạch cao mới, BTC chưa có số điện thoại 
để nhắn tin câu hỏi thì người dự thi cần soạn tin” <TXXHX 
Dang Ky>gửi về 6089 để đăng ký.

c. Công ty TNHH Saint-Gobain Việt Nam có toàn quyền sử 
dụng thông tin của người dự thi cho mục đích tuyên truyền, 
quảng cáo mà không phải trả bất kỳ khoản phí nào cho 
người dự thi hoặc các bên liên quan. 

d. Người dự thi không bình luận, đăng hình ảnh, sáng tác 

nội dung bằng những lời lẽ thô tục, thiếu văn hóa, sáng tác 
nội dung liên quan đến chính trị, tôn giáo, văn hóa, phân 
biệt vùng miền, gây khó chịu cho người đọc. 

e. Người đạt giải phải đảm bảo tuân thủ thời gian và sự sắp 
xếp của BTC trong quá trình nhận giải. 

f. BTC có thể yêu cầu người đạt giải tham gia trả lời phỏng 
vấn, hoặc viết bài cá nhân, hay giao lưu với các thành viên 
trên mạng. 

g. Trường hợp bất khả kháng do thiên tai, lũ lụt, sét đánh, 
khủng bố, bị tấn công máy chủ làm thất thoát dữ liệu đăng 
ký của người dự thi; BTC giữ quyền quyết định thay đổi hoặc 
hủy bỏ cuộc thi và thông báo với người dự thi trong thời 
gian sớm nhất. 

h. Trong trường hợp BTC nghi ngờ người dự thi có dấu hiệu 
gian lận hoặc có mục đích hoặc hành vi vi phạm quy định 
của cuộc thi hoặc có thực hiện bất cứ hành động nào gây 
ảnh hưởng đến kết quả trung thực cuối cùng của cuộc thi 
thì BTC có quyền loại bỏ quyền dự thi của người dự thi mà 
không cần phải thông báo trước.

i. Nếu có phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến cuộc 
thi – BTC sẽ xem xét giải quyết thỏa đáng mọi thắc mắc, 
khiếu nại của người dự thi. Trong mọi trường hợp quyết 
định của BTC – Công ty TNHH Saint-Gobain Việt Nam – sẽ là 
quyết định cuối cùng. 

j. Bất kỳ người dự thi nào vi phạm những quy định và thể 
lệ của cuộc thi đều sẽ bị loại và sẽ không được quyền tham 
gia các cuộc thi khác do Công ty TNHH Saint-Gobain Việt 
Nam tổ chức. 

k. Nhân viên công ty Saint-Gobain Việt Nam, nhân viên nhà 
phân phối trực tiếp của công ty TNHH Saint-Gobain, các 
công ty quảng cáo, truyền thông và in ấn phục vục cuộc thi 
không được tham gia chương trình này. 

l. Mọi thắc mắc về chương trình, người dự thi có thể 
liên hệ với BTC tại trang Facebook Gyproc Việt Nam  
w w w . f a c e b o o k . c o m / g y p r o c v n  
hoặc email thoxinxaihangxin@gmail.com hoặc số điện 
thoại 08.39307273 (số nội bộ (402). 

m. BTC có toàn quyền thay đổi thể lệ chương trình “Thợ 
Xịn Xài Hàng Xịn” phù hợp với tính chất cuộc thi tại thời 
điểm hiện tại và sẽ có thông báo đến người dự thi về những 
thay đổi này.

n. Khi đã tham gia chương trình, người dự thi mặc nhiên 
chấp nhận tất cả các điều khoản/điều kiện được nêu trong 
thể lệ chương trình này. 

7
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thị trườNg

T heo đánh giá từ Ban tổ chức, 
với lần đầu triển khai, chương 
trình đã đạt được kết quả khả 

quan. Trong quá trình khảo sát tại các 
cửa hàng tham gia chương trình, hầu 
hết hàng hóa được sắp đặt khá khoa 
học và ngăn nắp, chính điều này tạo 
thiện cảm tốt cho khách hàng. Mặt 
khác về mặt phong thủy, cửa hàng được 
thông thoáng, gọn gàng giúp việc mua 
bán được hanh thông, hiệu quả hơn.  

Bên cạnh thuận lợi, vẫn còn những 
vướng mắc tồn tại ở một số cửa hàng 
như, do đặc thù ngành hàng vật liệu xây 
dựng nên việc giữ gìn sự gọn gàng tại 
cửa hàng còn khá khó khăn. Những cửa 
hàng diện tích nhỏ nên không đáp ứng 

được điều kiện trưng bày của chương 
trình. Đây là những thông tin phản hồi 
bổ ích để Ban tổ chức nắm bắt và xây 
dựng những chương trình mới phù hợp, 
nhằm tạo ra những ảnh hưởng tích cực 
cho hoạt động mua bán của các cửa 
hàng, trung tâm phân phối Vĩnh Tường. 

Chương trình “Trưng bày Tấm thạch 
cao Gyproc và Tấm DURaflex” diễn ra từ 
25/04/2016 – 25/08/2016 nhằm mục 
đích khuyến khích các cửa hàng trưng 
bày hàng hóa đẹp và đồng bộ hơn. Từ 
đó, tăng cao hiệu quả kinh doanh và tạo 
ấn tượng tin cậy nơi người tiêu dùng. 
Truy cập website: www.vinhtuong.com 
để cập nhật danh sách giải thưởng từ 
chương trình  

Nhìn lại 3 tháng triển khai chương trình 
“trưNg bày tẤM thạch cao gyproc 
và tẤM Duraflex”

Sau 3 tháng diễn ra, chương trình  “Trưng bày Tấm thạch cao Gyproc và tấm DURaflex” đã 
nhận được đăng ký tham gia từ 385 cửa hàng và 69 trung tâm phân phối. 

Bài: Đăng khánh
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thị trườNg

STT TÊN KHácH HàNG KHu Vực

1 Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Gia Bảo Phú Thọ

2 Cửa hàng Lộc Mến Hà Nội

3 Cửa hàng Dân Hằng Thanh Hóa

4 Công ty TNHH Hải Dương Nghệ An

5 Cửa hàng Cao Tín Vĩnh Phúc

6 Cửa hàng Thắm Hiển Nam Định

7 Cửa hàng Trường Thành Quảng Bình

8 Công ty CP Xây dựng & Nội thất Đại Thành Nghệ An

9 Công ty TNHH MTV Xây Dựng và Thương Mại Hà Thành HT Vĩnh Phúc

10 Cửa hàng Ngọc Sơn Hải Phòng

Đ ầu tháng 
6 vừa qua, 
Vĩnh Tường 

Miền Bắc chính thức 
giới thiệu chương 
trình khuyến mãi 
“Trưng bày nhiều, 
nhận ngàn quà tặng” 
áp dụng từ  tháng 
6/2016  đến hết ngày 
30/08/2016. Hơn 130 
cửa hàng cấp 2 tại 
khu vực Miền Bắc 
đã đăng ký tham gia 
chương trình. 

Chương trình khuyến mãi 

Sau 3 tháng làm việc tích cực, Ban tổ chức đã tìm ra chủ nhân của TOP 10 Cửa hàng xuất sắc nhất, hội tụ đầy đủ các  
tiêu chí Đẹp + Đủ + An toàn: 

Tin rằng với những dãy sản phẩm trưng bày đẹp mắt, các cửa hàng đã và sẽ đạt được doanh số cao hơn trong những tháng 
cuối năm. Truy cập website www.vinhtuong.com để cập nhật thông tin chi tiết 

“trưNg bày Nhiều, NhẬN NgàN Quà tẶNg”

Bài: Đăng khánh

Bài: vũ nga
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Nghề và Người

ĐếN côNg trìNh từ sáNg sớM
Hàng ngày, cả đội đến công trình lúc 7 giờ sáng, tuy nhiên nếu chủ nhà cần, cả đội 

luôn sẵn sàng và chủ động có mặt sớm hơn. Bắt đầu với việc kiểm tra dụng cụ, dàn giáo, 
số lượng tấm khung cần thực hiện. anh Niên cho biết, bất kể công trình lớn nhỏ, muốn 
đảm bảo đúng thời gian hoàn thành luôn cần phải chuẩn bị đầy đủ cho từng ngày làm 
việc, vì vậy với đội thợ của anh, đến sớm là việc đương nhiên mà mọi người thấy cần 
phải làm.

   
bàN bạc kỹ từNg chi tiết
Để các chi tiết được thi công trong ngày đảm bảo đúng theo bản vẽ và đúng theo ý 

mà cả đội sáng tạo trong quá trình thực hiện, các anh luôn bàn bạc rất kỹ lưỡng. Phát hiện 
những ý nào cần điều chỉnh hoặc thêm mới các anh luôn cố gắng thống nhất trước khi thi 
công. Nhờ vậy mà đội anh luôn tạo được những chi tiết phá cách cho công trình.

Một 
Ngày 
thEo 
chÂN 

thỢ thi 
côNg

k hi công trình hoàn thành, anh em thợ thi công lại lặng lẽ rời đi, nhưng ít ai biết 
được những ngày miệt mài của anh em thợ trên công trường diễn ra như thế 
nào? Để tôn vinh giá trị lao động và tìm hiểu cuộc sống thi công của anh em 

thợ khắp mọi miền, Nhịp Sống Thi Công xin ra mắt chuyên mục Nghề & Người – “Nghề 
của tôi” để được theo chân anh em thợ đến công trình, xem cách mà các anh đang thổi 
hồn vào các mảng trần thạch cao thô cứng như thế nào? Kỳ đầu tiên, chúng ta cùng 
xem một ngày của đội thợ của anh Nguyễn Quốc Niên, một thành viên trong đội đoạt 
giải Bàn Tay Vàng 5VUI toàn quốc 2016, tại một công trình ở Cao Lãnh – Đồng Tháp.

tỉ MẫN troNg từNg côNg việc Nhỏ
Quan sát các anh tại công trình suốt một ngày làm việc, điều ấn tượng nhất đối với 

chúng tôi chính là sự tỉ mẫn của các anh thợ đối với từng công việc nhỏ. Từ khâu đo 
khung, đo tấm, cắt tấm cho đến cân mực, treo ty… đều được làm với sự tỉ mẫn và tập 
trung cao độ. Vì vậy các mảng trần đã được thực hiện đều thể hiện sự sắc nét đến từng 
chi tiết nhỏ.    

Không chỉ tỉ mẫn trong thi công, đội của anh Niên cũng rất cẩn thận khi chọn sản 
phẩm. Với đội thợ của anh: “Muốn được tin tưởng, mình không những phải thi công cẩn 
thận, thi công đúng, mà chọn sản phẩm cũng phải đảm bảo chất lượng. Đây cũng là yếu 
tố khiến mình được chủ nhà tin tưởng. Công trình nào anh cũng chọn Vĩnh Tường, vì kinh 
nghiệm suốt 16 năm làm nghề anh tin chắc vào chất lượng của Vĩnh Tường." 

  chuẩn bị cho dụng cụ, dàn giáo bắt đầu ngày làm việc   

  bàn bạc trước khi thi công  

Bài: thanh nhi
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CHuyÊN MụC NGHỀ & NGƯờI Báo NHịP SôNG THI CôNG THôNG Báo 
anh em thợ thi công thạch cao muốn tham gia chuyên đề “Nghề của tôi” xin gửi thông tin về cho ban biên tập bao gồm các 
thông tin: Họ và tên, khu vực thi công, số năm hành nghề và một bài giới thiệu ngắn về đội thợ, bản thân qua địa chỉ email:  
chamsockhachhang@vinhtuong.com hoặc địa chỉ thư: 

Báo Nhịp Sống Thi Công – Phòng Tiếp thị. Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường. 
Tầng M, tòa nhà IPC, 1489 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Q. 7, TP. HCM

Các chuyên đề được đăng báo sẽ tiếp tục được đăng tải tại trang http://vinhtuong.com và facebook Vĩnh Tường – Trần nhà đẹp. 

Nguyễn Quốc Niên là gương mặt rất thân 
quen của chương trình 5 Vui và Bàn Tay 
Vàng. Các lớp đào tạo của Vĩnh Tường từ 
căn bản cho đến nâng cao anh đều đăng 
kí tham gia. Với anh, ngoài kinh nghiệm 
thực tế từ công trình, kiến thức từ các lớp 
đào tạo cũng cần phải được nắm chắc để 
thi công đúng kỹ thuật, ứng dụng đúng 
giải pháp. Thẻ nghề và giải thưởng từ các 
chương trình Vĩnh Tường tổ chức đã giúp 
anh nhận được rất nhiều công trình. Hai 
lần tham gia chương trình Bàn Tay Vàng, 
đội Vĩnh Tường Tượng mà anh là thành 
viên chủ chốt đều giành được giải rất cao,  
giải nhì Bàn Tay Vàng toàn quốc 2013 – 
2014, giải Nhất Bàn Tay Vàng toàn quốc 
2015 – 2016.

Đặc biệt hơn, từ cuộc thi chung kết 
Bàn Tay Vàng toàn quốc 2016, anh đã 
bắt đầu xây lớn ước mơ phát triển nghề 
nghề nghiệp. anh chia sẻ: “Đợt thi  này, 
anh nhận được nhiều lắm, không chỉ là 
giải thưởng, mà còn nhận được rất nhiều 
lời động viên để phát triển nghề. Nhờ được 
anh Lợi (TTPP Thành Lợi Phát – Đăk Lăk) 
gợi ý mà anh có ý định và chuẩn bị để mở 
trung tâm thi công. Mọi thứ không có gì dễ 
dàng, nhưng mà anh nghĩ là mình phải cố 
gắng thôi”.

Tin tưởng rằng, với bàn tay khéo léo, 
sự tận tâm với từng mảng tường trần 
thạch cao, anh Niên và anh em đội thợ 
của anh sẽ còn tiến xa hơn cùng niềm tin 
chắc chắn “nghề thạch cao không phụ 
những ai yêu nghề.” 

chuyện của nghề: 
XÂy LớN ước Mơ từ 
cuộc thi bàN tay vàNg

Suốt một ngày ở công trường, các anh hầu như rất ít giải lao, sự hào hứng khi làm 
việc của các anh khiến chúng tôi có cảm tưởng, các anh không có chút mệt nhọc với 
công việc đang làm.

Hiếm hoi lắm mới thấy các anh nghỉ giải lao, và câu chuyện lúc giải lao của các anh 
cũng là chuyện vui trong nghề, về những dự định với nghề. anh Niên kể: “ Bàn Tay vàng 
toàn quốc đợt trước đi thi, chỉ được giải nhì, cả đội vẫn chưa cam lòng vì nghĩ rằng mình có thể 
làm tốt hơn nữa, thế là quyết tâm đi thi tiếp, cuối cùng cũng được như mong ước." 

trở về Lúc tối Mịt
Khi các anh dừng tay, dọn dẹp để trở về cũng là lúc trời sập tối. Suốt một ngày “theo 

chân”, các anh đã truyền cho chúng tôi lửa yêu nghề tha thiết, niềm tin chắc chắn về 
sự phát triển của nghề thạch cao trong tương lai. Chúng tôi hiểu rằng, với những con 
người giàu tâm huyết với nghề, với từng công từng công trình bất kể lớn nhỏ như các 
anh, thì làm việc từ sáng sớm đến tối mịt là chuyện vô cùng dễ hiểu  

Từ công trình này anh Niên được chủ đầu tư giới thiệu thêm cho bạn bè và giao 
thêm các công trình khác. Chúng tôi rất bất ngờ khi chị Thủy – chủ đầu tư công trình 
nhiệt tình chia sẻ: “Chị em chị giao cho anh em nó làm hết, phòng nào làm xong chị cũng 
rất ưng ý, thích lắm em, đi qua đi lại là ngóng lên xem. Xong các phòng karoke này chị để 
luôn công trình dưới Sa Đéc cho Niên làm, công trình dưới đó mới hoành tráng, hồi nào làm 
em cứ xuống chụp hình nha.”

  Một số hình ảnh làm việc của thợ thi công   

  Một số hình ảnh làm việc của thợ thi công   
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M ột ngày đầu tháng Bảy, tôi có cuộc trò chuyện cùng anh Nguyễn Hữu Doãn về 
nghề thạch cao tại một quán café nhỏ trên phố Trường Thi, thành phố Thanh 
Hóa. Ấn tượng đầu tiên là Doãn khá trẻ, có nụ cười rất duyên. Trò chuyện với 

Doãn, tôi rất bất ngờ khi phát hiện ra trái với vẻ bề ngoài trẻ trung, anh có những suy 
nghĩ rất chín chắn của một người thợ lâu năm. 

khởi ĐẦu từ NhữNg khó khăN…
Bắt đầu với nghề thạch cao từ rất sớm, từ năm 2007 khi mới 17 tuổi. Những 

thử thách khi mới vào nghề đến bây giờ anh vẫn nhớ như in. Doãn chia sẻ: “lúc đầu 
khi đi nhận thầu, không ai tin mình, vì thấy mình trẻ quá. Có nhiều chủ nhà cảm thấy 
không tin tưởng nên không chấp nhận”. Khó khăn là vậy, nhưng quyết tâm với nghề 
nên Doãn cùng với anh em trong đội kiên trì bám nghề, nhận được công trình nào 
là dốc lòng làm cho công trình thật đẹp. Doãn tâm sự: “Anh em trong đội thi công 

Gặp gỡ thợ thi công thạch 
cao, nghe các anh kể câu 
chuyện của nghề luôn là 
những buổi “trà chiều” hấp 
dẫn khó cưỡng với bản thân 
tôi. Mỗi câu chuyện đều đầy 
ắp lửa nhiệt huyết và niềm 
tin của các anh đối với nghề 
đã chọn. Bài: việt hùng 

NguyỄN hữu DoÃN
- cơ hội sẼ ĐếN từ NiềM ĐaM Mê

Nghề và Người
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thị trườNg

còn trẻ nên độ máu lửa cao. Anh em xác 
định là làm hết mình đã, làm để người 
ta tin rằng, tuổi trẻ có thể làm được tất 
cả”. Công trình thi công xong, lúc bàn 
giao nhà, lời khen của chủ nhà chính 
là động lực để anh em mình phấn đấu.

Hết khó khăn này lại đến khó khăn 
khác, với số vốn ít ỏi, Doãn không dám 
đảm đương công trình lớn khi số vốn đòi 
hỏi quá cao. Doãn lại nuôi ước mong tiếp 
cận được nguồn vốn để mở rộng quy mô 
thi công. Lấy ngắn nuôi dài, sau 5 năm 
vừa làm vừa trau dồi tay nghề, hiện tại 
Doãn là quản lý của đội thợ 5 người, cả 
đội cùng nhận những công trình nhỏ, 
công trình nhà dân, tích vốn dần dần để 
nuôi ước mơ lớn.

 
ĐưỢc tíN NhiệM vì sự  

       tẬN  tÂM
Tâm huyết, tỉ mỉ trong từ chi tiết thi 

công, mỗi công trình được nhận anh em 
đều làm với tất cả sự khéo léo và chu 
đáo. Vì vậy trên 90% công trình mà đội 
anh được nhận đến từ khách quen giới 
thiệu. Doãn cho biết: “Thi công thạch cao 
cho 10 căn nhà thì có tới 9 căn là do chủ 
nhà giới thiệu cho nhau, công trình thạch 
cao chất lượng thì tự khắc nó đã quảng 
cáo cho mình rồi.” Doãn cũng cho biết, 

khi nhận thầu, điều quan trọng nhất là 
phải cân bằng được giá cả, không nhận 
giá quá cao, không nhận quá rẻ. Nhận 
giá quá cao thì gặp cạnh tranh. Nếu 
nhận quá rẻ mà phải sử dụng sản phẩm 
giảm chất lượng hoặc không thương 
hiệu thì sẽ ảnh hưởng đến uy tín sau 
này. Làm nghề quan trọng nhất vẫn là 
cái tâm, phát triển nghề một cách bền 
vững là điều cần thiết, như vậy khách 
hàng mới tín nhiệm mình. 

Nỗ Lực thay Đổi QuaN NiệM 
       của chủ Nhà

Bản thân là người thợ thi công 
thạch cao, Doãn tin vào độ bền của 
tường thạch cao: “Nhiều người vẫn nghĩ 
thạch cao không bền chắc, không chịu 
được va đập. Nhưng đó là nhận định sơ 
sài và không có căn cứ. Chỉ những người 
thợ hay chủ nhà đã qua trải nghiệm về 
tường thạch cao mới tin rằng thạch cao 
rất tiện lợi và an toàn”. Doãn cũng đã thi 
công cho nhiều gia đình sử dụng tường 
vách thạch cao để ngăn phòng, khu cầu 
thang, hay những nơi cần không gian kín 
để sử dụng điều hòa và chủ nhà hoàn 
toàn hài lòng. Chất lượng công trình sau 
khi hoàn thành sẽ là lời chứng minh tốt 
nhất, vì vậy mỗi công trình Doãn luôn 

sử dụng đồng bộ khung, tấm thạch cao 
chất lượng. Rất nhiều chủ nhà đã hiểu, 
thay đổi quan niệm và tin tưởng về độ 
bền của tường thạch cao. 

tiN tưởNg vào tiềM NăNg  
       phát triểN của Nghề

Tự nhận mình là người có chút 
khéo tay và mắt thẩm mỹ, Doãn luôn 
muốn phát triển nghề để có thể vươn 
xa hơn. Nghề thạch cao tuy cũng nguy 
hiểm khi phải trèo cao nhưng được 
cái thi công trong nhà, đỡ nắng nôi 
mưa gió. Tự thân Doãn cảm thấy có cái 
duyên, gắn bó và yêu nghề. Chia sẻ về 
tương lai của nghề thạch cao, Doãn 
khẳng định mình sẽ gắn bó lâu dài, anh 
thấy được tiềm năng của nghề thạch 
cao khi xu hướng sử dụng thạch cao 
ngày càng phát triển, nhu cầu về thẩm 
mỹ, trang trí tăng dần. anh tin tưởng 
rằng cơ hội sẽ chào đón mình khi mình 
làm nghề với tất cả niềm đam mê và 
sự nỗ lực. 

Mong rằng với nhiệt huyết của tuổi 
trẻ đầy đam mê và triển vọng, Nguyễn 
Hữu Doãn cùng anh em đội thợ của 
mình sẽ luôn thành công với nghề đã 
chọn, kiến tạo ra thật nhiều không gian 
yêu thương cho mọi người 

Anh em trong đội thi công còn trẻ nên độ máu 
lửa cao. Anh em xác định là làm hết mình đã, 
làm để người ta tin rằng, tuổi trẻ có thể làm được 
tất cả.” Công trình thi công xong, lúc bàn giao 
nhà, lời khen của chủ nhà chính là động lực để 
anh em mình phấn đấu. 
ngUYỄn hỮU DOÃn
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Bài: vũ nga - thanh nhi

“Ai nói phụ nữ không 
làm được thợ thạch cao?”

T hợ thạch cao – hễ nhắc đến là 
hầu hết mọi người đều nghĩ 
ngay nghề của nam giới, tuy 

nhiên sự xuất hiện của chị Lương Thị 
Khuyên, thợ thi công nữ duy nhất - 
thành viên của một trong tám đội bước 
vào vòng chung kết cuộc thi Bàn Tay 
Vàng toàn quốc đã chứng minh được 
đều ngược lại. Nữ giới không những có 
thể làm thợ thạch cao mà còn làm được 
“thợ xịn”. Báo Nhịp Sống Thi Công kỳ 26 
(NSTC) xin được chia sẻ câu chuyện đã 
trao đổi với “nữ binh” thạch cao Lương 
Thị Khuyên. 

? phóng viên báo Nstc: 
Nghề thạch cao không phải là 

nghề dễ dàng đối với nữ, chị có thể cho 
biết cơ duyên nào đã dẫn lối chị tới với 
nghề thạch cao và trở thành “thợ xịn” 
tham gia tranh tài cùng anh em trên toàn 
quốc trong cuộc thi Bàn Tay Vàng 2015-
2016? 

chị khuyên: Chào bạn, chào tất 
cả anh/chị/em trong nghề, Khuyên rất 
vui vì trở thành nhân vật của báo Nhịp 
Sống Thi Công, được kể câu chuyện của 
mình. Về nhân duyên để đến với nghề 
thạch cao, thật ra là nghề chọn mình. 
Học xong cấp 3, con đường học hành 
của mình không được thuận buồm xuôi 
gió cho lắm. Cánh cửa đại học đóng lại, 
gia đình lại không có điều kiện, mình 
nghỉ học ở nhà làm ruộng với bố mẹ. 
Sau này gặp anh Bộ, yêu và lấy anh ấy, 
rồi sinh hai bé gái sinh đôi. Khi hai bé 
được 4 tuổi là lúc kinh tế nhà mình ngày 
càng eo hẹp, mọi thu nhập đều chỉ có 
mình chồng gánh vác (Chồng mình là 
thợ thạch cao). Thương chồng, mình 
nói chồng cho mình theo phụ. Và thế 
là mình cùng theo anh đến các công 
trường, ban đầu chỉ phụ những công 

việc lặt vặt, sau dần mình học nghề rồi 
thành thợ chính thức, hai vợ chồng đi 
cùng nhau khắp các công trình lớn nhỏ. 
Bây giờ thì nghề thạch cao như gắn vào 
máu rồi, thỉnh thoảng có khi trái gió 
trở trời mình bị ốm mấy ngày mà chưa 
khỏi, chồng mình còn trêu “kiểu này, 
em phải hít hơi thạch cao thì mới khỏe 
lại ngay được”.

? pvNstc: Làm thạch cao suốt 
4 năm điều gì khiến chị cảm thấy 

hạnh phúc nhất khi theo nghề?
chị khuyên: Điều khiến mình vui 

nhất từ khi làm nghề thạch cao là hai vợ 
chồng mình cùng làm nên kinh tế đỡ chật 
vật hơn trước. Năm 2015, nhà mình được 
Vĩnh Tường hỗ trợ làm lại phần mái tôn, 
giờ nhà mình đã kiên cố hơn trước, con 

“Mình nghĩ chắc chắn có rất nhiều thợ thi công 
thạch cao là nữ nhưng mà các chị chưa tham 
gia thôi. Tham gia chương trình với tinh thần 
là đi học hỏi và giao lưu kinh nghiệm với anh 
em khắp nơi nên dù không giành giải cao cũng 
không buồn. Thi xong mình thấy tự tin hẳn với 
hai chữ “thợ xịn” dành cho cả đội.” 
(Lương thị khUYên)

Nghề và Người
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cái mình có chỗ ngủ yên giấc, và mình lúc 
nào cũng thầm cảm ơn điều này. 

? pvNstc: Làm công việc được 
mặc định chỉ dành cho “đấng mày 

râu”, chị thấy nghề này khó khăn nhất với 
chị là điều gì? 

chị khuyên: Khó khăn nhất là 
lúc mới vào nghề, chưa hiểu việc, chân 
tay luống cuống, làm mãi chẳng xong, 
phải leo lên giàn giáo mà mình rất sợ độ 
cao. Có lúc nản quá mình nghĩ phải tìm 
nghề khác thay thế. Nhưng rồi nghĩ lại, 
nghề nào cũng vậy thôi, cũng có cái khó 
riêng, mình bỏ nghề này, sang nghề khác, 
gặp khó như thế này rồi tính sao. Cứ thế 
mình tiếp tục, tiếp tục… Bây giờ, vẫn khó, 
những lúc khoan bê tông, cắt ty ren mình 
vẫn hơi run. Mà vì có chồng bên cạnh 
động viên nên mình làm được và thấy 
mỗi ngày lại làm tốt hơn. 

? pvNstc: Là phụ nữ, thân hình 
lại nhỏ nhắn, khi đi thi công, 

nhận công trình, liệu khách hàng có “ái 
ngại” không?

chị khuyên: Thời gian đầu đi 
làm, việc nặng chồng làm, mình chỉ phụ 
những việc nhỏ thôi, nhưng mà mình bắn 
vít đẹp và nhanh lắm. Rồi mình tham gia 
khóa đào tạo của Vĩnh Tường tại Yên Bái, 
được cấp thẻ nghề. Có thẻ nghề cộng với 
việc mình làm nhanh nhưng cẩn thận và 
tỉ mỉ nên chẳng có khách hàng nào ngại 
mình là phụ nữ cả. Mình cứ chịu khó học 
hỏi, kiên trì với nghề đã chọn thôi. ai nói 
phụ nữ không làm được thạch cao chứ?!

? pvNstc: Được biết vừa rồi chị là 
thợ thi công nữ duy nhất tại vòng 

chung kết Bàn Tay Vàng toàn quốc 2016, 
cảm xúc của chị khi tham gia chương 
trình như thế nào? 

chị khuyên: Mình nghĩ chắc chắn 
có rất nhiều thợ thi công thạch cao là nữ 
nhưng mà các chị chưa tham gia thôi. 
Tham gia chương trình cảm giác rất vui, 
mình nắm kỹ lý thuyết nhưng không giỏi 
phần thực hành bằng các anh nên hầu 
như đứng dưới phụ. Tinh thần là đi học hỏi 
và giao lưu kinh nghiệm với anh em khắp 
nơi nên dù không giành giải cao cũng 
không buồn. Thi xong mình thấy tự tin hẳn 
với hai chữ “thợ xịn” dành cho cả đội. 

? pvNstc: Bây giờ đã là “thợ xịn” 
rồi, vợ chồng chị có dự định gì cho 

tương lai với nghề thạch cao không?
chị khuyên: Ngày xưa đi làm 

dành dụm mãi mới mua được bộ đồ 
nghề, cố gắng rồi cũng qua lúc khó 
khăn, đầu 2015 bọn mình tách ra làm 

một đội thợ riêng với bốn anh em thân 
thiết khác. Đội thợ anh em mình khá 
may mắn khi nhận được các công trình 
lớn nhỏ nhờ có kinh nghiệm và thẻ 
nghề của Vĩnh Tường cấp. Hiện tại đội 
mình đang nhận cải tạo cho nhà khách 
tỉnh Yên Bái và Khối Đảng ủy tỉnh Yên 
Bái. Mình chỉ mong nhận được nhiều 
công trình để anh em có thêm thu 
nhập. Từ đội thợ, giờ mình lại nuôi 
ước mơ có cửa hàng nho nhỏ để vừa 
bán cho mình mà vừa bán cho anh em 
thợ thi công khác, sau này cũng mong 
chồng mình có đội thợ thi công lớn 
thật lớn để làm nhiều công trình hơn. 

? pvNstc: Qua báo Nhịp Sống 
Thi Công, chị có muốn chia sẻ gì 

với anh chị em trong nghề không?
chị khuyên: Mình luôn muốn nói 

lời cảm ơn tới anh em thợ trong đội đã 
đồng hành cùng vợ chồng mình trong 
những ngày đầu tiên. Cảm ơn Vĩnh Tường 
đã hỗ trợ giúp mình có mái nhà kiên cố, 
nhờ có Vĩnh Tường mà anh em mình được 
đào tạo nghề bài bản, có thêm cơ hội học 
hỏi và trải nghiệm. Mình cũng muốn gởi 
lời chúc đến anh em thợ thi công khắp 
cả nước  luôn vui, khỏe và vững đôi tay 
khéo léo để tạo ra nhiều công trình thật 
lớn, thật đẹp. 

Cảm ơn chị, Vĩnh Tường chúc chị 
luôn yêu đời, yêu nghề, chúc gia đình 
chị luôn mạnh khỏe và hạnh phúc, anh 
em thợ thi công trong đội chị tiếp tục 
thành công và xây dựng thêm được 
nhiều công trình đẹp, nhiều không gian 
yêu thương ở khắp mọi nơi 

công trình thạch cao đội chị khuyên đang thi công

hình ảnh chị khuyên tại công trình 

chị khuyên và đồng đội tại cuộc thi chung kết 
bàn tay vàng toàn quốc 2015-2016 
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thị trườNg

tứ hải giai huyNh Đệ
tô văn Lập

Địa chỉ: Tổ 5, phường Tân  
Giang, TP. Cao Bằng
Năm sinh: 1984
Sở thích: Thể thao, âm 
nhạc, du lịch cùng gia 
đình
Chia sẻ: Tôi tình cờ biết đến 
khóa học đào tạo thợ thi công 
của Vĩnh Tường trong Ngày hội 
5VUI tại Phú Thọ, sau khi tìm hiểu từ các anh chị làm nghề, tôi 
quyết định tham gia khóa học mà công ty tổ chức tại Hưng 
Yên. Thực sự, đây là khóa học vô cùng hữu ích đối với anh em 
làm nghề như chúng tôi vì được chia sẻ những thông tin sâu 
rộng trong nghề từ những người có kinh nghiệm. Qua đây, tôi 
cũng xin chúc anh em sức khỏe, niềm tin, thi công nhiều công 
trình và ngày càng phát triển.

phạm văn XUân

Địa chỉ: Khu 16, Dục Mỹ, Cao 
Xá, Lâm Thao, Phú Thọ
Sinh năm: 20/10/1977
Sở thích: Thích tìm hiểu 
những cái mới, đặc biệt 
liên quan đến công nghệ
Chia sẻ: Bước chân vào nghề 
từ năm 2005, đến nay đã có 10 
năm trong nghề, một quãng đường 
đủ để nhìn lại và tự hào với những công trình khắp các tỉnh 
thành. Trước đây, khi làm nghề tôi và nhiều anh em dựa trên 
kinh nghiệm hoặc học hỏi từ người đi trước. Nhưng sau khi 
thông qua những khóa học do Vĩnh Tường tổ chức, chúng 
tôi hiểu rõ về những kiến thức cơ bản, phương pháp thi công 
đạt tiêu chuẩn. Đây sẽ là nền tảng cho chúng tôi bước vào 
các công trình lớn.

Lương trọng kỷ

Địa chỉ: Khu 14 , xã 
Tiến Kiên, Huyện 
Lâm Thao, tỉnh 
Phú Thọ
Năm sinh: 1979
Sở thích:  
Thể thao
Chia sẻ: 5 năm 
bước chân vào 
nghề là 5 năm tôi vô 
cùng hào hứng vì được 
làm những ngôi nhà đẹp 
cho khách hàng, được mọi người tin 
tưởng vì tay nghề ngày một nâng cao. Sau lớp học này, tôi 
được biết thêm nhiều anh em cùng nghề để cùng phối hợp 
thi công những công trình lớn.

phan giang nam

Địa chỉ: Thị Trấn Bộ Thời, Hồng 
Tiên, Khoái Châu, Hưng Yên
Sinh năm: 1979
Sở thích: Đọc báo, xem 
thời sự
Chia sẻ: Trước đây tôi làm 
thợ thi công điện nước, cuộc 
sống rong ruổi trên các công 
trình. Một dịp tình cờ nhận 
thấy nghề thạch cao hay và 
đang phát triển nên tôi quyết định 
chuyển nghề. Có lẽ vì duyên nên từ thợ 
phụ nên tôi đã nhanh chóng trở thành “thợ 
cứng”. Trong những năm tháng gắn bó với nghề, tôi muốn 
gửi lời cảm ơn Vĩnh Tường đã mở lớp đào tạo giúp tôi và nhiều 
anh em có thêm nhiều kiến thức mới. Cảm ơn rất nhiều!

Nghề và Người

Bài: hOàng anh - trần thắng
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ngUYỄn anh Đức

Địa chỉ: Quế Châu, Quế Sơn, 
Quảng Nam
Năm sinh: 1986
Sở thích: Du lịch và tìm 
hiểu về thạch cao
Chia sẻ: Tôi theo nghề xây 
dựng đã được 10 năm và rất 
thích nghề thạch cao. Tuy theo 
nghề đã lâu nhưng tự thấy mình 
vẫn còn chưa hiểu biết hết về kiến thức cũng như kỹ thuật của 
nghề. Vừa qua khi tham gia lớp đào tạo của Vĩnh Tường tại TP. 
Đà Nẵng bản thân tôi thấy khóa học rất thiết thực và dễ dàng 
ứng dụng vào thực tế. Với thẻ nghề Vĩnh Tường trong tay, từ 
nay tôi sẽ thêm tự tin khi nhận các công trình lớn. 

Cảm ơn Vĩnh Tường rất nhiều và mong sẽ có nhiều anh 
em được tạo điều kiện để tham gia khóa học. 

ngUYỄn thị Bé chị

Địa chỉ: Phường an Thới, Quận Bình 
Thủy, TP. Cần Thơ
Năm sinh: 1987
Sở thích: Du lịch, làm từ thiện, làm đẹp.
Chia sẻ: Là phụ nữ, những ngày đầu vào 
nghề có rất nhiều khó khăn vì khách hàng nghĩ 
mình chân yếu tay mềm, dáng vóc nhỏ bé không làm tốt 
được. Nhưng không phải vậy mà tôi nản chí! Tôi theo nghề 
thạch cao này cũng tình cờ và như một cái duyên, càng làm 
càng đam mê. Tôi đã luôn chủ động học hỏi, vào các công 
trình thực tế để quan sát, đặc biệt đã tham gia 2 lớp đào tạo 
do Vĩnh Tường tổ chức. Nhờ đó mà thêm tự tin vào kiến thức 
cũng như tay nghề của mình, khách hàng cũng tin tưởng và 
giao cho mình làm đẹp ngôi nhà của họ. 

Tôi cũng định hướng cho nhiều chị em theo nghề để ổn 
định kinh tế. Hy vọng qua chuyên mục này tôi có cơ hội giao 
lưu với các anh chị em trong nghề để học hỏi và phát triển. 

ngUYỄn hOàng phương

Địa chỉ: Phường Bình Khánh, TP. Long 
Xuyên, an Giang
Năm sinh: 1994
Sở thích: Kinh doanh và làm nghề để 
ổn định kinh tế
Chia sẻ: Học hết lớp 10, tôi đã theo Ba đi học 
nghề thạch cao để cải thiện kinh tế gia đình. Đến 
năm 2014, bên cạnh thi công, tôi tự tin mở một cửa hàng nhỏ 
để kinh doanh và phân phối các sản phẩm trần và khung 
vách thạch cao, trong đó tôi đặc biệt quan tâm tới các sản 
phẩm của Vĩnh Tường vì chất lượng và uy tín của thương 
hiệu. Từ những kiến thức sản phẩm, thi công được biết thêm 
từ khóa đào tạo của Vĩnh Tường ở Long Xuyên, tôi hy vọng 
mình sẽ có thêm nhiều công trình, dự án để áp dụng.

Xin gửi lời chúc sức khỏe tới các anh em trong nghề, chúc 
công ty Vĩnh Tường ngày càng phát triển vững mạnh và tổ 
chức thêm nhiều lớp đào tạo bổ ích dành cho anh em thợ. 

trần BảO triềU

Địa chỉ: Nghĩa Thương, Tư Nghĩa, 
Quảng Ngãi
Năm sinh: 1989
Sở thích: Xem phim, nghe nhạc và 
ngắm các mẫu trần nhà đẹp
Chia sẻ: Theo nghề làm trần thạch cao 
được 8 năm, tôi rất mê nghề này vì dễ thi 
công, có lợi nhuận và nhu cầu của khách hàng 
ngày càng nhiều. Đặc biệt, những lúc bàn giao công trình 
nhận được khen ngợi từ chủ nhà, tôi lại càng yêu nghề. Vừa 
qua được tham gia khóa đào tạo của Vĩnh Tường tổ chức tại 
TP. Quảng Ngãi, tôi đã biết thêm rất nhiều kiến thức mới bổ 
ích, đặc biệt là về làm vách ngăn thạch cao. 

Qua chuyên mục, tôi xin gửi lời cảm ơn đến công ty Vĩnh 
Tường đã giúp tôi và nhiều anh em thợ thêm vững tay nghề 
và ngày càng đam mê với nghề hơn nữa. 



22 Nhịp sốNg thi côNg      số 26 www.vinhtuong.com - www.trannhadep.com

Trong chủ đề “Người xây 
không gian yêu thương”, 
chúng tôi giới thiệu đến 
độc giả phóng sự ảnh ngắn 
về công việc của anh em 
thợ thi công, giám sát thi 
công – những người đang 
làm việc tại công trình 
Vinhomes Central Park Tân 
Cảng – khu đô thị mới của 
Thành phố Hồ Chí Minh. 
Ảnh: hỮU Dương
Bài: phương khanh 

Một ngày tại công trình 
viNhoMEs cENtraL park 
tÂN cảNg

1 văn phòng Xí nghiệp thi công vĩnh tường - đơn vị 
phụ trách thi công được dựng ngay tại công trình để 
thuận lợi cho việc giám sát, điều hành thi công

2 với công trình có quy mô thi công hơn 212.000 mét vuông trần, 
để đảm bảo các tiến độ luôn cần có sự kết hợp chặt chẽ từ đội chỉ 
huy đến từng anh thợ thi công

Nghề và Người
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3 vật tư được tập kết tại công trình 
để nghiệm thu sau đó chuyển lên 
sàn thi công 4 Để đáp ứng được chất lượng công trình theo yêu cầu khắt khe 

từ đơn vị chủ thầu, các đội thợ thi công luôn được giám sát và 
quản lý chất lượng tư ban quản lý thi công vĩnh tường

7 phần lớn các công trình tại vinhomes central park đang vào công đoạn hoàn thiện và bàn giao. vì 
vậy bên cạnh hoạt động giám sát thi công, đội quản lý thi công sẽ tham gia hoạt động nghiệm thu 
bàn giao công trình

5 sau khi hoàn thiện phần thi công khung xương, 
lắp tấm, công đoạn sơn bả trần cũng cần được 
kiểm tra kỹ lưỡng 6 Lắp chỉ phào thạch cao 

viền tường sau khi đã hoàn 
thiện trần 
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k hông khí của một mùa hè sôi động tại 
thành phố biển Hạ Long càng thêm sức 
nóng với sự đổ bộ của 8 đội xuất sắc nhất 

đại diện cho mỗi khu vực về tranh tài trong ngày 
chung kết Bàn Tay Vàng thợ thi công thạch cao 
năm 2015-2016. Chương trình do Vĩnh Tường phối 
hợp cùng Gyproc tổ chức vào ngày 21 tháng 05 
vừa qua. Và chúng ta đã tìm được chủ nhân mới 
của danh hiệu Bàn Tay Vàng toàn quốc.

chuNg kết 5vui, Ngày hội  
       của giao Lưu và học hỏi 

Đến tranh tài tại chung kết 5VUI, 24 thành 
viên của 8 đội không phải là đối thủ, họ là bạn 
đồng hành trên hành trình trải nghiệm. Trước 
khi bước vào phần tranh tài, 8 đội đã có 3 ngày 
tham quan các địa điểm thú vị của thủ đô Hà 
Nội như Văn Miếu, Hồ Hoàn Kiếm.. cùng thả bộ 
trên những con phố cổ Hà Nội, cùng nhâm nhi  
những cốc bia mát lạnh. Đặc biệt hơn, các anh 
chị đã cùng khám phá và tham quan vịnh Hạ 
Long – 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới. 

3 ngày cùng thưởng ngoạn những danh lam 
thắng cảnh trên đất Bắc là 3 ngày anh em thợ 
thi công trên khắp mọi miền gắn kết, hiểu nhau 
nhiều hơn. anh em cũng không quên trao đổi 
những kinh nghiệm quý báu trong nghề trước 
khi bước vào cuộc tranh tài chung kết.

chuNg kết 

toàN Quốc 2015-2016

Nghề và Người

Bài: minh trí
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Mỗi Đội Một Nét riêNg 
Năm  nay, trong cuộc thi chung kết có 2 đội kỳ cựu 

là ứng viên nặng ký cho danh hiệu cao quý này, một là 
nhóm đương kim Bàn Tay Vàng toàn quốc 2014 – đội 
Thành Lợi Phát đến từ Đắk Lắk, và đội hạng nhì năm 
2014 Vĩnh Tường Tượng đến từ Đồng Tháp. Ngoài 2 đội 
đã có kinh nghiệm chung kết, các đối thủ khác dĩ nhiên 
cũng không kém phần tài năng khi họ đã vượt qua rất 
nhiều nhóm thợ giỏi khác trong khu vực để có mặt 
ngày chung kết. 

Đặc biệt nhất trong 8 đội thi là đại diện của khu vực 
Tây Bắc, đội của tỉnh Yên Bái với thành viên nữ đầu tiên và 
duy nhất từ trước đến nay tham gia. Chị là minh chứng 
cho thấy, người phụ nữ Việt không chỉ đẹp, mà còn có 
thể hoạt động trong lĩnh vực thi công một cách xuất sắc. 

Các đội còn lại như Nam Hùng – Ninh Thuận, đại diện 
khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, khu vực vừa được tổ 
chức vòng loại khu vực trong năm nay cùng với khu vực 
Tây Bắc; đội Long Hải đến từ Thành phố Hồ Chí Minh; đội 
chiến thắng tại khu vực Miền Trung là Đà Nẵng; Hà Tĩnh 
đại diện khu vực Bắc Trung Bộ và đội xuất sắc nhất khu 
vực Đông Bắc Bộ là Hưng Yên. Các đội chơi mới hy vọng 
mang nhiều cảm xúc bất ngờ cho cuộc thi. 

Đề chuNg kết có  
      khó khôNg? 

Với một nhóm thợ 3 người, bạn có thể thi công được 
bao nhiêu mét vuông trần và tường thạch cao trong 3 
tiếng đồng hồ? Yêu cầu của đề thi chung kết, trong vòng 
180 phút, mỗi đội phải thi công xong 9m2 trần kết hợp 
với khối giật cấp hở trần chìm và khoét lỗ đèn cùng 2 

phần tường thạch cao tổng diện tích gần 15m2 với yêu 
cầu gia cố 1 lối đi và 1 cửa sổ. Ngoài khối lượng thi công 
lớn, các đội thi cũng phải hết sức chú ý bởi sự khắt khe 
của 6 vị giám khảo từ những chi tiết nhỏ nhất như vị trí 
lỗ đèn, búng mực khi lấy cao độ trần hay chiều lắp tấm… 

 Để trở thành đội vô địch Bàn Tay Vàng, với yêu cầu 
là bạn phải thực hiện hoàn thiện 100% đề thi và ít sai sót 
trong kỹ thuật thi công nhất. Đây hẳn nhiên là lúc để các 
đội thi đem hết kinh nghiệm thi công và kiến thức thi công 
được được học và tích lũy được, cộng với sự tập trung cao 
độ để có thể hoàn thành cuộc thi một cách tốt nhất.       

   Và có thể không khí căng thẳng của ngày thi chung 
kết đã ảnh hưởng không nhỏ đến các đội dự thi, ngay cả 
đội đương kim Bàn Tay Vàng cũng đã có hơn 30 phút bối 
rối khởi đầu trễ hơn các nhóm khác. Hay đến khi kết thúc 
180 phút mà chỉ có 4 đội có thể hoàn thành 100% khối 
lượng công trình. 

cuộc Đổi Ngôi ĐẦy thú vị
Như vậy, có 4 đội hoàn thành hết 100% khối lượng công 

trình sẽ tiếp tục hồi hộp chờ đợi tổng kết điểm thi từ 6 vị 
giám khảo là ông Phạm Quang Hoàng – Chuyên gia đào tạo 
thi công Vĩnh Tường; ông Lưu Minh Khôi – Trưởng phòng kỹ 
thuật Vĩnh Tường khu vực phía Bắc; ông Nguyễn Ngọc Ảnh, 
Giám đốc Công ty thi công an Tiến Mỹ (Tp.HCM); ông Bùi 
Thanh Toàn, Giám đốc Công ty an Tiến (Tp.HCM); ông Đinh 
Văn Tuấn, Giám đốc Công ty Đinh Hoàng Gia (Hà Nội) và ông 
Đỗ Đại Đồng, Giám đốc Công ty Đại Đồng (Hà Nội). 

Sau khi tổng kết điểm từ bảng điểm chi tiết của 
6 vị giám khảo, phần công bố kết quả khi nào cũng 
tràn ngập cảm xúc với các đội dự thi. Ban giám khảo 
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lần lượt đọc điểm và công bố thứ hạng các đội 
thắng cuộc, đầu tiên là năm nay đã có 2 đội 
đồng điểm cùng đoạt doanh hiệu bàn tay Đồng 
là đội Hưng Yên gồm 3 thành viên: Đoàn Văn 
Nam, Nguyễn Đức Ninh, Phạm Quang Hòa và 
đội Long Hải – TP.HCM với 3 thành viên: Phan 
Bá Tùng, Hoàng anh Tuấn và Mai Văn Hiếu. Cảm 
xúc lúc này được đẩy lên cao hơn khi 2 đội còn 
lại cũng là 2 đội đã đoạt giải nhất và nhì chung 
kết 2 năm trước tại Huế. 

Hồi hộp nhất là giây phút  ban giám 
khảo đã công bố giải nhất. Kết quả chung 
cuộc, giải nhất thuộc về đội Vĩnh Tường 
Tượng, Đồng Tháp với 3 thành viên: 
Nguyễn Quốc Niên, Nguyễn Văn Huynh 

và Nguyễn Hoài Phong. Đội về nhì 2 năm 
trước đã có một cuộc soán ngôi ngoạn mục 

sau rất nhiều nỗ lực trong quá trình tích 
lũy kinh nghiệm thi công lẫn kiến thức 

thi công. Đội Thành Lợi Phát, Đắk Lắk với 3 thành viên Phan Văn 
Thắng, Phan Văn Lợi và Ngô Văn Ba đã không thể bảo vệ thành 
công danh hiệu Bàn Tay Vàng. 

Và bất ngờ hơn nữa, phần thưởng dự đoán đội đoạt Bàn Tay 
Vàng cuối cùng thuộc về anh Phan Văn Thắng của đội về nhì. 
Chứng tỏ anh đã cảm nhận được thực lực của đối thủ đã soán 
ngôi của mình. 

Cuối cùng hành trình 5VUI 2015-2016 đã khép lại với 9 địa 
điểm tổ chức, với gần 2000 anh em thợ thi công tham gia giao 
lưu học hỏi và 240 đội Hội thi tay nghề - Bàn Tay Vàng thi công 
toàn quốc. Một mùa giải lớn nhất từ trước đến nay, với nhiều sự 
đổi mới từ cách tổ chức, hình thức dự thi hiện đại và rất nhiều 
quà tặng đã được trao. Xin chúc mừng tất cả các đội chiến thắng, 
48 đội thi đoạt giải từ cấp khu vực, 8 đội thi xuất sắc nhất của 
mỗi khu vực và đặc biệt xin chúc mừng Bàn Tay Vàng 2016 đến 
từ miền Tây Nam Bộ. Xin hẹn lại mùa 5VUI tới với nhiều hơn nữa 
những cảm xúc mong chờ, nhiều hơn nữa những điều đặc biệt 
thú vị sẽ được Vĩnh Tường cải tiến để đem đến cho chúng ta 
những niềm vui thực sự 

các đội lắng nghe chia sẻ kinh nghiệm và nhắc nhở của 
ban giám khảo trước cuộc thi 

giám khảo kiểm 
tra tỉ mĩ các chi 
tiết trong suốt quá 
trình thi
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giải khuyếN khích
thỢ tự Do

Yên Bái - Tây Bắc

giải khuyếN khích
thỢ tự Do

Hà Tĩnh
- Bắc Trung Bộ

giải khuyếN khích
thỢ tự Do

Đà Nẵng 
- Miền Trung

giải khuyếN khích
NaM hùNg
Ninh Thuận 

- Duyên Hải Nam Trung Bộ

giải bàN tay vàNg
Vĩnh Tường Tượng (Đồng Tháp-Miền Tây)

Thành Lợi Phát 
Đắk Lắk -  Tây Nguyên

giải 
bàN tay bạc

giải 
bàN tay ĐỒNg

giải 
bàN tay ĐỒNg

Thợ tự do
Hưng Yên 

- Đông Bắc Bộ

Long Hải
Hồ Chí Minh

kết Quả chuNg cuộc 
bàN tay vàNg 2015-2016
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XuẤt hiệN tôN phoNg thủy  
       vÂN hoa cươNg saNg trọNg

Chỉ mới được giới thiệu trên thị 
trường gần đây nhưng tôn Zacs Màu 
Phong Thủy đã gây ấn tượng mạnh với 
người tiêu dùng, sản phẩm được phát 
triển dựa trên 5 yếu tố phong thủy ngũ 
hành cùng với việc áp dụng công nghệ 
G-Tech tạo vân bề mặt độc đáo óng 
ánh như đá HOa CƯơNG, bề mặt tôn 
đẹp như ngói mang lại sự sang trọng 
và thẩm mỹ cao cho ngôi nhà. Nhà sản 
xuất BlueScope cho biết: “Với kinh nghiệm 

Theo văn hóa Á Đông, yếu 
tố phong thủy là điều luôn 
được chú trọng hàng đầu 
khi xây nhà. Các gia chủ Việt 
tin rằng màu sắc hợp mệnh, 
hài hòa với thiên nhiên và 
cảnh quan xung quanh 
chính là biểu tượng cho 
một cuộc sống vững bền, 
hạnh phúc. Bài: anh DUY

Độc Đáo tôN “phoNg thủy” 

vÂN hoa cươNg tại việt NaM

Dát màu hoa cương sang trọng làm điểm 
nhấn cho mái nhà

hàng trăm năm trong ngành sản xuất thép 
mạ, sản phẩm này sẽ là sự đột phá về công 
nghệ, mang đến sự lựa chọn tối ưu cho gu 
thẩm mỹ ngày càng cao của người tiêu 
dùng, và cũng là thông điệp ngợi ca vẻ đẹp 
cho xu hướng kiến trúc hiện đại trong xây 
dựng ngày nay”.

 Đá hoa cương từ lâu được xem như 
một trong những vật liệu xây dựng 
cao cấp nhất. Ở những ngôi biệt thự, 
gia chủ thường dùng đá hoa cương 
để trang trí cho khu vực trung tâm 
như phòng khách. Những tấm đá hoa 

cương óng ánh là biểu trưng cho gu 
thẩm mỹ của chủ nhân, nhưng sử dụng 
đá hoa cương làm vật liệu lợp mái là 
điều không tưởng cả về mặt giá thành 
lẫn thi công.

Chỉ cho đến khi nhà sản xuất 
BlueScope phát minh công nghệ G-Tech 
tạo vân bề mặt tôn như ngói, ẩn hiện nét 
óng ánh như được phủ một lớp đá hoa 
cương thì những ai yêu cái đẹp mới có 
thể thỏa ước mơ sở hữu một mái nhà 
cứng chắc, bền vững và cực kỳ sang 
trọng, từ từng đường vân hoa cương tự 

cẬN cảNh vẻ Đẹp 
của tôN Zacs Màu 
phoNg thủy  
vÂN hoa cươNg

QuảNg cáo
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nhiên như ngói thật cho đến sắc màu 
phong thủy hợp mệnh gia chủ.

  
cho Mái Nhà bềN Đẹp cùNg 

       thời giaN
Mái nhà được ví như sự chở che giúp 

gia đình an cư lạc nghiệp. Mái nhà là sự 
bảo vệ thầm lặng cho bình an của cả gia 
đình, chống chọi với mưa nắng, nhiệt độ, 
ẩm mốc, để cả gia đình luôn yên tâm tận 
hưởng một không gian sống chất lượng 
thực sự. Chính vì thế, khi xây nhà, mọi gia 
chủ đều mong muốn chọn được chất 
liệu bền cho phần mái.

Khi xây nhà, nếu không chú ý đến 
chất liệu, ngôi nhà dễ gặp phải vấn đề 
ngay từ những năm đầu tiên đưa vào sử 
dụng. Khí hậu nhiệt đới nóng ẩm của Việt 
Nam dễ khiến mái nhà co giãn, gây nứt 

vỡ, bạc màu nhanh và đóng meo mốc 
gây ra hiện tượng dột và làm mất đi thẩm 
mỹ ngôi nhà, làm hư hỏng nghiêm trọng 
chẳng những mái nhà mà còn những nội 
thất bên trong căn nhà. Phiền toái hơn, 
ở những địa phương có hiện tượng gió 
nhiều, chất liệu không ổn định dễ khiến 
mái nhà bị tốc mái… gây nguy hiểm cho 
cả con người và ảnh hưởng tới sinh hoạt 
của gia đình.  

Là một chuyên gia trong ngành thép 
hàng đầu thế giới và đã hoạt động tại 
Việt Nam trên 20 năm, thương hiệu thép 
BlueScope thấu hiểu điều kiện thời tiết và 
tập tục sống của người Việt, BlueScope 
không ngừng nghiên cứu và cải thiện sản 
phẩm nhằm mang đến những giá trị tốt 
nhất cho người tiêu dùng. Sản phẩm Zacs 
Màu Phong Thủy mới áp dụng công nghệ 

5 Màu phoNg thủy của tôN Zacs gỒM:

màu đỏ, sắc Hỏa tượng trưng cho sự thịnh 
vượng, phát triển và hạnh phúc, mang lại 
nguồn năng lượng cho cả ngôi nhà.

màu nâu trầm của tôn Zacs phong thủy 
tượng trưng cho sự bảo vệ, an lành và vững 
vàng.

màu đen của hành "Thủy" thể hiện sự bền 
vững của ngôi nhà, với sức mạnh nội tại giúp 
an tâm về tài lộc và hạnh phúc.

 màu xanh lục của tôn Zacs thể hiện sự 
khởi đầu, hứng khởi, giảm căng thẳng cho 
cuộc sống trong không gian nhà.

Sắc xám ánh kim là màu của sự ôn hòa, 
nhẹ nhàng tăng lộc phúc và thoải mái cho 
không gian sống.

xử lý bề mặt hoàn toàn khác biệt so với 
tôn thông thường, tạo nên bề mặt độc 
đáo và cảm giác cứng cáp như đá Hoa 
Cương, giúp chống trầy xước và bạc màu, 
cho mái nhà bền đẹp theo năm tháng. Vì 
sự an cư lạc nghiệp cho gia chủ, tôn Zacs 
màu phong thủy mới cam kết bảo hành 
đến 10 năm chống thủng ăn mòn.

Bền như thép – Đẹp như ngói, tôn 
Zacs Màu Phong Thủy là sự lựa chọn 
hoàn hảo, thỏa mãn cả về thẫm mỹ lẫn 
độ bền, mang đến sự yên tâm tuyệt đối 
cho gia chủ 

Khách hàng cần được tư vấn thêm về tôn 
Zacs Màu Phong Thủy mới vui lòng liên hệ: 
08 3 821 0066 - 872

Zacs màu phong thủy cho mái nhà của bạn “bền 
như thép - đẹp như ngói”
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côNg trìNh tiêu biểu

viNhoMEs 
cENtraL park 
tÂN cảNg

D ự án có tổng vốn đầu tư khoảng 
30.000 tỷ đồng do công ty CP 
Đầu tư Xây dựng Tân Liên Phát 

thuộc Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu 
tư. Tọa lạc tại cảng Tân Cảng, quận Bình 
Thạnh, Khu đô thị Vinhomes Tân Cảng có 
mặt tiền trải dài theo bờ sông Sài Gòn, vị 
trí được xem đắc địa bậc nhất giữa trung 
tâm TP. HCM. 

Vinhomes Central Park Tân Cảng 
không chỉ độc đáo về mặt thiết kế được 
lấy từ Central Park New York, mà còn được 
đặt ra những tiêu chuẩn cao nhất về chất 
lượng,  trong đó có phần hoàn thiện trần 
tường thạch cao nội thất cho tổng công 
trình. Trong dự án lần này Vĩnh Tường 
được lựa chọn cung cấp sản phẩm và thi 
công cho hơn 600.000m2 trần và tường 
ngăn thạch cao. 

Sau khi nghiên cứu về cấu trúc và 
đặc tính của công trình ở ven sông, 
chịu nhiều tác động của tự nhiên, Ban 
chỉ huy dự án công ty Vĩnh Tường đã đề 
xuất sử dụng giải pháp chống ẩm tối ưu 
cho cả hệ trần và tường thạch cao. 

- Hệ thống trần chìm và trần nổi 
chống ẩm: công trình sử dụng hệ khung 
trần nổi Vĩnh Tường TopLINE Plus và 
Vĩnh Tường FineLINE Plus. Hệ khung 
trần chìm Vĩnh Tường BASI kết hợp với 
tấm thạch cao chống ẩm 9mm.

- Tường thạch cao chống ẩm: Đối 
với những khu vực như nhà vệ sinh, khu 
vực gần hồ bơi, dưới mái hiên… cần có 
sự đồng bộ hệ thống chống ẩm. Vì vậy, 

Vinhomes Central Park Tân Cảng - Khu đô thị phức hợp đầu 
tiên của tập đoàn Vingroup tại TP. Hồ Chí Minh với diện tích 
43ha có mặt tiền trải dọc bờ sông Sài Gòn, dự kiến sẽ khánh 
thành vào năm 2017. Vĩnh Tường vinh dự là một trong những 
đơn vị được lựa chọn cung cấp và thi công hơn 600.000m2 
trần và tường ngăn thạch cao. Bài: XUân anh

ngoài hệ trần chống ẩm, ban chỉ huy thi 
công Vĩnh Tường đã sử dụng hệ tường 
thạch cao Gypwall với khung vách  
Vĩnh Tường V-Wall 75-76 với tấm 
thạch cao chống ẩm Gyproc 9mm cho 
các khu vực này.

 Việc thi công sản phẩm đồng bộ 
theo hệ thống giải pháp đảm bảo chất 
lượng công trình. Công tác quản lý, 
nghiệm thu được tiến hành kỹ lưỡng, 
Vĩnh Tường đã góp phần sẽ mang đến 
hiệu quả tốt nhất cho dự án. Bên cạnh 
đó, với những nỗ lực không ngừng 
nghỉ, anh em thi công Vĩnh Tường cùng 
cố gắng để đảm bảo tiến độ cũng 
như chất lượng công trình. Vinhomes 
Central Park Tân Cảng là nơi các đội 
thợ, giám sát làm việc dưới sức ép lớn 
về mặt thời gian. Tuy nhiên, Vĩnh Tường 
luôn đảm bảo đúng những yêu cầu từ 
phía nhà đầu tư, đây là minh chứng chất 
lượng, uy tín từ chuyên gia giải pháp về 
trần và tường thạch cao Vĩnh Tường. 

Vinhomes Central Park Tân Cảng 
hứa hẹn sẽ là nơi mang đến cho khách 
hàng một không gian sống hoàn hảo, 
hòa hợp với thiên nhiên cùng tiêu 
chuẩn sống chất lượng 5 sao, nơi tạo 
dựng những giá trị đích thực của cuộc 
sống – xứng tầm khu đô thị hiện đại và 
đẳng cấp bậc nhất Việt Nam 

vĩnh tường được lựa 
chọn là đơn vị cung 
cấp và thi công cho 

tổng hơn 600.000 m2 
trần tường thạch cao
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Tính đến tháng 8/2016, Vĩnh Tường đã 

tham gia cung cấp vật tư và đang thi công 

hơn 600.000m2 
trần và vách thạch cao Vĩnh Tường cho 

các công trình. Và cung cấp hơn 12.000 

cửa thăm trần cho toàn bộ các công trình 

tại dự án Vinhomes Central Park.

Hai công trình công cộng chính yếu của toàn 
dự án là công trình Bệnh Viện Vinmec Central 
Park và Trường Học Vinschool Central Park.

Khu The Landmark với 3 tòa the Landmark 
1, 2 và 3

Khu The Central với 3 tòa the Central 1, 2 và 3

Khu The Park với 2 tòa the Park 1 và 5
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n   ằm trong khối công trình rộng 
13.126 m2, Hội trường Trung 
tâm Hành chính tỉnh Lâm 

Đồng là công trình có thiết kế đa năng, 
có thể phục vụ nhiều chương trình giải 
trí, sự kiện khác nhau. Đây là công trình 
thạch cao đầu tiên của Việt Nam tham 
gia Giải Thưởng Quốc Tế Ngành Thạch 
Cao do tập đoàn Saint-Gobain tổ chức 
tại Praha – Cộng Hòa Czech. 

Nhịp Sống Thi Công xin được giới 
thiệu công trình đặc biệt này đến với 
quý độc giả và phần chia sẻ của Kiến 
trúc sư Phan Tấn Lộc – KTS thiết kế của 
công trình, về quá trình lựa chọn sản 
phẩm, giải pháp cho công trình này. 

Để lựa chọn được sản phẩm và giải 
pháp cho công trình, các Kiến trúc sư 
đã cân nhắc rất nhiều giải pháp khác 
nhau như mút bọc nỉ, gỗ đục lỗ tiêu 
âm, tấm sợi thủy tinh… Những vật liệu 

côNg trìNh LớN
- thỬ thách LớN

Hội trường Trung tâm 
Hành chính tỉnh Lâm Đồng

này đều có ưu, nhược điểm, không 
thể đáp ứng được yêu cầu khắt khe 
của công trình. Bài toán đặt ra cho các 
Kiến trúc sư là chọn loại vật liệu nào dễ 
tạo hình khối đáp ứng các yếu tố sáng 
tạo, đảm bảo chỉ số cách âm, chịu ẩm, 
chống cháy, độ bền, và chi phí phải 
hợp lý. Trong đó, yêu cầu về xử lý âm 
thanh là thử thách lớn nhất.

Qua quá trình lựa chọn, kiểm tra thực 
tế và cân nhắc các Kiến trúc sư đã lựa chọn 
được sản phẩm tấm thạch cao tiêu âm 
Gyptone kết hợp cùng khung xương Vĩnh 
Tường V-Wall U64, Vĩnh Tường V-Wall 
C65 và bông sợi khoáng. Hệ sản phẩm và 
giải pháp này đáp ứng được các yêu cầu 
khắt khe của công trình về yếu tố thẩm 
mỹ, và tiêu âm, giúp giảm thời gian vọng 
âm của không gian xuống còn 0.97 giây  
(thời gian vọng âm lý tưởng để đem lại khả 
năng nghe rõ nhất là từ 0.8 – 1.0 giây).   

Kiến trúc sư Phan Tấn Lộc cũng cho 
biết, sản phẩm và hệ giải pháp của Vĩnh 
Tường – Gyproc đã giúp các kiến trúc 
sư giải bài toán khó khi lựa chọn sản 
phẩm cho công trình có yêu cầu khắt 
khe như vậy.

Công trình khi đưa vào sử dụng đã 
được Cục Giám định chất lượng của Bộ 
Xây dựng đánh giá cao về chất lượng 
âm thanh, thẩm mỹ 

Bài: tổng hợp từ Saint-gOBain

Hội trường Trung tâm Hành chính tỉnh 
Lâm Đồng được thiết kế bởi Kiến trúc sư 
Phan Tấn Lộc – người có kinh nghiệm hơn 
20 năm làm việc tại Pháp, từng tham gia 
thiết kế nhiều công trình lớn như nhà hát 
The Nouvel Opéra – Lyon. Đơn vị thi công 
thạch cao cho công trình là Trung tâm 
phân phối Hoàng Vân - Đà Lạt. 

côNg trìNh tiêu biểu
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sổ tay thi côNg

Hướng dẫn thi công trần và 
tường thạch cao cho nhà coNtaiNEr

Giải pháp thi công trần và tường cho nhà container với hệ khung Vĩnh Tường 
OmEgA 204 kết hợp với tấm thạch cao Gyproc, bông thủy tinh là giải pháp tối 
ưu giúp cách nhiệt, chống nóng hiệu quả cho không gian bên trong nhà container. 
Hơn nữa, với giải pháp này các chủ nhà cũng có thể hoàn toàn yên tâm khi nhà được 
trang bị đầy đủ giải pháp cách nhiệt hiệu quả mà không lo ảnh hưởng đến không 
gian nhà bên trong. Bên ngoài nhà container, có thể kết hợp thêm sử dụng sơn chống 
nóng cho bề mặt để tăng hiệu quả chống nóng từ bên trong lẫn bên ngoài. 

Hy vọng rằng với giải pháp thi công này, anh em thợ thi công sẽ hoàn thành công 
trình một cách nhanh chóng, hiệu quả và có công trình đẹp, đúng kỹ thuật. 

Quý anh em thợ thi công có thể tham khảo thêm các thông tin về giải pháp thi công 
tại website: http://vinhtuong.com 

1. thi côNg trẦN
: Vật tư cần chuẩn bị: 
l Khung Vĩnh Tường VTC OmEgA 204
l Tấm thạch cao tiêu chuẩn Gyproc dày 
9mm
l Bông thủy tinh 12kg/m3

l Phụ kiện

: Biện pháp thi công: 
l Xác định cao độ trần (do chiều cao hạn 
chế nên thông thường sẽ đóng càng cao 
càng tốt
l Ốp thanh VTC OmEgA 204 liên kết 
vào sàn trên của container bằng vít đuôi 
cá theo khẩu độ là 406x406 mm
l Cố định bông thủy tinh vào sàn trên
l Lắp tấm thach cao Gyproc dày 9mm vào hệ 
thống khung đã được thi công hoàn chỉnh
l Xử lý các mối nối bằng bột chuyên dùng 
Gyp-Filler 
l Hoàn thiện trần bằng sơn nước

: Biện pháp thi công:
l Ốp thanh VTC OmEgA 204 liên 
kết vào vách của container bằng vít 
đuôi cá theo khẩu độ là 610x610 mm 
hoặc có thể là 406x406 mm 
l Cố định bông thủy tinh vào tường 
container
l Lắp tấm thạch cao Gyproc dày 12.7 
mm vào hệ thống khung tường đã 
được thi công hoàn chỉnh
l Xử lý các mối nối bằng bột chuyên 
dùng Gyp-Filler
l Hoàn thiện trần bằng sơn nước

: Vật tư cần chuẩn bị:
l Khung Vĩnh Tường VTC OmEgA 204
l Tấm thạch cao tiêu chuẩn Gyproc dày 
12.7mm
l Bông thủy tinh 12kg/m3

l Phụ kiện

2. thi côNg tườNg thạch cao

Vĩnh Tường đề nghị giải pháp thi 
công trần và tường thạch cao 
cho nhà container có diện tích 
bên trong là 2340 x 5900 x 
2360mm (rộng x dài x cao). 

Thích hợp với nhiều địa hình, thi công nhanh, chi phí thấp, an toàn, dễ dàng cách âm cách 
nhiệt, nhà bằng container sử dụng vật liệu nhẹ là thạch cao đang rất được ưa chuộng. Tuy 
nhiên để có được ngôi nhà hoàn thiện với container cần phải tính toán kỹ để đảm bảo 
được hiệu quả thi công. Bài: phạm qUang hOàng
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LưU minh khôi - Trưởng Bộ phận Kỹ thuật Miền Bắc

Tường thạch 
cao đã được sử 
dụng phổ biến 
tại các nước tiên 
tiến trên thế giới 
với nhiều tính 
năng vượt trội so 
với tường gạch. 
Nhằm góp phần 
nâng cao chất 
lượng không 
gian sống của 
gia đình Việt, Vĩnh 
Tường-Gyproc đã 
nghiên cứu phát 
triển hệ giải pháp 
tường thạch cao 
phù hợp với từng 
không gian trong 
nhà. Một trong 
các hệ giải pháp 
đó là hệ tường 
Gypwall DW4 
thích hợp để 
ngăn chia không 
gian giữa phòng 
khách với phòng 
ngủ hoặc bếp. 

LƯU Ý THI CÔNG 
hệ tườNg thạch cao DW4

Thanh nối tấm 
VT Flat Strap

Thanh xương nằm 
VT V-Wall U76

Thanh xương nằm 
VT V-Wall U76

Bông thủy tinh
(24kg/m3)

Tấm thạch cao 
tiêu chuẩn Gyproc 

12.5mm

Tấm thạch cao tiêu chuẩn 
Gyproc 12.5mm

Thanh xương đứng 
VT  V-Wall C75

Vít VT Drywall 40mm

Vít VT 
Drywall 25mm

Thanh VTC 18/22, 
dùng cố định bông 
thủy tinh

610mm

Hilti CP-606 Hilti CP-606

Hilti CP-606

Tấm ốp chân tường 

Bột GypFiller + Băng giấy Vĩnh 
Tường

cẤu tạo tườNg thạch cao DW4NhữNg tíNh NăNg Nổi bẬt 
của hệ tườNg DW4

 Cách âm lên tới 50dB so với 43dB 

của tường gạch ở cùng độ dày. 

 Khả năng chống cháy của hệ 

tường lên  tới 60 phút.

 Giảm chi phí xây dựng do kết cấu 

nhẹ hơn tường gạch 10 lần.

 Tiết kiệm thời gian thi công và chi 

phí quản lý do thời gian thi công 

tường DW4 nhanh gấp 3 lần so với 

tường gạch.

 Treo được các vật nặng đến 25kg 

trên mỗi điểm treo bằng vít Hilti 

chuyên dụng.

l Khung xương 
Vĩnh Tường VT 
V-Wall 75/76

l Bông thủy tinh 
tỷ trọng 24kg/m3, 
dày 50mm

l Tấm thạch cao 
Gyproc tiêu chuẩn 
12.5mm, 2 lớp tấm 
mỗi mặt tường

l Các vật tư phụ: 
Silicon Hilti CP 606, 
nở thép, vít…

sổ tay thi côNg
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l Cấu tạo này áp dụng cho cửa có bề rộng lên đến 1.2m.    

Bơm keo Silicon cách âm/chống cháy đầy đủ vào vị trí tiếp giáp giữa 
khung xương và trần sàn, tường; các vị trí lỗ đèn và khe hở bằng Keo 
silicon Hilti CP 606 để gia tăng khả năng cách âm. 

5  Lắp đặt tấm thạch cao  
lớp một: 

l Tương tự như tường một lớp tấm, chỉ 
khác là khe nối ngang được bố trí bên 
dưới, không có thanh thanh thép lá tại 
vị trí nối tấm. Khoảng cách vít 600/610.
l Lắp đặt tấm thạch cao sử dụng chi tiết 
thép lá (flat trap) để nối tấm thạch cao cho lớp tấm ngoài cùng.

6  Lắp đặt tấm thạch cao lớp hai: 
l Bố trí tấm thạch cao giữa lớp 

trong và lớp ngoài so le nhau.
l Dùng vít thạch cao dài thích hợp 
(10mm qua khung xương). Khoảng 
cách vít  300mm.
l Bố trí thanh thép lá VT 
0.5mmx70mm ở vị trí nối tấm.
l Lưu ý, vị trí khe nối ở lớp ngoài cùng phải được bố trí phía trên.  
l Dùng băng giấy VTI Paper Tape và bột xử lý mối nối Gyp-Filler.
l Các đầu vít không trồi lên so với bề mặt tấm.
l Xử lý bột: tại vị trí tiếp giáp với tường và trần hiện hữu, nếu 
khe hở lớn hơn 3mm, dùng Silicon và bột Gyp-Filler phủ kín 
trước. Tại vị trí góc: dùng thanh V lưới bảo vệ vị trí góc.

cách thi côNg hệ tườNg DW4
Để tường thạch cao phát huy tối đa các tính năng ưu việt kể trên, việc thi công đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật được cho là yếu tố 
quan trọng nhất. Trong phạm vi bài viết này, Vĩnh Tường xin được cung cấp một số lưu ý thi công tường thạch cao chống ồn DW4. 

Trên đây là một số lưu ý giúp cho việc thi công tường ngăn DW4 đảm bảo các yếu tố kỹ thuật, thẩm mỹ và công năng sử dụng. 
Cần thêm thông tin Anh Chị Thợ thi công có thể liên hệ với tổng đài tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật miễn phí 18001218  
hoặc tại website: www.vinhtuong.com 

l Tại vị trí cửa đi: Cắt thanh 
nằm U76 dài thêm 300mm.

l Đặt các thanh xương đứng vào vị trí khuôn cửa và cửa sổ đã 
được đánh dấu sẵn.

l Tại vị trí khuôn cửa: Liên 
kết thanh nằm bằng hai cặp 
điểm khoảng cách 150mm.

Lưu ý: 
Đối với lớp thạch cao đầu tiên không cần lắp thanh găng để nối tấm

Căn cứ vào bản vẽ mặt bằng và bản vẽ bố trí tường, xác 
định vị trí tường:

1   Xác định vị trí khung xương dựa theo bản vẽ  
chi tiết:

l Thực hiện lấy dấu trên sàn và trần bằng thước, máy lazer, 
căng dây búng mực.

2  cố định thanh vt v-Wall u76 xuống sàn và trần 
theo vị trí đã đánh dấu: 

l Khoảng cách tối đa giữa hai liên kết là 600mm.
l Tại đầu mép, điểm liên kết bắn lùi vào 50mm.

3        Dùng ống Nivo hoặc máy lazer cân chỉnh độ 
thẳng của thanh đứng trước khi thực hiện 

         liên kết:
l Tại vị trí tiếp giáp với tường hiện hữu hoặc tường liên kết, 
thanh đứng được gắn vào bằng liên kết thích hợp với khoảng 
cách liên kết tối đa 600mm.
l Nối thanh xương đứng nếu chiều cao tường vượt quá chiều 
dài cơ sở của thanh theo hướng dẫn.

4  Đánh dấu vị trí cửa đi, cửa sổ:

l Lắp ốp Thanh U 300mm vào thanh đứng.
l Đố ngang cửa đi và cửa sổ được tạo từ thanh xương U76 
kéo dài thêm mỗi bên một đoạn 150mm, bẻ gập lại ốp vào 
thanh khuôn.
l Khoảng thiếu trên thanh khuôn đứng, được ốp bằng thanh 
xương U.

Lắp bông thủy tinh giữa hai hệ khung, sau đó lắp 2 lớp tấm thạch 
cao Gyproc 12mm ở mặt còn lại như hướng dẫn ở trên. 

Sử dụng vít thạch cao chuyên dụng để treo các vật nặng trên 
tường như: tivi, bình nóng lạnh, tủ bếp… Tải trọng cho phép trên 
mỗi điểm treo lên tới 25kg. 

Xem hướng dẫn bắt vít chuyên dụng Hilti ở trang 41. 
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sổ tay thi côNg

Những điều cần lưu ý khi thi công 
trẦN thạch cao giẬt cẤp

n hững mảng trần thạch cao giật 
cấp là phần quan trọng giúp 
tạo điểm nhấn cho không gian 

nhà, giúp anh em thợ thỏa sức sáng tạo 
với những ý tưởng độc đáo. Tuy nhiên để 
thi công trần giật cấp đạt yêu cầu về kỹ 
thuật, mỹ thuật và độ bền, Vĩnh Tường 
có một số lưu ý về nội dung thi công này 
như sau: 

1. Lưu ý về vẬt tư sỬ DụNg 
l Khung Vĩnh Tường ALphA hoặc 
Vĩnh Tường BASI 
l Tấm thạch cao Gyproc dày 9mm (tùy 
theo yêu cầu thiết kế có thể dùng tấm 
tiêu chuẩn, chống ẩm). Trong trường hợp 
dùng khung Vĩnh Tường BASI phải sử 
dụng tấm thạch cao khổ 1220 x 2440 để 
đảm bảo đúng bước xương.
l Phụ kiện Vĩnh Tường

2. Lưu ý khi thi côNg
Để có được phần trần giật cấp hoàn 
thiện, cần phải chú ý đảm bảo đúng kỹ 
thuật trong từng bước thi công. 
l Đối với các mặt dựng bắt buộc phải 
sử dụng thanh V ở các vị trí liên kết 
để tăng tính an toàn và giúp cho mặt 
dựng được thẳng không lượn sóng, 
không lật. 
l Đảm bảo liên kết thanh U ở các mặt 
đứng của mặt dựng. 
l Tuân thủ nguyên tắc khi lắp tấm: “Chiều 
dài tấm luôn song song với thanh chính 
và vuông góc với thanh phụ”.
l Chú ý vị trí tấm: tấm thạch cao của mặt 
dựng bao giờ cũng nằm trên tấm của 
trần hạ. 
l Khoảng cách thanh chính của trần hạ và 
tường là 400mm. 
l Xử lý các mối nối bằng bột chuyên 
dùng Gyp-Filler.

Mỗi kỳ 1 
cÂu hỏi

“Chào chuyên gia của Vĩnh Tường, tôi là thợ thi 
công mới vào nghề rất muốn học hỏi kiến thức 
về thi công trần thạch cao giật cấp. Xin cho biết 
những điều cần lưu ý trong quá trình thi công 
loại trần này để thi công nhanh, đúng kỹ thuật 
và bền đẹp” (văn kỳ - cần thơ)

Với những lưu ý này, hy vọng rằng anh em 
thợ thi công có thể thi công nhanh hơn, 
đúng kỹ thuật, tạo ra nhiều công trình 
bền đẹp. 

Bài: phạm qUang hOàng
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tiN tức

S áng ngày 6/8/2016, tại công 
viên Văn hóa Đầm Sen tập thể 
nhân viên Vĩnh Tường tham 

gia đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam 
và người khuyết tật nghèo lần thứ 10 
do hội Chữ thập đỏ TP. HCM phối hợp 
tổ chức. Vĩnh Tường cùng nhiều đơn vị 
đã tạo nên một buổi sáng đầy ý nghĩa, 
hướng về những nạn nhân chất độc da 
cam và người khuyết tật nghèo.   

Chương trình “Đi bộ vì nạn nhân 
chất độc da cam và người khuyết tật 
nghèo” được tổ chức thường niên 
nhằm kêu gọi các tổ chức, doanh 
nghiệp, cá nhân cùng chung tay với 
Thành Hội và Hội Chữ thập đỏ các 
quận, huyện thực hiện hoạt động 
thiết thực dành cho nạn nhân chất 
độc da cam, người khuyết tật có hoàn 
cảnh khó khăn 

T iếp lửa và gìn giữ tinh thần 
tương thân tương ái là một 
trong những nét văn hóa truyền 

thống tốt đẹp của Vĩnh Tường. Đầu năm 
2016, Ban lãnh đạo công ty đã đưa ra 
chương trình “Hỗ trợ công nhân viên VTI 
cải tạo nhà ở” nhằm động viên, sẻ chia với 
nhân viên đang có hoàn cảnh khó khăn 
trong toàn công ty. 

Tính đến nay, đã có 5 ngôi nhà được 
xây mới, 11 trường hợp được hỗ trợ sửa 
nhà.  Hi vọng rằng với chính sách quan 
tâm hỗ trợ này của công ty, anh chị em 
nhân viên công ty yên tâm làm việc và 
hoàn thành tốt công việc của mình 

vĨNh tườNg ĐỒNg hàNh 
cùNg NạN NhÂN Da caM

tiếp LỬa tiNh thẦN tươNg thÂN tươNg ái
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tiN tức

C hủ đề hấp dẫn mang tính gợi 
mở “Không gian sống hiện 
đại, tiện nghi và hơn thế nữa” 

của chương trình đã tạo cho ra diễn 
đàn để các chuyên gia của Vĩnh Tường 
– Gyproc cùng các khách mời trao đổi, 
chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm tạo 
ra không gian sống hiện đại, tiện nghi 
với vật liệu nhẹ thạch cao.   

Bên cạnh việc chia sẻ kiến thức lý 
thuyết, thực hiện các bài kiểm tra kỹ 
thuật và công trình thực tế chứng minh 
những ưu điểm vượt trội của thạch 
cao, Vĩnh Tường - Gyproc còn chuẩn 
bị hệ thống phòng mẫu để khách mời 
trực tiếp trải nghiệm khả năng treo 
vật nặng, trang trí bề mặt thạch cao, 
tận mắt chứng kiến kỹ thuật thi công 
nhanh chóng, tiết kiệm thời gian của 
tường thạch cao so với tường gạch. 
Qua đó, thắc mắc của khách hàng về 
những tính năng của tường thạch cao 
đã được giải đáp tường tận. 

Từ đầu năm đến nay, chương trình Coffee Talk của Vĩnh Tường đã diễn ra rất thành công, 
nhận được sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình của quý Kiến trúc sư, Kỹ sư xây dựng tại Hồ Chí 
Minh, Cần Thơ, Đồng Nai, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hải Phòng. Bài: ngân hà - nga vũ 

COFFEE TALK: 
“khôNg giaN sốNg tiệN Nghi thẨM Mỹ 
với giải pháp từ tườNg thạch cao”

trong năm 2016, chương trình đã được thực hiện tại 7 tỉnh thành trên cả nước, thu hút sự quan tâm của 
kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng, thành viên các hội sở xây dựng & kiến trúc tại: tp. hcM, Long an, cần thơ, 
Đồng Nai, thanh hóa, thái Nguyên, hải phòng.  
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Ngoài những câu hỏi về sản 
phẩm, giải pháp, Ban tổ chức chương 
trình còn nhận được phản hồi tích 
cực từ phía khách mời.  anh Lê Thế 
Thiệp – chủ tịch Hội Kiến trúc sư 
Thanh Hóa đã có chia sẻ vô cùng 
xúc động: “Nói thật, lúc đầu anh khá lo 
lắng về nội dung mà bên em truyền tải, 
vì giới kiến trúc sư miền Bắc khá nhạy 
cảm với những chương trình mang 
tính chất PR, tuy nhiên nội dung ngày 
hôm nay hoàn toàn là những ứng 
dụng mới mà tường thạch cao mang 

đến cho các công trình thêm hoàn 
thiện. Các anh em cũng đặt ra khá 
nhiều những câu hỏi thực tế liên quan 
đến quá trình làm nghề của bên anh. 
Ấn tượng nhất với anh là những chia sẻ 
của các chuyên gia về các giải pháp về 
cách âm, chịu tải hay chống trộm,…”

Chương trình Coffee Talk hy 
vọng sẽ mang nhiệm vụ kết nối 
hoàn hảo và là cầu nối đáng tin cậy 
để đưa những ứng dụng đa dạng 
của vật liệu thạch cao vào các công 
trình xây dựng hiện đại 

1. Khoan 

lỗ với mũi 

khoan

Anchoring Systems

273 Customer Hotline: Hong Kong 8228 8118 Macau 00800 8228 8118 (Mon - Fri 8:30 am - 6:00 pm / Sat 8:30 am - 1:00 pm)   |   Hilti online: www.hilti.com.hk
★ Special Request

HHD-S cavity anchor
Base material
■ Cavity / perforated bricks / Hardi Wall
■ Plasterboard / gypsum panel (drywall)
■ Hollow brick

Use
■ Suitable for fastening battens, channels, panels and decorative items  
 into particle / chip board, drywall and hollow blocks

Material
■ Galvanized steel

Benefits
■ Pre-fitted screws
■ Quick and trouble free installation
■ Ergonomic setting tool for thread size M4 to M8

 Model Size M4 / 12x38 M4 / 19x45 M5 / 12x52 M5 / 25x65 M6 / 12x52 M6 / 24x65 M8 / 12x54 M8 / 24x66

 
Drywall panel 10mm

 Tensile Load, Nrec 0.20 - 0.20 - 0.20 - 0.20 -

  Shear Load, Vrec 0.50 - 0.50 - 0.50 - 0.50 -

 
Drywall panel 12.5mm

 Tensile Load, Nrec 0.20 - 0.20 - 0.20 - 0.20 -

  Shear Load, Vrec 0.50 - 0.50 - 0.50 - 0.50 -

 
Drywall panel 2x12.5mm

 Tensile Load, Nrec - - - 0.40 - 0.30 - 0.40

  Shear Load, Vrec - - - 1.00 - 0.90 - 1.00

 
Gypsum fibreboard 10mm

 Tensile Load, Nrec 0.20 - 0.30 - 0.25 - 0.40 -

  Shear Load, Vrec 0.50 - 0.60 - 0.80 - 0.90 -

 
Gypsum fibreboard 12.5mm

 Tensile Load, Nrec 0.30 - 0.50 - 0.30 - 0.60 -

  Shear Load, Vrec 0.60 - 1.00 - 1.00 - 1.20 -

 
Gypsum fibreboard 2x12.5mm

 Tensile Load, Nrec - - - 0.90 - 0.80 - 1.70

  Shear Load, Vrec - - - 1.10 - 1.80 - 1.70

 
Hollow brick 20mm

 Tensile Load, Nrec - 0.10 - - - - - -

  Shear Load, Vrec - 0.30 - - - - - - 

Installation procedures

Remarks:
1)  All the data applies to no edge distance, spacing and other influences 
2) Holes must be produced by rotary drilling only
3) For detail design method, please reter to Fastening Technology Manual

Technical data 
Recommended load (kN), safety factor(�)=5

HHD-S programme

 Drill bit  Anchor  Min screw  Min /Max Max. 
 nom.  length, Thread length Anchorneck panel fasten. Head  
 dia., do  I dia., d under head (Is) length thk., h thk., tfix type Package  Order designation  Item no
 (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)  (pcs)

8  20 M4 25 4 3 / 4 15 Pan 100  HHD-S M4/4x20  332060  ★
8  32 M4 39 6 6 / 7 25 Pan 100  HHD-S M4/6x32  332061  ★
8  38 M4 45 12.5 10 / 13 25 Pan 100  HHD-S M4/12x38  332062  
8  45 M4 52 19 18 / 20 25 Pan 50  HHD-S M4/19x45  332063  ★
10  38 M5 45 8 6 / 8 25 Pan 100  HHD-S M4/8x38  332065  ★
10  52 M5 58 12.5 11 / 13 30 Pan 50  HHD-S M5/12x52  332066  ★
10  65 M5 71 25 23 / 25 30 Pan 50  HHD-S M5/25x65  332067  ★

h

do

Is

tfix

d
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2. Đặt 

tắc kê 

vào dụng 

cụ lắp 

đặt

Anchoring Systems
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HHD-S cavity anchor
Base material
■ Cavity / perforated bricks / Hardi Wall
■ Plasterboard / gypsum panel (drywall)
■ Hollow brick

Use
■ Suitable for fastening battens, channels, panels and decorative items  
 into particle / chip board, drywall and hollow blocks

Material
■ Galvanized steel

Benefits
■ Pre-fitted screws
■ Quick and trouble free installation
■ Ergonomic setting tool for thread size M4 to M8

 Model Size M4 / 12x38 M4 / 19x45 M5 / 12x52 M5 / 25x65 M6 / 12x52 M6 / 24x65 M8 / 12x54 M8 / 24x66

 
Drywall panel 10mm

 Tensile Load, Nrec 0.20 - 0.20 - 0.20 - 0.20 -

  Shear Load, Vrec 0.50 - 0.50 - 0.50 - 0.50 -

 
Drywall panel 12.5mm

 Tensile Load, Nrec 0.20 - 0.20 - 0.20 - 0.20 -

  Shear Load, Vrec 0.50 - 0.50 - 0.50 - 0.50 -

 
Drywall panel 2x12.5mm

 Tensile Load, Nrec - - - 0.40 - 0.30 - 0.40

  Shear Load, Vrec - - - 1.00 - 0.90 - 1.00

 
Gypsum fibreboard 10mm

 Tensile Load, Nrec 0.20 - 0.30 - 0.25 - 0.40 -

  Shear Load, Vrec 0.50 - 0.60 - 0.80 - 0.90 -

 
Gypsum fibreboard 12.5mm

 Tensile Load, Nrec 0.30 - 0.50 - 0.30 - 0.60 -

  Shear Load, Vrec 0.60 - 1.00 - 1.00 - 1.20 -

 
Gypsum fibreboard 2x12.5mm

 Tensile Load, Nrec - - - 0.90 - 0.80 - 1.70

  Shear Load, Vrec - - - 1.10 - 1.80 - 1.70

 
Hollow brick 20mm

 Tensile Load, Nrec - 0.10 - - - - - -

  Shear Load, Vrec - 0.30 - - - - - - 

Installation procedures

Remarks:
1)  All the data applies to no edge distance, spacing and other influences 
2) Holes must be produced by rotary drilling only
3) For detail design method, please reter to Fastening Technology Manual

Technical data 
Recommended load (kN), safety factor(�)=5

HHD-S programme

 Drill bit  Anchor  Min screw  Min /Max Max. 
 nom.  length, Thread length Anchorneck panel fasten. Head  
 dia., do  I dia., d under head (Is) length thk., h thk., tfix type Package  Order designation  Item no
 (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)  (pcs)

8  20 M4 25 4 3 / 4 15 Pan 100  HHD-S M4/4x20  332060  ★
8  32 M4 39 6 6 / 7 25 Pan 100  HHD-S M4/6x32  332061  ★
8  38 M4 45 12.5 10 / 13 25 Pan 100  HHD-S M4/12x38  332062  
8  45 M4 52 19 18 / 20 25 Pan 50  HHD-S M4/19x45  332063  ★
10  38 M5 45 8 6 / 8 25 Pan 100  HHD-S M4/8x38  332065  ★
10  52 M5 58 12.5 11 / 13 30 Pan 50  HHD-S M5/12x52  332066  ★
10  65 M5 71 25 23 / 25 30 Pan 50  HHD-S M5/25x65  332067  ★
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3. Bắn 

tắc kê 

vào vị trí 

cần bắt

Anchoring Systems

273 Customer Hotline: Hong Kong 8228 8118 Macau 00800 8228 8118 (Mon - Fri 8:30 am - 6:00 pm / Sat 8:30 am - 1:00 pm)   |   Hilti online: www.hilti.com.hk
★ Special Request

HHD-S cavity anchor
Base material
■ Cavity / perforated bricks / Hardi Wall
■ Plasterboard / gypsum panel (drywall)
■ Hollow brick

Use
■ Suitable for fastening battens, channels, panels and decorative items  
 into particle / chip board, drywall and hollow blocks

Material
■ Galvanized steel

Benefits
■ Pre-fitted screws
■ Quick and trouble free installation
■ Ergonomic setting tool for thread size M4 to M8

 Model Size M4 / 12x38 M4 / 19x45 M5 / 12x52 M5 / 25x65 M6 / 12x52 M6 / 24x65 M8 / 12x54 M8 / 24x66

 
Drywall panel 10mm

 Tensile Load, Nrec 0.20 - 0.20 - 0.20 - 0.20 -

  Shear Load, Vrec 0.50 - 0.50 - 0.50 - 0.50 -

 
Drywall panel 12.5mm

 Tensile Load, Nrec 0.20 - 0.20 - 0.20 - 0.20 -

  Shear Load, Vrec 0.50 - 0.50 - 0.50 - 0.50 -

 
Drywall panel 2x12.5mm

 Tensile Load, Nrec - - - 0.40 - 0.30 - 0.40

  Shear Load, Vrec - - - 1.00 - 0.90 - 1.00

 
Gypsum fibreboard 10mm

 Tensile Load, Nrec 0.20 - 0.30 - 0.25 - 0.40 -

  Shear Load, Vrec 0.50 - 0.60 - 0.80 - 0.90 -

 
Gypsum fibreboard 12.5mm

 Tensile Load, Nrec 0.30 - 0.50 - 0.30 - 0.60 -

  Shear Load, Vrec 0.60 - 1.00 - 1.00 - 1.20 -

 
Gypsum fibreboard 2x12.5mm

 Tensile Load, Nrec - - - 0.90 - 0.80 - 1.70

  Shear Load, Vrec - - - 1.10 - 1.80 - 1.70

 
Hollow brick 20mm

 Tensile Load, Nrec - 0.10 - - - - - -

  Shear Load, Vrec - 0.30 - - - - - - 

Installation procedures

Remarks:
1)  All the data applies to no edge distance, spacing and other influences 
2) Holes must be produced by rotary drilling only
3) For detail design method, please reter to Fastening Technology Manual

Technical data 
Recommended load (kN), safety factor(�)=5

HHD-S programme

 Drill bit  Anchor  Min screw  Min /Max Max. 
 nom.  length, Thread length Anchorneck panel fasten. Head  
 dia., do  I dia., d under head (Is) length thk., h thk., tfix type Package  Order designation  Item no
 (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)  (pcs)

8  20 M4 25 4 3 / 4 15 Pan 100  HHD-S M4/4x20  332060  ★
8  32 M4 39 6 6 / 7 25 Pan 100  HHD-S M4/6x32  332061  ★
8  38 M4 45 12.5 10 / 13 25 Pan 100  HHD-S M4/12x38  332062  
8  45 M4 52 19 18 / 20 25 Pan 50  HHD-S M4/19x45  332063  ★
10  38 M5 45 8 6 / 8 25 Pan 100  HHD-S M4/8x38  332065  ★
10  52 M5 58 12.5 11 / 13 30 Pan 50  HHD-S M5/12x52  332066  ★
10  65 M5 71 25 23 / 25 30 Pan 50  HHD-S M5/25x65  332067  ★
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4. Tháo 

đinh ốc 

ra khỏi 

tắc kê
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HHD-S cavity anchor
Base material
■ Cavity / perforated bricks / Hardi Wall
■ Plasterboard / gypsum panel (drywall)
■ Hollow brick

Use
■ Suitable for fastening battens, channels, panels and decorative items  
 into particle / chip board, drywall and hollow blocks

Material
■ Galvanized steel

Benefits
■ Pre-fitted screws
■ Quick and trouble free installation
■ Ergonomic setting tool for thread size M4 to M8

 Model Size M4 / 12x38 M4 / 19x45 M5 / 12x52 M5 / 25x65 M6 / 12x52 M6 / 24x65 M8 / 12x54 M8 / 24x66

 
Drywall panel 10mm

 Tensile Load, Nrec 0.20 - 0.20 - 0.20 - 0.20 -

  Shear Load, Vrec 0.50 - 0.50 - 0.50 - 0.50 -

 
Drywall panel 12.5mm

 Tensile Load, Nrec 0.20 - 0.20 - 0.20 - 0.20 -

  Shear Load, Vrec 0.50 - 0.50 - 0.50 - 0.50 -

 
Drywall panel 2x12.5mm

 Tensile Load, Nrec - - - 0.40 - 0.30 - 0.40

  Shear Load, Vrec - - - 1.00 - 0.90 - 1.00

 
Gypsum fibreboard 10mm

 Tensile Load, Nrec 0.20 - 0.30 - 0.25 - 0.40 -

  Shear Load, Vrec 0.50 - 0.60 - 0.80 - 0.90 -

 
Gypsum fibreboard 12.5mm

 Tensile Load, Nrec 0.30 - 0.50 - 0.30 - 0.60 -

  Shear Load, Vrec 0.60 - 1.00 - 1.00 - 1.20 -

 
Gypsum fibreboard 2x12.5mm

 Tensile Load, Nrec - - - 0.90 - 0.80 - 1.70

  Shear Load, Vrec - - - 1.10 - 1.80 - 1.70

 
Hollow brick 20mm

 Tensile Load, Nrec - 0.10 - - - - - -

  Shear Load, Vrec - 0.30 - - - - - - 

Installation procedures

Remarks:
1)  All the data applies to no edge distance, spacing and other influences 
2) Holes must be produced by rotary drilling only
3) For detail design method, please reter to Fastening Technology Manual

Technical data 
Recommended load (kN), safety factor(�)=5

HHD-S programme

 Drill bit  Anchor  Min screw  Min /Max Max. 
 nom.  length, Thread length Anchorneck panel fasten. Head  
 dia., do  I dia., d under head (Is) length thk., h thk., tfix type Package  Order designation  Item no
 (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)  (pcs)

8  20 M4 25 4 3 / 4 15 Pan 100  HHD-S M4/4x20  332060  ★
8  32 M4 39 6 6 / 7 25 Pan 100  HHD-S M4/6x32  332061  ★
8  38 M4 45 12.5 10 / 13 25 Pan 100  HHD-S M4/12x38  332062  
8  45 M4 52 19 18 / 20 25 Pan 50  HHD-S M4/19x45  332063  ★
10  38 M5 45 8 6 / 8 25 Pan 100  HHD-S M4/8x38  332065  ★
10  52 M5 58 12.5 11 / 13 30 Pan 50  HHD-S M5/12x52  332066  ★
10  65 M5 71 25 23 / 25 30 Pan 50  HHD-S M5/25x65  332067  ★
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5. Đặt 

phần 

thiết bị 

cần được 

gắn chặt 

vào giữa, 

sau đó lắp đinh ốc và siết chặt trở lại. 
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HHD-S cavity anchor
Base material
■ Cavity / perforated bricks / Hardi Wall
■ Plasterboard / gypsum panel (drywall)
■ Hollow brick

Use
■ Suitable for fastening battens, channels, panels and decorative items  
 into particle / chip board, drywall and hollow blocks

Material
■ Galvanized steel

Benefits
■ Pre-fitted screws
■ Quick and trouble free installation
■ Ergonomic setting tool for thread size M4 to M8

 Model Size M4 / 12x38 M4 / 19x45 M5 / 12x52 M5 / 25x65 M6 / 12x52 M6 / 24x65 M8 / 12x54 M8 / 24x66

 
Drywall panel 10mm

 Tensile Load, Nrec 0.20 - 0.20 - 0.20 - 0.20 -

  Shear Load, Vrec 0.50 - 0.50 - 0.50 - 0.50 -

 
Drywall panel 12.5mm

 Tensile Load, Nrec 0.20 - 0.20 - 0.20 - 0.20 -

  Shear Load, Vrec 0.50 - 0.50 - 0.50 - 0.50 -

 
Drywall panel 2x12.5mm

 Tensile Load, Nrec - - - 0.40 - 0.30 - 0.40

  Shear Load, Vrec - - - 1.00 - 0.90 - 1.00

 
Gypsum fibreboard 10mm

 Tensile Load, Nrec 0.20 - 0.30 - 0.25 - 0.40 -

  Shear Load, Vrec 0.50 - 0.60 - 0.80 - 0.90 -

 
Gypsum fibreboard 12.5mm

 Tensile Load, Nrec 0.30 - 0.50 - 0.30 - 0.60 -

  Shear Load, Vrec 0.60 - 1.00 - 1.00 - 1.20 -

 
Gypsum fibreboard 2x12.5mm

 Tensile Load, Nrec - - - 0.90 - 0.80 - 1.70

  Shear Load, Vrec - - - 1.10 - 1.80 - 1.70

 
Hollow brick 20mm

 Tensile Load, Nrec - 0.10 - - - - - -

  Shear Load, Vrec - 0.30 - - - - - - 

Installation procedures

Remarks:
1)  All the data applies to no edge distance, spacing and other influences 
2) Holes must be produced by rotary drilling only
3) For detail design method, please reter to Fastening Technology Manual

Technical data 
Recommended load (kN), safety factor(�)=5

HHD-S programme

 Drill bit  Anchor  Min screw  Min /Max Max. 
 nom.  length, Thread length Anchorneck panel fasten. Head  
 dia., do  I dia., d under head (Is) length thk., h thk., tfix type Package  Order designation  Item no
 (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)  (pcs)

8  20 M4 25 4 3 / 4 15 Pan 100  HHD-S M4/4x20  332060  ★
8  32 M4 39 6 6 / 7 25 Pan 100  HHD-S M4/6x32  332061  ★
8  38 M4 45 12.5 10 / 13 25 Pan 100  HHD-S M4/12x38  332062  
8  45 M4 52 19 18 / 20 25 Pan 50  HHD-S M4/19x45  332063  ★
10  38 M5 45 8 6 / 8 25 Pan 100  HHD-S M4/8x38  332065  ★
10  52 M5 58 12.5 11 / 13 30 Pan 50  HHD-S M5/12x52  332066  ★
10  65 M5 71 25 23 / 25 30 Pan 50  HHD-S M5/25x65  332067  ★
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HẬU GIANG

Nha trang, tp.hcM
(tháng 10)

Dự kIếN 

Coffee 
TALk 
Sẽ TIếP TụC 
ĐƯợC THựC HIệN
TrÊN ToÀN QuốC VớI 
LịCH CHƯơNG TrìNH 
TrảI DÀI ĐếN CuốI NăM.

Để đăng ký tham dự chương trình Coffee Talk  cùng Vĩnh Tường,  
các anh chị Kiến trúc sư, kỹ sư có thể liên lạc đăng ký: 
Miền Nam: gọi 0936832123 gặp Ngân Hà
Miền Bắc: gọi 0904820298 gặp Vũ Nga

miỀN BẮc

miỀN NAm

Long Xuyên 
(tháng 11)

Đà Nẵng 
(tháng 12)

hà Nội 
(tháng 11)

Nghệ an
(tháng 11)

vĩnh phúc 
(tháng 10)

* Lưu ý:  
Khoảng cách giữa các tắc-kê là 200mm.

5 bước cơ bảN Lắp ĐẶt  
tắc kê (vít) chịu Lực hiLti

l Trọng lượng treo an toàn trên 1 tắc 
kê bướm là 20kg cho tường thạch 
cao 1 lớp tấm Gyproc 12.7 mm. 
l 25kg trên 1 tắc kê bướm Hilti trên 
tường thạch cao 2 lớp tấm Gyproc 
12.7mm. 

Để đảm bảo được khả năng chịu lực và 
treo vật nặng, tắc kê hilti cần phải được 
lắp đặt đúng kỹ thuật với 5 bước sau:
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T háng 5/2016, Vĩnh Tường – 
Gyproc đã chung tay cùng tổ 
chức LP4Y* cải tạo lại công trình 

Trung tâm dự án cuộc sống tại Quận 8. 
Đây là ngôi nhà được tổ chức LP4Y thuê 
lại để dạy các bạn thanh thiếu niên có 
hoàn cảnh khó khăn học làm bánh và thủ 
công mỹ nghệ.

Trước khi được cải tạo, ngôi nhà thuê 
đã bị hỏng cầu thang, tầng trên làm bằng 
gỗ cũng bị hỏng, nhà rất nóng. Vĩnh 
Tường - Gyproc hỗ trợ nâng cấp ngôi nhà 
với các hạng mục lắp trần thạch cao, mở 
rộng ban công, ngăn chia phòng bằng 
tấm thạch cao, thay thế sàn tầng trên 
bằng tấm DURaflex, tinh chỉnh hệ thống 
điện. Sau hơn một tháng cải tạo, công 
trình hoàn thành. Ngày 24/06/2016 đã 
diễn ra lễ bàn giao công trình tại số 126/8 
Phạm Thế Hiển, Phường 2, Quận 8, Tp Hồ 
Chí Minh. 

T rung tuần tháng 7/2016 vừa qua, 
đại diện Công ty Cổ phần Công 
nghiệp Vĩnh Tường đã thực hiện 

ký kết hợp đồng nguyên tắc cung cấp 
nguyên liệu thép trong 3 năm cùng Công 
ty Cổ phần Maruichi Sun Steel (SUNSCO). 
Buổi lễ ký kết có sự góp mặt và chứng kiến 
của đại diện ban lãnh đạo cấp cao hai bên. 

Với 25 năm hình thành và phát triển, 
Công ty Vĩnh Tường hiện đang dẫn đầu thị 
trường ngành trần và tường ngăn thạch 
cao với hơn 50% thị phần. Để đạt được 
thành công trong suốt gần ba thập kỷ qua, 
Vĩnh Tường luôn chú trọng đến chất lượng 
sản phẩm với nguồn nguyên liệu đầu vào 
được cung cấp bởi thương hiệu uy tín trên 
toàn cầu như SUNSCO hay BlueScope  

Tại lễ bàn giao, đại diện Vĩnh Tường – Gyproc đã trao tặng 
cho các bạn học viên 5 máy tính xách tay. Hy vọng rằng sự hỗ trợ 
nho nhỏ này của Vĩnh Tường – Gyproc giúp các bạn học viên có 
điều kiện tốt hơn để học tập, phát triển bản thân, tiếp thêm cho 
các bạn tinh thần tương thân tương ái để xây dựng cuộc sống 
tốt đẹp hơn  

vĨNh tườNg - gyproc chuNg tay 
cải tạo truNg tÂM Dự áN cuộc sốNg

*LP4Y một tổ chức xã hội có mặt tại các nước Philippines, 
Indonesia, Việt Nam, Ấn Độ, Pháp, Bỉ, Luxembourg và Hoa 
Kỳ, hỗ trợ các thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn học 
nghề, học tiếng Anh, sử dụng máy tính, giúp họ tìm được 
công việc tốt hơn cho tương lai.

vĨNh tườNg và suNsco ký kết hỢp ĐỒNg  
NguyêN tắc cuNg cẤp NguyêN Liệu thép troNg 3 NăM 

tiN tức
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1  Chế độ bảo hành 10 năm với các sản phẩm 
  khung của Vĩnh Tường cho tính nào?

2  Đây là một vật công nhận thợ thi công đã tham  
 gia các lớp đào tạo chính thức của Vĩnh Tường và  
 vượt qua kỳ thi lý thuyết, thi công. 

3  Tên khung trần nổi phổ thông của Vĩnh Tường 
 với đầu ngàm cứng chắc.

4  Phụ kiện nối thanh chính và thanh phụ của hệ  
 khung trần chìm.

5   Tên của tấm thạch cao tiêu âm Gyproc.

6  Tấm thạch cao Gyproc có nhãn màu đỏ và lớp 
 giấy màu hồng?

7  DURaflex là sản phẩm tấm xi măng sợi xen-lu-lô, 
 không chứa chất gây ung thư, tên gọi của chất  
 này là gì?

8   Đây là phụ kiện dùng để treo ty dây.

9  Tấm DURaflex - có thời gian bảo hành không 
 phân hủy bao lâu?

10  Trong các giải pháp cách âm, chống nóng hệ  
 thống trần thạch cao, tường thạch cao thường  
 có thêm 1 lớp vật liệu đệm, lớp vật liệu này gọi là gì?

11  Đây là tên của nhà sản xuất thép hàng đầu thế  
 giới, nhà cung cấp đơn vị sản xuất các loại khung  
 của Vĩnh Tường.

12  Đây là một sản phẩm thay thế gỗ được làm từ  
 tấm DURaflex.

13   Tên trang web chính thức của Vĩnh Tường.

14  Loại tấm thạch cao được sử dụng cho khu vực  
 nhà vệ sinh, nơi có độ ẩm cao.

15   Tên của chương trình thi tay nghề toàn quốc là gì?

16  Tên của sản phẩm tấm trang trí của Vĩnh Tường  
 có thể lau chùi được.

17  Khung trần chìm Vĩnh Tường BaSI hay được gọi  
 là khung gì?

18  Tên của bộ sưu tập hoa văn trần nổi mới nhất của  
 Vĩnh Tường : Phúc - Lộc - an - .....

câu trả lời xin gởi về:
l Phòng tiếp thị, Công ty CPCN Vĩnh Tường , tầng M, tòa nhà IPC, 1489 Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, Q. 7, TP. Hồ Chí Minh. 
l Chụp ảnh kết quả gửi về email: chamsockhachhang@vinhtuong.com 
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ô chữ hàNg Dọc:  
Nơi sinh sống, quây quần 
của cả gia đình trong tình 

yêu thương, gọi là gì?

20 câu trả lời nhanh nhất sẽ nhận 
được phần quà (chọn 1):

1 cục sạc pin  
điện thoại dự phòng

1 áo thun 
Vĩnh Tường
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thị trườNg

Beà maët sôïi thuûy tinh vôùi maøu saéc
vaø hoïa tieát ña daïng

Lôùp boâng sôïi ñaù
maät ñoä cao,

daøy 22mm

Vuoâng caïnh

Beà maët sôïi thuûy tinh töï nhieân

 
 

 

 

Beà maët sôïi thuûy tinh trang trí maøu traéng

Lôùp boâng sôïi ñaù
Vuoâng caïnh
12mm/15mm

Lôùp boâng sôïi ñaù
Vaït caïnh 15mm,

ñöôïc sôn maøu

Beà maët sôïi thuûy tinh
töï nhieân ôû maët sau

Chieàu roäng 600

Chieàu daøi 600

Ñoä daøy  12/15

610

610

12/15

600

1200

12/15

610

1220

12/15

QUY CAÙCH SAÛN PHAÅM (mm)

Chieàu roäng 600

Chieàu daøi 600

Ñoä daøy 22

610

610

22

600

1200

22

610

1220

22

QUY CAÙCH SAÛN PHAÅM (mm)

SÖÏ KHAÙC BIEÄT GIÖÕA TAÁM SÔÏI KHOAÙNG
& TAÁM SÔÏI ÑAÙ EUROCOUSTIC

TAÁM SÔÏI KHOAÙNG THOÂNG THÖÔØNG
° Khaû naêng tieâu aâm thaáp, NRC = 0.55 - 0.6
° Haáp thuï nöôùc, deã hö hoûng.

TAÁM SÔÏI ÑAÙ
° Khaû naêng tieâu aâm cao, NRC = 0.9 - 1
° Khoâng thaám nöôùc - deã khoâ khi coù nöôùc rôi vaøo.
° Chòu ñöôïc söï thay ñoåi ñoä aåm cao.
° Khoâng bò voõng khi coù nöôùc xaâm nhaäp.
° Haïn cheá söï phaùt trieån vi khuaån.
° Khoâng phaùt ra chaát ñoäc haïi (IAQ - indoor Air Quality -  A Class)
° Nheï.
° Coù theå taùi cheá sau khi söû duïng.
° Khaû naêng choáng chaùy tôùi 30 phuùt.

Saûn xuaát taïi Phaùp

Laép ñaët: Saûn phaåm ñöôïc söû duïng vôùi heä khung traàn noåi
VÔNH TÛÚÂNG FineLINE Plus, TopLINE Plus, 
SmartLINE.


