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Quyá àöåc giaã thên mïën! Nhùçm phuåc vuå quyá àöåc giaã töët 
hún trong viïåc tùång baáo NSTC, moåi thùæc mùæc vïì viïåc 
giao baáo hay bêët kyâ goáp yá naâo vïì viïåc nhêån baáo, xin quyá 
àöåc giaã vui loâng liïn hïå:

Kyâ 17/ 01-05-2014 / 4000 êën phêím àûúåc lûu haânh

TRONG SÖË NAÂY

AÃnh bòa: Chung kïët Ngaây höåi 5 vui 2014

Thaáng 5.2014, lêìn àêìu tiïn trïn thõ trûúâng saãn phêím khung trêìn vaâ vaách ngùn, Cöng ty CP CN Vônh Tûúâng  
quyïët àõnh tung ra saãn phêím múái thay thïë saãn phêím khung maâu xanh ngoåc vúái nhûäng àùåc àiïím nöíi bêåt, 
hûúáng vïì sûác khoãe vaâ an toaân cuãa ngûúâi sûã duång.
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Cêu laåc böå Trung têm phên phöëi vaâ Trung têm thi cöng cuãa miïìn Nam àaä cuâng nhau têån 
hûúãng chuyïën du ngoaån Haân Quöëc tûâ ngaây 23 àïën 28.4.2014 vúái söë lûúång àoaân ài àïën 59 
ngûúâi, àöng nhêët tûâ trûúác àïën nay.

40

 LÚÂI TÛÂ BAN BIÏN TÊÅP

Mïën chaâo caác Anh Chõ,

Vaâi nùm gêìn àêy Vônh Tûúâng khöng ngûâng tùng cûúâng caác hoaåt àöång 
quaãng baá xêy dûång thûúng hiïåu. Tûâ àoá, caác saãn phêím cuãa Vônh Tûúâng 
ngaây caâng àûúåc quan têm vaâ nhêån biïët röång raäi hún. Caác Anh Chõ Trung 
têm Phên phöëi trong caã nûúác àïìu khùèng àõnh söë lûúång khaách haâng tûå 
tòm àïën cûãa haâng ngaây möåt nhiïìu vaâ coá sûå hiïíu biïët nhêët àõnh vïì saãn 
phêím. Vúái vai troâ laâ ngûúâi dêîn àêìu thõ trûúâng, Vônh Tûúâng àaä giuáp phöí 
biïën caác kiïën thûác vïì saãn phêím trêìn vaâ vaách ngùn àïën ngûúâi dên Viïåt 
Nam vaâ laâm tùng giaá trõ cuãa ngaânh.

Tuy nhiïn, cuâng vúái sûå phaát triïín cuãa thûúng hiïåu thò Vônh Tûúâng ngaây 
caâng phaãi àöëi mùåt vúái naån laâm haâng nhaái haâng giaã tûâ thö sú àïën tinh vi. 
Trùn trúã vúái viïåc giuáp khaách haâng dïî nhêån biïët saãn phêím chñnh haäng 
nhêët coá thïí, Vônh Tûúâng àaä quyïët têm thay àöíi maâu resin tûâ xanh sang 
vaâng cho möåt söë saãn phêím nhêët àõnh àang rêët phöí biïën trïn thõ trûúâng.

Trong söë baáo naây caác Anh Chõ seä àûúåc cêåp nhêåt vïì caác thöng tin saãn 
phêím, tòm hiïíu vïì nguyïn liïåu maâ Vônh Tûúâng àang sûã duång vaâ coá 
thïm nhiïìu thöng tin thuá võ vïì nhûäng chûúng trònh àang diïîn ra. Mong 
rùçng caác hoaåt àöång cuãa Vônh Tûúâng seä tùng thïm lûåc keáo giuáp caác Anh 
Chõ àang gùæn boá kinh doanh vúái Vônh Tûúâng ngaây möåt thuêån lúåi hún.

Chuác caác Anh Chõ nhiïìu sûác khoãe.

     Thên mïën,
               Ngö Phi Phuång

THÕ TRÛÚÂNG
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Thaáng 5.2014, lêìn àêìu tiïn trïn thõ trûúâng saãn 
phêím khung trêìn vaâ vaách ngùn, Cöng ty CP CN 
Vônh Tûúâng  quyïët àõnh tung ra saãn phêím múái 
thay thïë saãn phêím khung maâu xanh ngoåc vúái 
nhûäng àùåc àiïím nöíi bêåt, hûúáng vïì sûác khoãe vaâ 
an toaân cuãa ngûúâi sûã duång.

Thanh xûúng Vônh Tûúâng múái àûúåc PHUÃ LÚÁP 
RESIN VAÂNG AÁNH KIM, àêy laâ maâu àöåc quyïìn 
ào NS BlueScope saãn xuêët theo àún àùåt haâng 
cuãa Vônh Tûúâng, tùng tñnh thêím myä cuäng nhû àöå 
bïìn cuãa khung, àöìng thúâi ngùn ngûâa viïåc mua 
phaãi haâng giaã haâng nhaái cuãa Vônh Tûúâng

Lûúng Mai

Quan têm haâng àêìu maâ böå phêån Nghiïn 
Cûáu & Phaát Triïín Saãn Phêím Vônh Tûúâng 
nghiïn cûáu àïí tung ra thõ trûúâng àoá chñnh 
laâ giaá trõ AN TOAÂN CAO cho ngûúâi sûã duång, 
vúái 3 àùåc àiïím:

• KHÖNG CHÛÁA CHÒ:
Haâm lûúång chò bùçng 0 àaãm baão an toaân sûác 
khoãe cho ngûúâi sûã duång, khöng nhû caác 
saãn phêím maå keäm thöng thûúâng. Kïët quaã 
kiïím nghiïåm àûúåc cung cêëp búãi Viïån nghiïn 
cûáu khoa hoåc SGS, Malaysia. Baáo caáo söë: 
CTSSA/13910/13, ban haânh ngaây 25/6/2013
   
• KHÖNG RÓ SEÁT: 
Nguyïn liïåu theáp maå nhöm keäm vúái tyã lïå 
55% nhöm;  43,5% keäm vaâ 1,5% silicon 
cung cêëp búãi Bluescope àûúåc saãn xuêët trïn 
dêy chuyïìn  nhuáng noáng liïn tuåc theo tiïu 
chuêín UÁc giuáp tùng àöå bïìn cao hún gêëp 4 lêìn 
theáp maå keäm thöng thûúâng 

AN TOÀN
CAO

• CÛÁNG CHÙÆC: 
o Sûã duång Theáp cûúâng àöå cao G550 (theáp chõu lûåc keáo 550MPa - tûúng àûúng vúái hún 5600kg/
cm2, theáp bònh thûúâng chó chõu lûåc keáo 330MPa) theo tiïu chuêín UÁc, àaãm baão àöå cûáng chùæc, 
khöng cong vïnh nûát gaäy khi uöën 180 àöå vaâ àaãm baão an toaân cho trêìn vaâ vaách.

 o Lúáp phuã resin vaâng aánh kim phaát triïín àöåc quyïìn cuãa têåp àoaân BlueScope phuã trïn bïì mùåt 
saãn phêím khung Vônh Tûúâng giuáp tùng tñnh thêím myä, khöng baám vên tay vaâ chöëng ùn moân

Vúái cam kïët KHÖNG CHÛÁA CHÒ – KHÖNG RÓ SEÁT – CÛÁNG CHÙÆC, Vônh Tûúâng cung cêëp saãn phêím 
VAÂNG vúái chêët lûúång VAÂNG nhùçm àaãm baão AN TOAÂN CAO cho sûác khoãe cuãa ngûúâi sûã duång.

THÕ TRÛÚÂNG THÕ TRÛÚÂNG

Khung trêìn nöíi
VÔNH TÛÚÂNG SmartLINE
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Vúái chiïën dõch “Giaãi Phaáp vò Ngöi Nhaâ Viïåt” àûúåc 
thûåc hiïån vaâo thaáng 3.2014, àaä thu huát hún 500 
àún cuãa caác chuã nhaâ gûãi vïì www.trannhadep.
com/giaiphapvingoinhaviet vúái mong muöën àûúåc 
tû vêën cho ngöi nhaâ cuãa mònh àûúåc bïìn trong àeåp 
ngoaâi, xua ài nhûäng noáng bûác muâa khö vaâ êím ûúát 
vaâo muâa mûa cuäng nhû tiïëng öìn quanh nùm maâ 
ngöi nhaâ vaâ gia chuã phaãi chõu àûång.

Chûúng trònh àaä khúi maâo nhûäng “nöîi niïìm 
riïng khöng biïët toã cuâng ai” cuãa caác gia chuã, 
búãi chuã nhaâ nghô rùçng viïåc ngöi nhaâ bõ noáng, 
êím, öìn,…laâ chuyïån àûúng nhiïn. Vò ngöi nhaâ bõ 
bao boåc búãi khñ hêåu nhiïåt àúái, nùçm trïn 1 võ trñ 
àõa lyá khöng àûúåc thuêån lúåi, vaâ xaä höåi àang phaát 
triïín thò caác hoaåt àöång phong phuá keâm tiïëng öìn 
laâ chuyïån phaãi chêëp nhêån thöi. Sûå bùæt maåch naây 
cuãa Vônh Tûúâng àaä giuáp chuã nhaâ àûúåc toã “nöîi 
loâng” cuäng nhû hên hoan khi àûúåc biïët àïën caác 
giaãi phaáp toaân diïån cho trêìn vaâ vaách giuáp hoå xua 
ài nhûäng “vêën naån” noáng - êím - öìn bêëy lêu nay.

Giaãi phaáp VAÂNG Vônh Tûúâng cung cêëp 4 giaãi 
phaáp cú baãn:

 GIAÃI PHAÁP CHÖËNG NOÁNG
CUÃA VÔNH TÛÚÂNG
- Laâm maát hún 8% so vúái nhiïåt àöå bïn ngoaâi
- Giaãm chi phñ àiïån sinh hoaåt haâng thaáng
- Tùng tuöíi thoå cho ngöi nhaâ nhúâ haån chïë 
töëi àa sûå tñch nhiïåt, nguyïn nhên gêy ra hiïån 
tûúång döåt, nûát bïì mùåt cöng trònh.

GIAÃI PHAÁP CHÖËNG ÖÌN
CUÃA VÔNH TÛÚÂNG
- Tiïëng öìn laâ têåp húåp caác êm thanh coá 
cûúâng àöå vaâ têìn söë khaác nhau, sùæp xïëp 
khöng trêåt tûå, gêy caãm giaác khoá chõu cho 
ngûúâi nghe, aãnh hûúãng àïën quaá trònh laâm 
viïåc vaâ nghó ngúi cuãa con ngûúâi
- Chöëng öìn laâ duâng giaãi phaáp caách êm nhùçm 
ngùn chùån êm thanh truyïìn qua laåi  giûäa hai 
khöng gian riïng biïåt

GIAÃI PHAÁP CHÖËNG ÊÍM
CUÃA VÔNH TÛÚÂNG
- Tùng tuöíi thoå ngöi nhaâ nhúâ haån chïë töëi àa 
sûå biïët daång vaâ phaát sinh nêëm möëc trïn bï 
mùåt cöng trònh
- Baão vïå sûác khoãe gia chuã nhúâ haån chïë töëi àa 
sûå phaát triïín cuãa vi khuêín, nêëm möëc

GIAÃI PHAÁP CHÖËNG CHAÁY
CUÃA VÔNH TÛÚÂNG
- Ngùn caãn hay laâm chêåm quaá trònh lan lûãa 
tûâ núi gêy chaáy sang caác khu vûåc khaác trong 
cöng trònh nhùçm haån chïë sûå huãy hoaåi cöng 
trònh hoùåc keáo daâi thúâi gian cho ngûúâi trong 
cöng trònh di taãn
- Baão vïå töëi àa cho ngûúâi sûã duång vaâ cöng 
trònh nhúâ töëi ûu hoáa khaã nùng chõu lûãa, 
chõu nhiïåt
- Giuáp ngûúâi sûã duång thûåc hiïån caác quy àõnh 
vïì Luêåt phoâng chaáy, chûäa chaáy

Ngoaâi ra coân coá caác giaãi phaáp ngoaåi 
thêët, tiïu êm, caách êm, cúi núái, 
chöëng noáng vaách hûúáng têy, phoâng 
karaoke,…Caác baån coá thïí tham khaão 
qua website www.vinhtuong.com, 
www.trannhadep.com hoùåc liïn hïå 
Tû Vêën Kyä Thuêåt trûåc tiïëp qua söë àiïån 
thoaåi miïîn phñ: 1800 1218.

THÕ TRÛÚÂNG
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Liïn doanh NS BlueScope Coated Products 
àûúåc  thaânh lêåp vaâo thaáng 3 nùm 2013 giûäa têåp 
àoaân BlueScope Steel vaâ têåp àoaân Nippon Steel 
& Sumitomo Metal Corporation (NSSMC)

• Giaá trõ liïn doanh ban àêìu laâ US$1.36 
tyã. Theo giaá thõ trûúâng hiïån taåi, giaá trõ 
liïn doanh naây àaä tùng gêìn gêëp hai lêìn.
• Liïn doanh kinh doanh caác saãn 
phêím theáp maå cuöån vaâ saãn phêím theáp 
kïët cêëu xêu dûång Lysaght taåi khu vûåc 
Àöng Nam AÁ vaâ Bùæc Myä
• Söë lûúång nhên viïn cuãa liïn doanh 
naây lïn túái hún 3,000 ngûúâi vúái 29 nhaâ 
maáy taåi 7 quöëc gia

Töíng húåp sûác maånh cuãa 2 têåp àoâan theáp 
taåo ra bûúác ngoùåt trong ngaânh theáp:
• Têåp àoaân BlueScope Steel mang túái liïn 
doanh möåt lõch sûã hònh thaânh hún 45 nùm 
taåi Chêu AÁ trong ngaânh saãn xuêët theáp maå vúái 
nhûäng thûúng hiïåu nöíi tiïëng àûúåc tñn nhiïåm, 

NS BlueScope laâ liïn doanh giûäa 
têåp àoaân BlueScope Steel Limited 
cuãa UÁc vaâ têåp àoaân Nippon Steel & 
Sumitomo Metal Corporation cuãa 
Nhêåt Baãn. Liïn doanh naây laâ sûå 
kïët húåp cöng nghïå tiïn tiïën vaâ kinh 
nghiïåm toaân cêìu cuãa hai têåp àoaân 
theáp haâng àêìu thïë giúái. 

cöng nhêån röång raäi; hïå thöëng phên phöëi vaâ 
möëi liïn hïå lêu àúâi vúái khaách haâng taåi caác thõ 
trûúâng naây
• Trong khi àoá, Têåp àoaân NSSMC hiïån laâ nhaâ 
saãn xuêët theáp lúán thûá 2 thïë giúái vaâ laâ möåt 

trong nhûäng têåp àoaân theáp súã hûäu caác cöng 
nghïå vaâ saãn phêím tiïn tiïën nhêët.
• Sûå kïët húåp naây coân laâ kïët quaã cuãa sûå húåp 
taác hún 40 nùm giûäa hai têåp àoaân vaâ thêëu 

hiïíu chiïën lûúåc kinh doanh vaâ kyä thuêåt 
cuãa nhau

Dûåa trïn nïìn taãng vûäng chùæc vïì nùng lûåc 
cuãa caã 2 têåp àoaân, cuäng nhû sûå húåp taác 

lêu daâi, liïn doanh seä giúái thiïåu ra 
thõ trûúâng caác saãn phêím múái mang 
tñnh bûát phaá cuäng nhû chuêín mûåc 
cao hún vïì dõch vuå. 

NS BlueScope vúái 29 nhaâ maáy taåi 7 quöëc 
gia cuãa khu vûåc Àöng Nam AÁ vaâ Bùæc Myä 
hiïån àang phuåc vuå nhu cêìu theáp maå vaâ 
caác saãn phêím tûâ theáp maå nhû tön lúåp, 
xaâ göì taåi khu vûåc naây. Duâ úã thõ trûúâng 
naâo nhûäng saãn phêím cuãa NS BlueScope 
luön tuên thuã nghiïm ngùåt tiïu chuêín 
cuãa Têåp àoaân vaâ saãn xuêët trïn dêy 

chuyïìn cöng nghïå hiïån àaåi. Laâ möåt Têåp àoaân 
àa quöëc gia, tuy nhiïn NS BlueScope luön coi 
troång cöång àöìng àõa phûúng vaâ tòm hiïíu nhu 
cêìu cuãa khaách haâng taåi möîi quöëc gia núi NS 

BlueScope hoaåt àöång kinh doanh. Vò vêåy, caác 
saãn phêím cuãa NS BlueScope khöng chó coá chêët 
lûúång theo tiïu chuêín quöëc tïë maâ coân àaáp ûáng 
nhu cêìu cuãa khaách haâng taåi àia phûúng.

Taåi Viïåt Nam, coá mùåt tûâ nùm 1993, NS 
BlueScope Viïåt Nam àaä cung cêëp saãn phêím 
cho nhiïìu cöng trònh lúán trïn toaân quöëc 
nhû hïå thöëng siïu thõ Metro, nhaâ maáy sûäa 

 Laâ möåt Têåp àoaân àa quöëc gia, tuy nhiïn 

NS BlueScope luön coi troång cöång àöìng 

àõa phûúng vaâ tòm hiïíu nhu cêìu cuãa 

khaách haâng taåi möîi quöëc gia núi NS 

BlueScope hoaåt àöång kinh doanh.

Vinamilk, nhaâ maáy saãn xuêët xe maáy Honda 
Viïåt Nam, sên bay Nöåi Baâi, . . . Tûâ nhûäng 
thaânh cöng taåi caác cöng trònh lúán, nùm 2005, 
NS BlueScope Viïåt Nam àaä àêìu tû xêy dûång 
nhaâ maáy trõ giaá 105 triïåu àö la Myä vúái cöng 
nghïå hiïån àaåi nhêët khu vûåc Àöng Nam AÁ 
àïí phuåc vuå nhu cêìu ngaây caâng tùng cuãa thõ 
trûúâng Viïåt Nam.  Zacs® laâ saãn phêím cuãa NS 
BlueScope Viïåt Nam daânh cho cöng trònh 

dên duång, nhaâ úã. Saãn phêím Zacs® laâ theáp 
maå nhöm keäm trïn dêy chuyïìn nhuáng noáng 
liïn tuåc vúái tyã lïå 55% nhöm, 43.5% keäm vaâ 
1.5% silicon. Hiïån nay NS BlueScope cung 
cêëp trïn thõ trûúâng caác saãn phêím Zacs® laånh 
daânh cho tön laånh, Zacs® maâu daânh cho tön 
laånh maâu, Zacs® Soáng Ngoái daânh cho tön 
laånh soáng ngoái vaâ Zacs® têëm trêìn daânh cho 
têëm öëp trêìn theáp.

Lõch sûã hònh thaânh vaâ phaát triïín hún 150 nùm 
trïn thïë giúái, BlueScope Steel Australia tûâ khi 
thaânh lêåp àaä khùèng àõnh võ trñ tiïn phong trong 
cöng nghïå vaâ giaãi phaáp theáp maå thanh thaânh 
moãng. Möåt trong nhûäng saáng chïë àaä àûúåc 
thûúng maåi hoáa àoá laâ saãn phêím theáp maå nhöm 
keäm vúái tyã lïå 55% nhöm, 43.5% keäm vaâ 1.5% 
silicon àûúåc giúái thiïåu ra thõ trûúâng nùm 1976 
cho àïën nay vêîn khùèng àõnh tñnh ûu viïåt. Àoá laâ 
tyã lïå maå nhöm keäm töëi ûu giuáp theáp coá àöå bïìn 
chöëng ró seát töët hún 4 lêìn so vúái theáp maå keäm. 

Cöng thûác maå àöåc quyïìn naây hiïån àang àûúåc 

sûã duång trïn dêy chuyïìn maå nhuáng noáng liïn 
tuåc cho caác saãn phêím cuãa BlueScope Steel. 
Àêy laâ dêy chuyïìn maå hiïån àaåi nhêët theo 
tiïu chuêín quöëc tïë. Laâ möåt trong nhûäng nhaâ 
maáy cuãa têåp àoaân BlueScope Steel, nhaâ maáy 
Phuá Myä àùåt taåi KCN Phuá Myä I, huyïån Tên 
Thanh, tónh BR-VT àûúåc àêìu tû dêy chuyïìn 
cöng nghïå hiïån àaåi nhêët Àöng Nam AÁ, tuên 
thuã nghiïm ngùåt tiïu chuêín cuãa têåp àoâan 
BlueScope Steel:
• Kiïím soáat chùåt cheä nguyïn liïåu àêìu vaâo 
theo tiïu chuêín UÁc AS 1365 vaâ ào lûúâng àõnh 
kyâ trong suöët quaá trònh saãn xuêët.

• Dêy chuyïìn nhuáng noáng liïn tuåc àaãm baão 
tñnh öín àõnh lúáp maå vaâ chêët lûúång saãn phêím. 
• Caác thiïët bõ ào lúáp maå, cûúâng àöå theáp theo 
doäi liïn tuåc trûåc tiïëp trïn dêy chuyïìn àaãm 
baão caác thöng söë kyä thuêåt theo tiïu chuêín 
quöëc tïë.
• Caác saãn phêím àûúåc kiïím tra àõnh kyâ trïn 
caác thiïët bõ àûúåc kiïím chûáng cuãa Quatest 3 
taåi nhaâ maáy nhû cûúâng àöå theáp, àöå daây vaâ 
àöìng àïìu lúáp maå, àöå cûáng, MEK, . . .
• Mêîu saãn phêím àûúåc lûu giûä vaâ phúi mêîu 
taåi caác Trung têm thñ nghiïåm cuãa BlueScope 
Steel taåi UÁc vaâ Singapore.

Nhùçm phuåc vuå nhu cêìu ngaây caâng phaát triïín 
taåi caác phên khuác thõ trûúâng, NS BlueScope 
liïn tuåc giúái thiïåu caác saãn phêím tiïn tiïën 
aáp duång cöng nghïå hiïån àaåi. Àöëi vúái caác 
cöng trònh dên duång vaâ nhaâ úã, gêìn àêy, NS 
BlueScope Viïåt Nam tung saãn phêím Zacs® 
Maâu Giaãm Nhiïåt. 

Saãn phêím Zacs® maâu àaä àûúåc biïët àïën vaâ tin 
tûúãng laâ theáp maå maâu bïìn nhêët hiïån nay búãi 
lúáp maå nhöm keäm daây nhêët AZ 100 vaâ lúáp 
sún phuã theo cöng thûác àùåc biïåt, àûúåc baão 
haânh 10 nùm(1).

Nay, Zacs® maâu Giaãm Nhiïåt™ múái sûã duång 
cöng nghïå EcoCoolTM giuáp giaãm nhiïåt àöå 
cuãa maái nhaâ xuöëng túái 5àöå(2). Kïët quaã naây 
àûúåc kiïím chûáng búãi Phoâng thñ nghiïåm cuãa 
PPG Australia vaâ cöng nhêån búãi Trung têm 
Kyä thuêåt tiïu chuêín ào lûúâng chêët lûúång 3 

cuãa Viïåt Nam. Nhúâ maái nhaâ maát hún, khöng 
khñ trong nhaâ maát hún mang laåi cho gia àònh 
baån  möåt khöng gian söëng thêåt thoaãi maái 
vaâ vui veã. 

Àêy laâ saãn phêím duy nhêët trïn thõ trûúâng hiïån 
nay sûã duång cöng nghïå Eco-CoolTM laâm maái 
tön maát hún.Giaãm nhiïåt àöå maái tön 5 àöå(2)

Lúáp sún àöåc quyïìn theo Cöng nghïå 
EcoCoolTM cuãa têåp àoaân NS BlueScope laâm 
tùng khaã nùng phaãn xaå nhiïåt cuãa tia nùæng mùåt 
trúâi xuöëng maái tön. Vò vêåy nhiïåt àöå maái tön 
maát hún

BÏÌN NHÊËT VÚÁI CHÏË ÀÖÅ BAÃO HAÂNH 10 NÙM(1)

Lúáp maå nhöm keäm daây nhêët (100 mg nhöm 
keäm trïn m2 caã 2 mùåt). Quy trònh maå nhuáng 
noáng hiïån àaåi àûúåc kiïím soaát chùåt cheä theo 
tiïu chuêín quöëc tïë. Saãn phêím àûúåc kiïím 

chûáng thûåc tïë taåi Trung têm Churchill Hill  - 
UÁc vaâ caác cöng trònh lúán trïn toaân quöëc. 
 
MAÂU SÙÆC BÏÌN ÀEÅP 
Lúáp sún àùåc biïåt cuãa têåp àoaân NS BlueScope 
giuáp tùng àöå baám dñnh vaâ bïìn maâu cuâng vúái 
caác maâu thöng duång vaâ phuâ húåp thõ hiïëu 
hiïån nay.

(1) Àiïìu khoaãn vaâ àiïìu kiïån baão haânh aáp duång, 
chi tiïët xem trïn phiïëu baão haânh saãn phêím.
(2) Trung bònh 50 C tuây thuöåc maâu sún phuã

KÏËT QUAÃ ÀÛÚÅC KIÏÍM CHÛÁNG
Chó söë phaãn xaå nhiïåt vaâ giaãm nhiïåt àöå bïì 
mùåt maái theo Kïët quaã cuãa phoâng thñ nghiïåm 
PPG - Clayton (Australia) àaáp ûáng tiïu chuêín 
ASTM E903 vaâ E891 vaâ àûúåc kiïím chûáng búãi 
Trung têm Kyä thuêåt tiïu chuêín ào lûúâng chêët 
lûúång 3 cuãa Viïåt Nam (Quatest 3). 

THÕ TRÛÚÂNG THÕ TRÛÚÂNG



10 11

NHÕP SÖËNG THI CÖNG  KYÂ 17  NHÕP SÖËNG THI CÖNG  KYÂ 17

gaây 05/04/2014 vûâa qua, cöng ty 
CP Cöng nghiïåp Vônh Tûúâng àaä töí 
chûác Coffee Talk lêìn 5 – chuã àïì 

“Khoa hoåc phong thuãy dûúái goác nhòn àûúng 
àaåi” vúái sûå tham dûå cuãa gêìn 50 thaânh viïn 
Kiïën truác sû, möåt söë Trung têm Thi cöng 
vaâ Trung têm Phên phöëi cuãa Vônh Tûúâng. 
Chuã trò buöíi troâ chuyïån laâ Thaåc Sô Nguyïîn 
Duyïn Linh – giaãng viïn chuyïn ngaânh 
Quaãn lyá àêët àai, Kinh tïë hoåc. Öng Linh töët 
nghiïåp àaåi hoåc Nöng nghiïåp taåi Paris vaâ laâ 
hoåc giaã cuãa chûúng trònh Fulbright. Bùçng 
caách noái dung dõ, khöng duâng nhiïìu tûâ 
Haán Viïåt gêy khoá hiïíu, vaâ löëi diïîn àaåt haâi 
hûúác, vñ duå dïî hiïíu, Thaåc Sô àaä mang laåi 
cho khaách tham dûå nhûäng caãm nhêån múái vïì 
Phong Thuãy, vöën vêîn àûúåc xem laâ mön hoåc 
khö khan, khoá nuöët.

 N

Phong thuãy àûúåc hiïíu nhû möåt phûúng 
phaáp ûáng duång trong kiïën truác vaâ xêy 
dûång Àöng Phûúng cöí, dûåa trïn phûúng 
phaáp luêån cuãa thuyïët Êm dûúng nguä haânh. 
Trong suöët thúâi gian daâi, do sûå thiïëu huåt 
caác taâi liïåu nghiïn cûáu khoa hoåc vïì phong 
thuãy cuâng vúái nhûäng thaânh kiïën duy yá chñ 
àaä biïën mön naây thaânh möåt thûá bñ êín, 
thêåm chñ bõ coi laâ möåt thûá mï tñn dõ àoan. 
Tuy nhiïn, Thaåc Sô Nguyïîn Duyïn Linh 
khùèng àõnh rùçng, trong phong thuãy, mï 
tñn chó coá möåt chûä “chïët”.

“Àûâng lêëy kiïën thûác mònh ra àïí hiïíu àiïìu 
múái, quïn caái cuä ài, duâng kiïën thûác múái àïí 
hiïíu àiïìu múái”. Àoá laâ àiïìu àêìu tiïn diïîn giaã 
muöën têët caã khaách múâi trong khaán phoâng 
vêån duång trûúác khi buöíi höåi thaão bùæt àêìu 

Hûúng Thaão

Moåi ngûúâi chùm chuá lùæng nghe baâi chia seã cuãa thaåc syä Nguyïîn Duyïn Linh vïì möåt söë quan àiïím phong thuãy

“Àûâng tûå tûââ nhên hoáa kiïën thûác cuãa mònh, 
quïn hïët moåi chuyïån khaác ài, chó mònh ta úã 
àêy vúái ly caâ phï trûúác mùåt, traãi loâng àoán 
nhêån nhûäng thöng tin múái”.

MÖ HÒNH PHONG THUÃY LYÁ TÛÚÃNG?
Àêu laâ mö hònh phong thuãy lyá tûúãng? Phaãi 
chùng àoá laâ chöën böìng lai, núi tiïn caãnh, coäi 
niïët baân…? Têët caã chó laâ thiïn àûúâng trong yá 
nguyïån. Trong thùèm sêu möîi chuáng ta luön 
ûúác mú möåt khung trúâi, möåt núi naâo àoá bònh 
yïn, haånh phuác, vaâ chúåt ngöå ra rùçng: “…
Khöng coá thiïn àûúâng, chó coá con àûúâng dêîn 
àïën thiïn àûúâng laâ thiïn àûúâng…”

Phong thuãy baãn chêët laâ möåt sûå hoâa húåp, 
söëng thuêån theo leä tûå nhiïn. Noá haâm chûáa 
sûå sao cheáp, mö phoãng nhûäng töëi ûu cuãa 

tûå nhiïn, cuãa vuä truå àaä traãi daâi qua nhiïìu 
triïåu nùm huyïìn diïåu. Tûâ àoá con ngûúâi 
ngaây caâng ruát ra vö vaân nhûäng kïët luêån, 
nhûäng qui luêåt, nhûäng cêëu taåo vaâ qui 
kïët thaânh mö hònh kiïën truác, xêy dûång 
lyá thuyïët phong thuãy phuåc vuå cho cöång 
àöìng, cho cuöåc söëng ngaây möåt caâng hoaân 
thiïån hún, yá nghôa hún.

BAÂI HOÅC TÛÂ NHÛÄNG CHUÁ CHUÖÅT THÖNG MINH
Haäy nhòn vaâo baãn nùng xêy dûång töí êëm 
cuãa nhûäng loaâi chuöåt àïí caãm nhêån sûå khön 
ngoan cuãa nhûäng chuá thúå xêy tñ hon naây 
hoaân toaân húåp vúái phong thuãy. Loaâi sinh vêåt 
nhoã beá êëy luön laâm hang úã gêìn caánh àöìng 
nguä cöëc, bïn caånh khe suöëi hay àêìm nûúác 
àïí àaãm baão lûúng thûåc vaâ nguöìn nûúác cho 
mònh. Chuáng tuyïåt àöëi khöng laâm hang úã gêìn 

nhûäng cêy cao, núi nhûäng con chim quaái aác 
coá thïí têën cöng chuáng. Chuáng caâng khöng 
laâm hang trong àöëng gaåch àaá, núi nhûäng con 
rùæn, keã thuâ söë 1 cuãa chuáng sinh söëng. Bïn 
caånh àoá, chuáng thûúâng laâm hang núi sûúân 
àöng nam cuãa goâ àêët àïí chùæn gioá, rêët hiïìn 
hoâa, rêët phong thuãy vaâ bao giúâ hang cuãa 
chuáng thûúâng àaâo sêu xuöëng àêët trûúác sau 
àoá laåi voâng lïn gêìn àaám coã mïìm, gêìn vúái 
thiïn nhiïn vaâ giaãi quyïët viïåc “thúã”. Vêåy möåt 
ngöi nhaâ phong thuãy phaãi laâ möåt cùn nhaâ höåi 
tuå àuã ba tiïu chñ: ùn, uöëng vaâ thúã.

BAÂI HOÅC TÛÂ ROBINSON VAÂ HOANG ÀAÃO
Khi vêåt chêët mêët hïët, baãn nùng tûå nhiïn tröîi 
dêåy. Robinson trong Taác phêím Robinson 
Crusoe cuãa Daniel Defoe àaä choån núi cû truá 
nhû thïë naâo àïí chöëng choåi vúái tûå nhiïn trong 
suöët 28 nùm bõ àùæm taâu laåc vaâo àaão hoang? 
Trong tay öng hoaân toaân khöng coá möåt caái 
gò, viïåc choån núi úã cuãa Robinson thïí hiïån 
möåt söë àùåc tñnh têm lyá naâo àoá cuãa con ngûúâi 
söëng theo tûå nhiïn nhû möåt sinh vêåt. Ngaây 
thûá nhêët, àïí baão toaân tñnh maång, öng leo lïn 
cêy qua àïm. Ngaây thûá hai, öng tòm núi cû 
nguå an toaân, coá nuái, hang àöång, sên röång 
vaâ haâng raâo. Àoá laâ möåt núi cao raáo saåch seä, 
coá nguöìn nûúác ngoåt, dïî tòm thûác ùn, traánh 
àûúåc aánh nùæng thiïu àöët, traánh àûúåc thuá dûä 
vaâ àùåc biïåt laâ phaãi nhòn thêëy biïín àïí quan 
saát taâu buöìm. Vêåy nguyïn lyá xêy dûång nhaâ 
cuãa Robinson laâ nhaâ coá aánh saáng, nùçm trïn 
àûúâng cong, nhaâ cao cûãa röång vaâ toåa sún 
hûúáng vô.

ÊM HAY DÛÚNG LAÂ QUAN TROÅNG HÚN?
Cêu hoãi khiïën nhiïìu khaách múâi baân luêån xön 
xao nhêët, àoá laâ liïåu êm hay dûúng laâ quan 
troång hún? Trong baâi viïët “Muâa xuên vaâ giêy 
phuát chaånh loâng”, diïîn giaã àaä viïët: “Tòm hiïíu 
phong thuãy thûåc chêët laâ hoåc caách caãm nhêån 
vuä truå, hoåc caách söëng hoâa theo doâng chaãy, 
àan xen cho àûúåc caái riïng cuãa mònh cuâng 
caái àaåi ngaân - Thöëng nhêët thïí.”

Êm dûúng àûúåc xem laâ hai yïëu töë quan 
troång trong phong thuãy. Khöng quan troång 
laâ êm hay dûúng quan troång hún, maâ luác naâo 
chuáng ta cuäng phaãi biïët haâi hoâa, cên bùçng 
caã hai. Thuyïët êm dûúng hoâa húåp laâ nguyïn 

tùæc vaâng khöng chó trong phong thuãy, khi êm 
dûúng cên bùçng seä taåo ra khñ haâi hoâa, mang 
laåi sûå thõnh vûúång cho con ngûúâi. Phong 
thuãy bao göìm têët caã nhûäng thaânh phêìn húåp 
logic, coá lyá tñnh. Àöìng thúâi noá cuäng bao haâm 
nhûäng thaânh phêìn phi logic vaâ khöng lyá tñnh. 
Cöng kñch phong thuãy laâ mï tñn hay àïì cao 
noá laâ khoa hoåc, àïìu khöng àuã àïí noái lïn baãn 
chêët cuãa phong thuãy.

CUÖÅC SÖËNG VÖËN BÊËT TÊÅN, CHÏËT LAÂ COÂN
Ngûúâi ta luön noái, chïët laâ hïët, nhûng vúái 
Thaåc Sô Nguyïîn Duyïn Linh: “Cuöåc söëng 
vöën bêët têån, chïët laâ coân”. Möîi chuáng ta 
luön úã trong traång thaái àöång, baån laâ ai 
trong thûúác phim cuöåc àúâi mònh, baån luác 
lïn 3 vaâ baån luác àöi mûúi coá phaãi laâ baån 
hiïån taåi? “Right here is right now”. Nhûäng 
gò xaãy ra trong cuöåc söëng chuáng ta laâ tònh 
cúâ hay àõnh mïånh? Quaá khûá laâ àõnh mïånh, 
tûúng lai laâ tònh cúâ, hiïån taåi laâ àiïím giao 
nhau giûäa àõnh mïånh vaâ tònh cúâ. Quaá khûá 
vaâ tûúng lai àïìu khöng töìn taåi, thúâi àiïím 
hiïån taåi laâ quan troång nhêët.

Cuäng nhû chuáng ta vêîn thûúâng mú ûúác seä 
trúã nïn giaâu coá, seä khoãe maånh, nhûng àoá laâ 

mú nghõch. Theo diïîn giaã, khi chuáng ta mú 
àaä giaâu, àaä khoãe maånh, àoá múái laâ caách mú 
thuêån. Phong thuãy khöng giuáp möåt ngûúâi 
ngheâo thaânh möåt ngûúâi giaâu, maâ chó giuáp 
ngûúâi ngheâo thaânh ngûúâi ngheâo khoãe maånh 
– haånh phuác vaâ ngûúâi giaâu thaânh ngûúâi giaâu 
khoãe maånh – haånh phuác. Suy nghô taåo nïn 
haânh àöång, haânh àöång liïn tuåc biïën thaânh 
thoái quen vaâ thoái quen taåo nïn àõnh mïånh. 
Cú höåi qua ài khöng bao giúâ trúã laåi. “Möåt bûäa 
ùn khöng töën tiïìn duy nhêët chó nùçm trong 
caái bêîy chuöåt.” “Àûâng tin vaâo töi!” – diïîn 
giaã nhêën maånh. Haäy têåp quan saát cuöåc söëng, 
trên troång hiïån taåi vaâ yïu thûúng chñnh baãn 
thên mònh trûúác. Àoá laâ thöng àiïåp maâ diïîn 
giaã nhêën maånh trong suöët buöíi toåa àaâm.

Nhiïìu khaách múâi chia seã cuöëi chûúng trònh, 
caách trònh baây vïì phong thuãy nhû thïë naây lêìn 
àêìu tiïn hoå àûúåc nghe, noá khaác vúái nhûäng gò 
hoå tûúãng tûúång vïì möåt lúáp hoåc phong thuãy. 
Tuy thúâi lûúång chûúng trònh khöng àuã nhiïìu 
àïí diïîn giaã veä nïn cho khaách múâi bûác tranh 
hoaân chónh vïì phong thuãy, nhûng thöng qua 
chûúng trònh, möîi ngûúâi tham dûå laåi caãm 
thêëy quyá troång cuöåc söëng vaâ yïu thûúng baãn 
thên nhiïìu hún.

Khaán giaã àùåt cêu hoãi cho diïîn giaã

BTC tùång quaâ ra vïì cho khaán giaã tham dûå

THÕ TRÛÚÂNG THÕ TRÛÚÂNG
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Thay lúâi caãm ún sêu sùæc, tûâ 15/04 àïën 15/07/2014, cöng ty CP Cöng Nghiïåp Vônh 
Tûúâng ra mùæt chûúng trònh khuyïën maäi lúán nhêët trong nùm “Thoãa sûác mua sùæm 
cuâng DURA” daânh cho caác àaåi lyá cêëp 2 vaâ thúå thi cöng trïn 35 tónh thaânh àêët nûúác 
tûâ miïìn Trung àïën miïìn Nam.

Theo àoá, khi mua 50 têëm DURAflex ( têëm trún hoùåc têëm Vônh Tûúâng DECO nïìn 
DURAflex) taåi caác Trung têm Phên phöëi/Àaåi lyá hoùåc chi nhaánh Vônh Tûúâng, khaách 
haâng seä àûúåc cêëp 1 theã xanh vaâ vúái möîi 100m daâi hïå khung trêìn nöíi (FineLINE, 
TopLINE, SmartLINE, EliteLINE vaâ SlimLINE), khaách haâng seä àöíi àûúåc möåt theã 
vaâng. Quy trònh tñch luäy theã àöíi phiïëu mua haâng taåi siïu thõ Coopmart nhû sau:
PHÛÚNG THÛÁC ÀÖÍI QUAÂ TÙÅNG:

Uyïn Nhaä

A- Àöëi tûúång Àaåi lyá cêëp 2: 
. Àùng kyá tham dûå chûúng trònh trûåc tiïëp vúái Àaåi diïån thûúng maåi, (coá form mêîu 
àùng kyá)
. Gúãi theã xanh - theã vaâng tñch luäy vïì Vônh Tûúâng thöng qua bûu àiïån hoùåc gúãi trûåc 
tiïëp cho Àaåi diïån thûúng maåi.
. Vônh Tûúâng xaác nhêån tñnh húåp lïå vaâ chuyïín quaâ tùång qua bûu àiïån theo àõa chó 
Àaåi lyá cêëp 2 àùng kyá àöíi quaâ.

B- Àöëi tûúång thúå thi cöng: 
. Àùng kyá tham dûå chûúng trònh thöng qua Trung têm Phên phöëi (coá form mêîu 
àùng kyá)
. Gúãi theã xanh- theã vaâng tñch luäy vïì Vônh Tûúâng thöng qua bûu àiïån hoùåc gúãi trûåc 
tiïëp cho Àaåi diïån thûúng maåi taåi Trung têm phên phöëi. (thúâi gian thöng baáo trûúác)

. Àaåi diïån thûúng maåi xaác nhêån tñnh húåp lïå vaâ chuyïín quaâ 
tùång trûåc tiïëp cho thúå thi cöng taåi Trung têm Phên phöëi. 
(thúâi gian thöng baáo trûúác)

Thúâi haån nhêån theã tñch luäy àïí àöíi quaâ: 20/07/2014 (dêëu bûu 
àiïån ngaây Vônh Tûúâng nhêån)

ÀIÏÍM ÀÖÍI QUAÂ:
. Àaåi lyá cêëp 2: quaâ àûúåc chuyïín àïën àõa chó Àaåi lyá cêëp 2 trûåc 
tiïëp hoùåc qua bûu àiïån
. Thúå thi cöng: àöíi trûåc tiïëp vúái Àaåi diïån thûúng maåi taåi 
Trung têm phên phöëi vaâo thúâi gian thöng baáo trûúác.

Ngaây 04/04/2014, taåi Haâ Nöåi, Vônh Tûúâng 
àaä vinh dûå nhêån giaãi thûúãng Baãng xïëp haång 
FAST500 – 500 Doanh nghiïåp tùng trûúãng 
nhanh nhêët Viïåt Nam nùm 2013 do Cöng 
ty CP Baáo caáo àaánh giaá Viïåt Nam (Vietnam 
Report) phöëi húåp vúái Baáo VietNamNet cöng 
böë. Vúái võ trñ 332, nùm 2013 Vônh Tûúâng àaä 
àaánh dêëu sûå tùng trûúãng cuãa mònh khi tùng 

Vúái cam kïët höî trúå, àöìng haânh cuâng phaát triïín 
vúái khaách haâng, Vônh Tûúâng trong nùm 2014 
tiïën haânh caác hoaåt àöång nhùçm nêng cao nùng 
lûåc ra haâng cho caác trung têm phên phöëi trong 
àoá coá viïåc höî trúå trung têm phên phöëi nêng 
cao nùng lûåc vaâ hïå thöëng àaåi lyá cêëp 2 cuãa mònh 
thöng qua chûúng trònh àaâo taåo “Quaãn trõ cûãa 
haâng töët & gia tùng doanh söë bïìn vûäng” àûúåc 
thiïët kïë daânh riïng cho caác Trung têm Phên phöëi 
vaâ àaåi lyá do tiïën sô Àaâo Xuên Khûúng, chuyïn gia 
haâng àêìu vïì baán leã trûåc tiïëp huêën luyïån.

Trong nùm 2014, phaåm vi chûúng trònh seä àûúåc 
thûåc hiïån trûúác cho caác khaách haâng thuöåc khu 
vûåc phña Nam (Tûâ Quaãng Bònh trúã vaâo) vúái quy 
mö töí chûác 10 lúáp àaâo taåo taåi caác tónh thaânh phöë 
trong khu vûåc. Àïën nay, àaä thûåc hiïån àûúåc 3 
khoáa àêìu tiïn taåi thaânh phöë Myä Tho, Cêìn Thú 
vaâ Raåch Giaá vúái sûå tham gia cuãa hún 100 khaách 
haâng laâ caác trung têm phên phöëi, àaåi lyá tham gia 
rêët nhiïåt tònh vaâ haâo hûáng. Trong  nhiïìu Àaåi Lyá 
tham gia chûúng trònh àaâo taåo, coá Anh Trêìn Kim 

Àïí àùng kyá tham gia vui loâng liïn hïå: 
Phoâng Kinh Doanh – Cöng ty Cöí Phêìn 
Cöng Nghiïåp Vônh Tûúâng
Têìng M, toâa nhaâ IPC, 1489 Nguyïîn Vùn 
Linh, Phûúâng Tên Phong, Quêån 7, Tp.HCM
Àiïån thoaåi: (08) 377.61.888
Fax: (08) 377.60.824.

àïën 89 bêåc so vúái nùm 2012, trong böëi caãnh 
thõ trûúâng coân nhiïìu khoá khùn àêy thûåc sûå laâ 
bûúác phaát triïín maånh meä àûúåc taåo nïn tûâ nöî 
lûåc cuãa têët caã caác thaânh viïn trong Cöng ty. 
Buöíi lïî àûúåc diïîn ra taåi Trung têm Höåi nghõ 
Quöëc gia vúái sûå tham dûå cuãa: 
- Giaáo sû Anita Elberse, Àaåi hoåc Harvard, möåt 
trong 40 giaáo sû giaãng daåy kinh doanh töët 

nhêët thïë giúái hiïån nay
- Àaåi diïån UBND TP Haâ Nöåi
- Àaåi diïån súã KH Àêìu tû caác Tónh, Thaânh phöë
- Cuâng nhiïìu doanh nghiïåp nùçm trong baãng 
xïëp haång FAST 500

Àaåi diïån Vônh Tûúâng anh Trõnh Huy Chûúng- 
GÀ nhaâ maáy Hûng Yïn àaä lïn nhêån giaãi.

Huyïìn Trang, CN Vônh Tûúâng taåi Haâ Nöåi

Nguyïîn Vùn Àaåo
Phoá Giaám Àöëc Baán haâng miïìn Nam

Baá vaâ Chõ Huyânh Thõ Kim Phûúång  àïën tûâ Cûãa 
haâng Trêìn Phong  (Tên An, Long An) àaä àïën 
tham dûå tûâ rêët súám vaâ cuäng laâ ngûúâi rêët tñch cûåc 
chia seã, tham gia söi nöíi caác hoaåt àöång trong 
lúáp hoåc. Anh chõ cho biïët: “Luác nhêån àûúåc thû 
múâi tûâ Vônh Tûúâng rêët vui. Mùåc duâ cöng viïåc 
nhiïìu nhûng cöë gùæng sùæp xïëp àïí tham gia. Lúáp 
àaâo taåo theo phong caách rêët cúãi múã, nhiïìu vêën 
àïì lyá thuá, thûåc tïë vaâ böí ñch. Trûúác àêy ra kinh 
doanh cûá nghô vaâ laâm tûâ kinh nghiïåm vaâ àuát kïët 
chuã quan chûa biïët laâ húåp lyá hay chûa, bêy giúâ 
àuöc chuyïn gia chia seã 6 yïëu töë baâi baãn coá thïí 
aáp duång ngay. Chuáng töi rêët haâi loâng vaâ caãm ún 
cöng ty àaä taåo àiïìu kiïån cho ngûúâi kinh doanh 
leã nhû chuáng töi coá thïí nêng cao àûúåc nùng lûåc 
baán haâng.” 

Vúái muåc tiïu àûúåc àûa ra: laâm thïë naâo àïí quaãn 
lyá cûãa haâng hiïåu quaã theo mö hònh kinh doanh 
hiïån àaåi vaâ laâm thïë naâo àïí àûa haâng ra thõ trûúâng 
töët hún… Sau khoáa àaâo taåo, khaách haâng coá thïí 
aáp duång möåt trong 6 yïëu töë àïí gia tùng doanh 

söë cûãa haâng. Vônh Tûúâng hy voång caác trung têm 
phên phöëi, àaåi lyá seä coá thïí hoaân thiïån hún mö 
hònh baán haâng àang sùén coá vaâ ngaây caâng phaát 
triïín quy mö àïí àöìng haânh cuâng Vônh Tûúâng 
àaåt nhûäng muåc tiïu cao hún nûäa trong phaát triïín 
kinh doanh. Àêy cuäng laâ möåt cam kïët cuãa Vônh 
Tûúâng vúái khaách haâng cuãa mònh, àöìng haânh 
phaát triïín cuâng khaách haâng. Tûâ nay àïën thaáng 7 
nùm 2014, Vônh Tûúâng tiïëp tuåc töí chûác thïm 7 
lúáp àaâo taåo theo lõch trònh nhû sau:

Thúâi gian Àõa àiïím 
18/03/2014 Tp.Myä Tho 
09/04/2014 Tp.Cêìn Thú 
10/04/2014 Tp.Raåch Giaá 
10/05/2014 Tp.Höì Chñ Minh 
11/05/2014 Tp.Höì Chñ Minh 
13/05/2014 Tp.Biïn Hoâa 
07/06/2014 Tp.Huïë 
08/06/2014 Tp. Àaâ Nùéng 
24/06/2014 Tp. Ban Mï Thuöåt 
09/07/2014 Tp.Nha Trang 

Lúáp àaâo taåo diïîn ra söi nöíi
Anh Trêìn Kim Baá vaâ chõ Huyânh Thõ Kim Phûúng - cûãa haâng 
Trêìn Phong , Long An - chia seã cuâng chûúng trònh àaâo taåo. 

TIN NÖÅI BÖÅ
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Ngaây höåi Chung kïët àaä coá sûå tham gia tranh 
taâi cuãa 5 àöåi àaåi diïån cho 5 khu vûåc trïn 
toaân quöëc:

1. Àöåi Miïìn Têy – TTPP Vônh Tûúâng Tûúång 
(Àöìng Thaáp)

2. Àöåi HCM – TTTC Song Long (HCM)

3. Àöåi Têy Nguyïn & Nam Trung Böå - TTPP 
Thaânh Lúåi & Nhêåt Nam (Buön Mï Thuöåt)

4. Àöåi Miïìn Trung – TTPP Böën Nguyïîn & 
Nguyïîn Haãi (Quaãng Ngaäi)

5. Àöåi Miïìn Bùæc – TTPP Àaåi Phaát (Haâ Nöåi)

Trûúác ngaây thi chung kïët, caác àöåi dûå thi àaä 
àûúåc tham gia 1 khoáa hoåc Àaâo taåo Nêng 
Cao do chñnh Vônh Tûúâng töí chûác, àïí hoåc 
thïm vïì caách thi cöng giaãi phaáp trêìn vaâ 
vaách ngùn.

Sau khoáa hoåc Nêng cao, caác thaânh viïn 
trong àöåi thi cuâng tham gia tour du 
lõch Huïë - Quaãng Bònh (phêìn thûúãng 
daânh cho àöåi giaãi nhêët khu vûåc). Àêy laâ 
quaäng thúâi gian giuáp anh em trong caác 
àöåi cuâng vui chúi, giao lûu àïí hiïíu nhau 
hún, taåo nïn möåt tònh baån tûâ con ngûúâi 
úã moåi miïìn töí quöëc.

Vêîn nhû truyïìn thöëng, giêy phuát khai maåc 
cuãa Ngaây höåi 5 VUI bùæt àêìu bùçng buöíi 
lïî thaã bong boáng lïn trúâi. Nhûäng chiïëc 
bong boáng nhû nhûäng ûúác nguyïån cuãa 
moåi ngûúâi, mong sao chuáng àûúåc bay 
cao, bay xa.

Àïën vúái voâng thi Chung Kïët, Ban Giaám 
Khaão àaä thûã taâi caác àöåi thi bùçng àïì thi 
tûúng àöëi “khoá nuöët”; àoá laâ: thi cöng 
trêìn vaâ vaách ngùn coá kïët húåp giaãi phaáp 
chöëng chaáy, caách êm vaâ thêím myä. Trong 
àïì thi, yïu cêìu caác àöåi phaãi sûã duång têëm 
thaåch cao chöëng chaáy àïí laâm vaách vaâ têëm 
Duraflex laâm trêìn chòm.

Trûúác luác thi, Ban giaám khaão daânh cho möîi 
àöåi 15 phuát àïí nghiïn cûáu àïì thi vaâ phên 

iïëp nöëi chûúng trònh 5 VUI 2013, 
trong thaáng 3/2014, Ngaây höåi 5 VUI 

àaä töí chûác thaânh cöng taåi 3 khu vûåc: Têy 
Nguyïn – Nam Trung Böå (5 VUI Buön Mï 
Thuöåt – 02/03/2014), Miïìn Bùæc (5 VUI Haâ 
Nöåi – 09/03/2014) vaâ Miïìn Trung (5 VUI Àaâ 
Nùéng – 16/03/2014). Ngaây 30/3/2014 vûâa 
qua, Ngaây höåi 5 VUI Chung kïët toaân quöëc 
taåi Thaânh phöë Huïë àaä diïîn ra thaânh cöng 
töët àeåp.

 T

Hònh aãnh lúáp nêng cao taåi Huïë

Àoaân du lõch taåi Huïë

Uyïn Nhaä

LÙNG KÑNH THI CÖNG LÙNG KÑNH THI CÖNG
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cöng cho caác thaânh viïn trong àöåi. Sau 3 giúâ 
àöìng höì lao àöång miïåt maâi vaâ cùng thùèng, 
caác àöåi thi àaä hoaân têët phêìn baâi thi cuãa mònh.

Theo àaánh giaá cuãa Ban Giaám Khaão, àïí hoaân 
thaânh baâi thi naây, bïn caånh viïåc nùæm vûäng 
kiïën thûác, tay nghïì àiïu luyïån, caác thaânh viïn 
trong àöåi phaãi coá sûå phöëi húåp vúái nhau nhõp 
nhaâng, biïët phên chia cöng viïåc cho nhau.

ÀÏÌ THI THÛÅC HAÂNH BAÃNG ÀIÏÍM THI THÛÅC HAÂNH - CHUNG KÏËT TAÅI HUÏË

TỔNG ĐIỂM KỸ THUẬT TRẦN 45     
1 Cao độ trần         4 

Cao độ hoàn thiện của trần thượng (theo bản vẽ thi công)                                                              Cao độ 
hoàn thiện của trần hạ (bằng với khung sắt thi công)

2

Kích thước các mặt dựng (theo bản vẽ thi công) 2

2 Treo ty 4
Ti treo phải thẳng  và được khóa (yêu cầu thẩm mỹ) 2

Khoảng cách treo ti trên thanh chính phải đúng theo hướng dẫn của khung ALPHA 2

3 Cố định thanh viền tường 2  

Thanh VTC20/22 được cố định vào khung thép bằng vít, khoảng cách vít không quá 400mm 2
4 Chia lưới thanh chính 2

Thanh chính đầu tiên cách tường là ≤400mm 
Thanh chính kế tiếp theo đúng hướng dẫn thi công khung ALPHA
Ghi chú: Thanh chính  phải cố định vào khung sắt bằng vít

2

5 Chia lưới thanh phụ 2
Khoảng cách các thanh phụ theo hướng dẫn của khung ALPHA là 406mm 2

6 Liên kết khung 4

Thanh phụ được liên kết với thanh VTC 20/22 bằng vít dù ,cắt 02 đường hai bên thanh phụ để cài vào 
thanh V,bẻ để cố định vào khung sắt (tùy trường hợp cụ thể)

2

Liên kết giữa thanh chính và thanh phụ bằng 02 khóa liên kết (phải bẻ sát) 2

7 Cân chỉnh khung 5

Khung sau khi lắp đặt hoàn thiện phải được cân chỉnh                                                                                      
Chênh lệch độ phẳng của khung không quá 4mm                                                                       
Lưu ý: Khi cân chỉnh khung không căng dây Giám khảo không cho điểm phần này

5

8 Lắp đặt tấm Dura ex và cửa thăm trần 12

1 Chiều dài của tấm Dura ex phải được lắp song song với thanh chính và vuông góc với thanh phụ
Tấm được lắp so le và không trùng mí                                                                                                                                                                                                                                                             

2

Khi lắp tấm tại vị trí giữa mối nối của hai tấm không có xương cần phải gia cố thanh U phụ (có thể nối 
vuông góc với thanh U phụ (406mm) hoặc (cắt thanh U phụ dài khoảng 300mm để gia cố và mỗi bên 
phải được bắn 02 vít)

2

Sau khi lắp tấm xong phải kiểm tra lại độ phẳng của trần hoàn thiện,chệnh lệch không vượt quá 4mm 2

2 Cửa thăm trần được lắp đúng vị trí theo bản vẽ 2

Có gia cố khung chung quanh cửa thăm trần (trong trường hợp cắt thanh chính phải treo thêm ty tại vị trí 
thanh chính bị cắt)

4

9 Quy cách bắt vít 5
Vít bắt trên tấm : Không lồi vít, không bể góc, không bể cạnh tấm 2

Khoảng cách của các vít:
Cách mép tấm 10-12mm, cách góc tấm 50mm
Vít ngoài biên tấm (phần giáp nối giữa hai tấm hoặc biên) là ≤ 200mm
Vít bên trong tấm là ≤ 300mm

3

10 Điểm khác 5

Tấm được lắp sạch sẽ, không bể cạnh ,cắt tấm thẳng… 3

Vị trí mối nối giữa tấm của trần và tấm của cửa thăm trần thẳng,không bể góc,khe hở ≤ 3mm 2

TỔNG ĐIỂM TRẦN 

TỔNG ĐIỂM KỸ THUẬT VÁCH 49

1 Lắp đặt khung 15

Thanh đứng cách nhau 610mm và tuân thủ theo hướng dẫn thi công của VT.Hai thanh áp sát thanh 
đứng của giàn khung phải là thanh C và được cố định vào khung  bằng vít, khoảng cách vít ≤ 600mm. 
Các thanh C phải thẳng hàng độ lệch tối đa không quá 1.5mm

2

Thanh đứng C lồng vào thanh ngang U trên và bắt buộc có có độ hở ≤10mm giữa hai thanh 3

Thanh đứng C lồng vào thanh ngang U dưới và có có độ hở ≤3mm giữa hai thanh 2

Phần lỗ trên thanh đứng C phải thẳng hàng và thanh được lắp cùng hướng với nhau 2

Thanh ngang U được cố định vào khung sắt bằng vít,khoảng cách vít ≤ 610mm 2

Không được dùng vít để liên kết thanh đứng C vào thanh ngang U trên trần và dưới sàn(có thể dùng vít 
cố định tạm ,sau đó khi lắp tấm mặt còn lại bắt buộc phải tháo vít ra                                     

4

2 Cân chỉnh khung 6
Hệ thống khung phải phẳng theo chiều của thanh đứng C 2
Hệ thống  khung  không nghiêng quá 3mm 4

3 Lắp đặt tấm 12
Chiều dài của tấm song song với thanh đứng C 2

Tấm được lắp chừa khe hở khoảng 5mm chung quanh vách để có thể bơm silicone Hilti chống cháy 4

Mối nối giữa hai  tấm phải đúng vào tâm của thanh đứng C 2

Độ phẳng sau khi hoàn thiện của vách không vượt quá 5mm 4

4 Quy cách bắt vít 10
Vít bắt bằng mặt tấm: Không tụt đầu vít, không bể góc, không bể cạnh tấm.Vị trí bắt vít trên tấm thach 
cao ởphía trên,dưới không được bắt vào vị trí liên kết giữa thanh đứng C và thanh nằm U,không được 
bắn vít vào thanh U trên và dưới khi lắp tấm                                   

5

Khoảng cách của các vít:
Cách mép tấm 10-12mm (áp dụng cho 2 thanh đứng áp tường) cách góc tấm 50mm
Vít ngoài biên tấm (phần giáp nối giữa hai tấm hoặc biên) là ≤ 200mm
Vít bên trong tấm là ≤ 300mm

5

ĐIỂM KHÁC 6
Tấm được lắp sạch sẽ, không bể cạnh,đường cắt của tấm thẳng 3
Trang trí vách ấn tượng,đúng kỹ thuật 3

6
Vệ sinh sạch sẽ sau khi thi công,vật tư và dụng cụ thi công được sắp xêp gọn gàng 2

Mang găng tay,nón,túi đeo trong suốt thời gian thi công 2

% hoàn thiện bài thi (theo thực tế và đáng giá của BGK) 2

TỔNG ĐIỂM THI     100  

STT NỘI DUNG
ĐIỂM 

CHUẨN

 ĐiỂM THI THỰC HÀNH : TRẦN TẤM DURAFLEX

STT NỘI DUNG
ĐIỂM 

CHUẨN

ĐIỂM THƯỞNG 

ĐIỂM THI THỰC HÀNH : VÁCH CHỐNG CHÁY

MẶT CẮT ĐỨNG

MẶT CẮT A-A

MẶT BẰNG BỐ TRÍ
TẤM THÔNG TRẦN

Caác anh thúå cêín thêån àïën tûâng chi tiïët Ban giaám khaão chùm chuá chêëm àiïím

Àöåi thi chuåp aãnh cuâng Ban giaám khaão

Giaãi Thúå caã taâi nùng Thuöåc Trung Têm Phên Phöëi 
Baân Tay Vaâng Phan Vùn Lúåi Thaânh Lúåi – Nhêåt Nam 
 Phan Tûúâng Vuä Thaânh Lúåi – Nhêåt Nam 
 Phan Vùn Thùæng Thaânh Lúåi – Nhêåt Nam 
Baân Tay Baåc Nguyïîn Quöëc Niïn Vônh Tûúâng Tûúång 
 Nguyïîn Hoaâi Phong Vônh Tûúâng Tûúång 
 Nguyïîn Vùn Huynh Vônh Tûúâng Tûúång 
Baân Tay Àöìng Lï Maåc Baá Song Long 
 Nguyïîn Vùn Linh Song Long 
Giaãi Khuyïën khñch Nguyïîn Hûäu Nam Em Böën Nguyïîn – Nguyïîn Haãi 
 Nguyïîn Vùn Caãm Böën Nguyïîn – Nguyïîn Haãi 
 Nguyïîn Hûäu Diïåu Böën Nguyïîn – Nguyïîn Haãi 
 Nguyïîn Vùn Thu Àaåi Phaát 
 Nguyïîn Tònh Nguyïån Àaåi Phaát 
 Àiïìn Vùn Huâng Àaåi Phaát 

KÏËT QUAÃ CHUNG CUÖÅC

Àïm chung kïët àaä chñnh thûác keáp laåi chuöîi 
Ngaây höåi 5 VUI 2013 - 2014 vúái biïët bao 
niïìm vui, tiïëng cûúâi vaâ caã nhûäng gioåt nûúác 
mùæt tiïëc nuöëi. Heån gùåp laåi moåi ngûúâi úã nhûäng 
kò 5VUI kïë tiïëp – Núi tön vinh nhûäng ngûúâi 
thúå taâi nùng.

LÙNG KÑNH THI CÖNG LÙNG KÑNH THI CÖNG
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Àöåi Thaânh Lúåi & Nhêåt Nam - Baân Tay Vaâng (bïn traái 
vaâ àöåi Vônh Tûúâng Tûúång - Baân Tay Baåc)

Àöåi Song Long - Baân Tay Àöìng

Àöåi Böën Nguyïîn & Nguyïîn Haãi - Àaåt giaãi khuyïën khñch Àöåi Àaåi Phaát - Àaåt giaãi khuyïën khñch

THÛ MÚÂI THAM GIA
CHUNG TAY VÒ MAÁI ÊËM THÚÅ THI CÖNG
THÛ MÚÂI THAM GIA
CHUNG TAY VÒ MAÁI ÊËM THÚÅ THI CÖNG

Chûúng trònh Vò Maái ÊËm Thúå Thi Cöng cuäng xin gûãi lúâi caãm ún àïën caác 
võ ên nhên, caác nhaâ haão têm àaä cuâng chung tay vúái Vônh Tûúâng trong 
chûúng trònh nùm 2013. Caác àöëi taác, caác anh chõ trung têm phên phöëi, 
àaåi lyá àaä höî trúå hïët mònh cho chûúng trònh khi chûúng trònh àïën àõa 
phûúng cuãa anh chõ. Trong nùm nay, Vônh Tûúâng cuäng mong muöën 
nhêån àûúåc sûå höî trúå tûâ caác anh chõ trung têm phên phöëi, àaåi lyá, caác 
töí chûác xaä höåi khaác àïí Quyä Vò Maái ÊËm Thúå Thi Cöng coá thïí àûúåc múã 
röång hún, chûúng trònh seä mang laåi nhiïìu maái êëm hún cho caác anh em 
thúå àang gùåp hoaân caãnh khoá khùn.
 
• Tham gia àoáng goáp taâi lûåc, vêåt lûåc cho caã chûúng trònh hoùåc taâi trúå 
riïng cho nhên vêåt àñch danh (Vui loâng ghi roä àöëi tûúång nhêån taâi trúå)
• Tùång quaâ cho nhên vêåt (tuây loâng haão têm) 
• Tham gia bùçng ngaây cöng lao àöång cuãa baãn thên hoùåc àöåi thúå.
 
Àùåc biïåt àöëi vúái caác trung têm phên phöëi tham gia taâi trúå tûâ 10 triïåu 
àöìng trúã lïn cho möîi trûúâng húåp, Vônh Tûúâng trên troång ghi nhêån sûå 
àoáng goáp àùåc biïåt cuãa caác anh chõ cho chûúng trònh nhû sau: 
• Tùång baãng caãm ún ghi nhêån “Têëm Loâng Vaâng 2014” 
• Àûúåc quaãng baá trïn baáo, àaâi àõa phûúng vaâ caác kïnh truyïìn thöng 
khaác cuãa Vônh Tûúâng. 
• Àûúåc gûãi thöng baáo SMS cho àöåi thúå thi cöng taåi àõa phûúng àïí 
thöng baáo chûúng trònh cuãa TTPP. 
• Àûúåc trûåc tiïëp trao quaâ tùång cho nhên vêåt. 
• Àûúåc àûa tin, baâi trïn baáo Nhõp Söëng Thi Cöng. 
• Logo vaâ àõa chó cûãa haâng, cöng ty taåi website www.vimaiamthothicong.com 

Moåi thöng tin uãng höå chûúng trònh xin vui loâng liïn hïå: 
• Ms Trêìn Dûúng Ngên Haâ - 0913 748707 / Email: ha.tdn@vinhtuong.com 
• Khöíng Minh Trñ – 0908 044 461 / Email: tri.km@vinhtuong.com

STT Lớp đào tạo Thời gian Địa điểm
1 Lớp căn bản 59 09/05/2014 - 11/05/2014 Tp. Sóc Trăng - tỉnh Sóc Trăng
2 Lớp căn bản 60 13/05/2014 - 15/05/2014 Tp. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long
3 Lớp căn bản 61 19/05/2014 - 21/05/2014 Tp. Bến Tre - tỉnh Bến Tre
4 Lớp căn bản 62 23/05/2014 - 25/05/2014 Tt. Cần Đước - tỉnh Long An
5 Lớp căn bản 63 10/05/2014 - 12/05/2014 T hái B ình
6 Lớp căn bản 64 15/05/2014 - 17/05/2014 Ninh Bình
7 Lớp căn bản 65 26/05/2014 - 28/05/2014 Vĩnh Phúc
8 Lớp căn bản 66

Lớp căn bản 69

31/05/2014 - 02/06/2014 Sơn La
9 Lớp nâng cao 03 06/06/2014 - 08/06/2014 Tp. Cà Mau - tỉnh Cà Mau

10 Lớp căn bản 67 10/06/2014 - 12/06/2014 Tp. Bặc Liêu - tỉnh Bạc Liêu
11 Lớp căn bản 68 16/06/2014 - 18/06/2014 Tt. Sa Đéc - tỉnh Đồng tháp
12 Lớp nâng cao 04 20/06/2014 - 22/06/2014 Tp. Mỹ Tho - tỉnh Tiền Giang
13 27/06/2014 - 29/06/2014 Tt. Cần Đước - tỉnh Long An

Lịch trên chỉ là dự kiến, sẽ có thay đổi và bổ sung thêm lịch đào tạo khu vực phía Bắc vào tháng 6.
M

Kể từ tháng 06/2014 Vĩnh Tường sẽ thực hiện truyền thông rộng rãi đến chủ đầu tư và chủ nhà dân dụng khuyến nghị: 
“Nên sử dụng thợ thi công được đào tạo và cấp thẻ nghề của Vĩnh Tường để đảm bảo thi công chuyên nghiệp” 

ọi đăng ký tham gia hoặc thắc mắc về thông tin lớp đào tạo vui lòng liên hệ Hotline:
- Miền Trung, Cao nguyên và khu vực phía Nam: 090 2525 132 - gặp anh Huy
- Khu vực phía Bắc: 0904 449459 hoặc 0934 638858 gặp anh Sang

LÕCH ÀAÂO TAÅO THAÁNG 5 + 6

LÙNG KÑNH THI CÖNG
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iïëp tuåc möåt chûúng trònh àêìy yá nghôa àïí tön vinh vaâ tri ên 
nhûäng ngûúâi thúå thi cöng trêìn thaåch cao vaâ vaách ngùn. Nhûäng 

têëm gûúng lao àöång möîi ngaây chuáng ta àang àûúåc tiïëp xuác taåi caác 
cöng trònh, trïn moåi miïìn cuãa àêët nûúác.. 10 cùn nhaâ àaä àûúåc xêy 
dûång trong nùm vûâa qua.  Nùm 2014,  Vônh Tûúâng cuâng caác nhaâ haão 
têm, àöëi taác seä tiïëp tuåc ài tiïëp chùång àûúâng naây, àïën vúái nhûäng anh 
em thúå thi cöng àang gùåp khoá khùn vïì viïåc an cû trong toaân quöëc, 
chûúng trònh Vò Maái ÊËm Thúå Thi Cöng 2014 trúã laåi vúái ñt nhêët 10 trûúâng 
húåp khaác cêìn àûúåc giuáp àúä.

 T
Minh Trñ

I. PHAÅM VI CHÛÚNG TRÒNH:
Tûâ ngaây 20.05.2014 àïën cuöëi nùm 2014, 
Cöng ty Cöí phêìn Cöng Nghiïåp Vônh Tûúâng 
seä xeát duyïåt vaâ sûãa chûäa nhaâ cho caác àöëi 
tûúång laâ thúå thi cöng thaåch cao cuãa caác 
trung têm phên phöëi, trung têm thi cöng, 
caác àaåi lyá vaâ nhûäng ngûúâi thúå thaåch cao tûå 
do trïn toaân quöëc.

- Töíng söë nhaâ àûúåc trao: 10 nhaâ 
- Thúâi gian nhêån àún àùng kyá:
   20.5.2014 – 20.7.2014
- Thúâi gian xeát duyïåt:20.5.2014 –  5.8.2014
- Thúâi gian xêy nhaâ: 5.8.2014 – 15.12.2014 

II. ÀIÏÌU KIÏÅN ÀÏÍ ÀÛÚÅC NHÊÅN TAÂI TRÚÅ: 
- Laâ ngûúâi thúå thaåch cao yïu nghïì, gùæn boá 
vúái nghïì, àang laâm nghïì vaâ àaä tham gia 
nghïì ñt nhêët 3 nùm.

- Hoaân caãnh gia àònh khoá khùn: Laâ lao 
àöång chñnh trong gia àònh, nhaâ coá ngûúâi 
bïånh hoùåc con caái hoåc gioãi nhûng chöî 
úã quaá khoá khùn, khöng coá khaã nùng tûå 
thay àöíi cuöåc söëng (gûãi giêëy xaác nhêån höå 
ngheâo cuãa àõa phûúng).

- Caá nhên khöng vi phaåm phaáp luêåt, khöng 
coá tiïìn aán tiïìn sûå, coá nhên caách töët: yïu 
thûúng vaâ chùm soác gia àònh, ngûúâi thên; hy 
sinh vò gia àònh; laâ ngûúâi biïët nêng niu vaâ gòn 
giûä caác giaá trõ gia àònh trong nhûäng khoá khùn 
cuãa cuöåc söëng.
 
- Àiïìn àêìy àuã thöng tin vaâo àún àùng kñ.

- Caác thöng tin vïì ngûúâi nhêån taâi trúå àûúåc 
Vônh Tûúâng xaác minh laâ àuáng.

III. GIAÁ TRÕ TAÂI TRÚÅ: 
- Vônh Tûúâng seä xêy laåi nhaâ hoùåc sûäa chûäa 
toaân böå tuây vaâo hiïån traång nhaâ. Giaá trõ töëi àa 
cuãa goái xêy/sûãa nhaâ laâ 45 triïåu àöìng (böën 
mûúi lùm triïåu àöìng, chûa tñnh maái tön àûúåc 
taâi trúå trûåc tiïëp tûâ Trung têm Phên phöëi cuãa 
BlueScope taåi àõa phûúng) cho möîi trûúâng 
húåp. Söë tiïìn taâi trúå tûâ cöng ty Vônh Tûúâng vaâ 
àöëi taác NS BlueScope.

- Tiïu chuêín nhaâ: Nhaâ cêëp 4 vúái maái tön 
Zacs100 àûúåc taâi trúå búãi NS BlueScope, 
tûúâng gaåch vúái toaân böå hïå thöëng trêìn nöíi 
hoùåc trêìn chòm bùçng hïå khung Vônh Tûúâng, 

têëm trang trñ Vônh Tûúâng DECO  hoùåc caác loaåi 
têëm khaác do Vônh Tûúâng cung cêëp.

-  Caác taâi trúå khaác tûâ caác Trung têm Phên phöëi 
vaâ cöång àöìng (caác caá nhên thiïån nguyïån, töí 
chûác tûâ thiïån, quyä baão trúå (nïëu coá) tham gia 
chûúng trònh …). 

- Ngûúâi àûúåc nhêån taâi trúå àñch danh àûúåc 
hûúãng toaân böå quyïìn lúåi taâi trúå khaác vaâ giaá trõ 
taâi trúå töëi àa cuãa Vônh Tûúâng.

Vúái thúâi gian chuêín bõ àún vaâ nöåp àún àûúåc keáo 
daâi, chûúng trònh hy voång seä lan röång hún àïën 
têët caã anh em thúå thi cöng ngaânh trêìn vaâ vaách 
ngùn. Tiïu chñ xeát duyïåt àún cuäng àûúåc giûä 
nguyïn nhû nùm 2013, àún húåp lïå laâ àún cuãa 
thúå thi cöng ngaânh trêìn vaâ vaách ngùn coá thúâi 
gian laâm nghïì tûâ 3 nùm trúã lïn; ngûúâi nöåp àún 
laâ têëm gûúng lao àöång cêìn cuâ trong töí chûác, 
trong nhoám thi cöng nhûng chûa thïí vûúåt lïn 
hoaân caãnh khoá khùn cuãa cuöåc söëng vaâ cêìn àûúåc 
höî trúå; chûúng trònh chó höî trúå caãi taåo hoùåc xêy 
múái maái êëm chûá khöng cêëp tiïìn mùåt cho nhên 
vêåt; Ngûúâi nöåp àún laâ têëm gûúng tön vinh giaá trõ 
gia àònh vaâ àûúåc haâng xoám quyá mïën.

Tûâ ngaây höm nay, anh chõ em naâo khi àoåc àûúåc thöng tin naây coá thïí chuêín bõ àún cho mònh hoùåc giúái thiïåu baån beâ laâ têëm gûúng lao àöång 
vaâ gûúng saáng trong cuöåc söëng àang cêìn àûúåc chûúng trònh giuáp àúä biïët àïën chûúng trònh. 

- Àún xin xeát duyïåt chûúng trònh Vò Maái ÊËm Thúå Thi Cöng 2014 (Photo mêîu àùng kyá taåi trang 22-23 söë baáo naây) 
- Söí höå ngheâo/ höå cêån ngheâo hoùåc giêëy xaác nhêån höå ngheâo hoùåc höå cêån ngheâo cuãa àõa phûúng. (Baãn photo)
- Giêëy xaác nhêån ngûúâi nöåp àún àang lûu truá taåi àõa chó cùn nhaâ khaão saát.  (Baãn photo)
- Theã nghïì thi cöng trêìn & vaách chuyïn nghiïåp do Vônh Tûúâng cêëp hoùåc giêëy xaác nhêån laâ thúå thi cöng trêìn vaâ vaách ngùn taåi cûãa haâng baán 
thaåch cao hoùåc chuã thêìu xêy dûång. (Coá chûä kyá xaác nhêån vaâ söë àiïån thoaåi liïn hïå ngûúâi xaác nhêån) 
- Giêëy túâ súã hûäu àêët húåp lïå cuãa ngöi nhaâ àûúåc nöåp àún. (Trûúâng húåp khöng chûáng minh àûúåc quyïìn súã hûäu àêët, chûúng trònh seä khöng 
thïí thûåc hiïån xêy dûång maái êëm múái)
- Hònh chuåp hiïån traång ngöi nhaâ: Ñt nhêët 4 aãnh: 1 hònh chuåp toaân thïí ngöi nhaâ, hònh chuåp caác phoâng trong cùn nhaâ, hònh aãnh caác goác àaáng 
chuá yá cuãa cùn nhaâ. 

Höì sú gûãi vïì: Chûúng trònh Vò Maái ÊËm Thúå Thi Cöng 2014 
Phoâng tiïëp thõ - Cöng ty Cöí phêìn Cöng Nghiïåp Vônh Tûúâng 
Têìng M, toâa nhaâ IPC,  söë 1489 Nguyïîn Vùn Linh, Phuá Myä Hûng, Quêån 7.

Gia àònh vaâ àöìng nghiïåp cuâng hên hoan
trong lïî trao nhaâ anh Àöî Vùn Quên - Haâ Nöåi

Thaåch Thanh Huâng - cùn nhaâ múái àûúåc cêët  
àem theo  hy voång cuöåc àúâi seä ngaây caâng 

töët àeåp hún cho anh em thúå thi cöng

VÒ MAÁI ÊËM THÚÅ THI CÖNG VÒ MAÁI ÊËM THÚÅ THI CÖNG
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Lûu yá: Ban töí chûác chêëp nhêån baãn photocopy  
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Stt Mã Đội Họ Và Tên Trường Chủ đề

1 TSTNN139 Trương Đại Thạnh, Nguyễn Ngọc Thành, 
Nguyễn Thanh Bình

ĐH Bách Khoa HCM Leap of module - leco

2 TSTNN45 Văn Công Vương, Tạ Công Tiến, Nguyễn 
Hoàng Diệu Ngân

ĐH Bách Khoa HCM DYNA - BO

3 TSTNN143 Phạm Thị Yên Ngọc, Nguyễn Minh Châu, 
Nguyễn Trung Hoàng Hải

ĐH Bách Khoa HCM Giải pháp trần và vách - vách ngăn 
thông minh

4 TSTNN132 Ngô Thị Hà Vân ĐH Bách Khoa HCM Giải pháp xuất sắc cho trần và vách 
ngăn ở  Việt Nam

5 TSTNN142 Dương Mỹ Trinh,Hồ Nam Khoa, Phạm Thị 
Thùy Dương

ĐH Bách Khoa HCM Giải pháp trần và vách cho nhà ở tại 
Việt Nam

6 TSTNN113 Lâm Tứ Đạt, Từ Sơn, Đỗ Thuận Hòa ĐH Bách Khoa HCM Giải pháp toàn diện nóng, ẩm, ồn

7 TSTNN47 Võ Văn Huy, Lim Thái Hông ĐH Bách Khoa HCM Giải pháp Trần và vách trồng cây 
mặt đứng

8 TSTNN48 Nguyễn Văn Thuận, Chu Văn Cẩn,Trần Xuân 
Hoàng

ĐH Bách Khoa HCM Container

9 TSTNN159 Cao Thị Huyền Trang, Nguyễn Hữu Quân ĐH Bách Khoa HCM Colorful Ruban

10 TSTNN127
Phạm Minh Hoàng, Trần Quang Thuận, Lại 
Trọng Mạnh

ĐH Bình Dương
Giải phóng không gian bằng trần và 
vách ngăn sử dụng vật liệu tự nhiên 
(tre, gỗ)

11 TSTNN128 Cao Xuân Dũng ĐH Bình Dương Giải pháp thông thoáng cho không 
gian nhà phố

12 TSTNN138 Nguyễn Lam Sơn, Lê Phương Thu Thảo ĐH Hồng Bàng
Ứng dụng thiết kế mới cho trần và 
vách ngăn bằng thạch cao + mica

13 TSTNN82 Đặng Quang Luật, Nguyễn Thanh Tân, Lê Quốc 
Việt

ĐH Hồng Bàng Tường vách ngăn đa năng

14 TSTNN83 Huỳnh Thị Trúc Phương, Hồng Quý Phước,  
Nguyễn Thanh Bền

ĐH Hồng Bàng Giải pháp toàn diện trần & vách 
ngăn cho  phòng ngủ

15 TSTNN141 Lê Minh Hảo, Nguyễn Hoàng Phương,Nguyễn 
Thanh Phương

ĐH HUTECH Trần và vách cho hội trường trường 
Đại Học

16 TSTNN10 Phạm Quang Thắng, Phan Nguyễn Hoàng Long ĐH HUTECH Giải quyết phòng trọ cho sinh viên

17 TSTNN39 Nguyễn Anh Vũ, Nguyễn Thị Mỹ Duyên ĐH HUTECH The First Home

18 TSTNN9 Nguyễn Thị Thu Thúy, Phan Thanh, Nguyễn 
Phú Quý

ĐH HUTECH Thiết kế trần & vách ngăn cho văn 
phòng

19 TSTNN33 Hứa Minh Sum, Trần Điêu Khương Ngọc, 
Phạm Thanh Tùng

ĐH HUTECH Trần và vách ngăn cho nhà phố

20 TSTNN156 Lâm Trọng Tú, Đào Trung Hiếu ĐH HUTECH Phối cảnh phòng khách

21 TSTNN21 Trịnh Ngọc Tân, Nguyễn Tuấn Nghĩa ĐH HUTECH Trần và vách ngăn cho không gian 
trưng bày áo dài

22 TSTNN12 Hồ Thị Xuân Diệu, Võ Diệu Thư ĐH HUTECH Giải pháp toàn diện về trần và vách 
ngăn

23 TSTNN36 Võ Trung Hoa, Nguyễn Vũ Hàn Uyên ĐH HUTECH Nóng…

24 TSTNN149 Trịnh Anh Duy, Ngô Thị Ngọc Hân ĐH Kiến Trúc HCM Trần Thạch Cao chống nóng với 
mảng tường hình mảng

25 TSTNN153 Nguyễn Thị Huyền Trâm ĐH Kiến Trúc HCM Chong chóng

26 TSTNN155 Nguyễn Trần Minh Thư, Phạm Nguyễn Duy 
An, Nguyễn Thị Minh Tú

ĐH Kiến Trúc HCM Giải pháp chống nóng - thông gió, 
chiếu sáng

27 TSTNN148 Trần Thị Thanh Tâm ĐH Kiến Trúc HCM Giải pháp toàn diện trần & vách - 
chống nóng

28 TSTNN151 Huỳnh Khánh Vy, Trần Thanh Vân ĐH Kiến Trúc HCM Giải pháp thiết kế thả khối đèn

29 TSTNN150 Lê Huỳnh Cẩm Nguyên, Hồ Hương Nhiên ĐH Kiến Trúc HCM Giải pháp trần vách cho quán café 
phong cách Châu Âu

30 TSTNN152 Đoàn Hương Giang, Đặng Thành Lễ, Dương Lê 
Tân 

ĐH Kiến Trúc HCM Mạch sống

31 TSTNN154 Nguyễn Thị Huyền Trâm ĐH Kiến Trúc HCM Green House
32 TSTNN133 Phan Thanh Vũ, Đặng Nguyên Bảo Ngọc ĐH Kiến Trúc HCM Vách xoay 360

33 TSTNN160 Trần Mạnh Giáp, Phạm Văn Lượng, Hoàng 
Văn Hùng

ĐH Kiến Trúc HCM Cải tạo trần và vách cho công trình 
nhà ở

34 TSTNN147 Trần Quốc Thắng ĐH Kiến Trúc HCM Giải pháp trần và vách chống nóng, 
lấy sáng          tự nhiên

35 TSTNN146 Huỳnh Văn Tiến, Phạm Bá Trường ĐH Kiến Trúc HCM Vách linh động

36 TSTNN73 Nguyễn Vũ Quỳnh Như, Hoàng Thị Hải Yến, 
Trần Nguyễn Anh Việt

ĐH Tôn Đức Thắng Nhà hàng "The Busy Bees"

37 TSTNN72 Đoàn Thị Hằng, Trương Thị Thu Ngân ĐH Tôn Đức Thắng Khối Rubik

38 TSTNN79 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, Lê Thị Xuân Quyên, 
Phạm Thị Mỹ Linh

ĐH Tôn Đức Thắng Hộp gấp

39 TSTNN80 Nguyễn Thành Nam ĐH Tôn Đức Thắng Nhà từ đường

40 TSTNN71 Tạ Quốc Phong, Hồ Thị Mỹ Duyên, Vương 
Trọng Tín

ĐH Văn Lang HCM Dưới bóng cây

41 TSTNB12 Trần Nguyễn Ngọc Tú, Doãn Anh Hoàng, Lưu 
Thành Công

ĐH Kiến trúc Hà Nội Thiết kế trần cho không gian nhà ở 
chung cư

42 TSTNB16 Đỗ Duy Tân, Trần Văn Thái ĐH Kiến trúc Hà Nội Giải pháp trần nhà cho nhà lô phố

43 TSTNB36 Vũ Tú Linh ĐH Kiến trúc Hà Nội Thiết kế nội thất nhà ở

44 TSTNB37 Nguyễn Thị Ngọc Mai, Nguyễn Thị Hoa ĐH Kiến trúc Hà Nội Cải tạo trần vách ngăn dựa trên 
thiên nhiên

45 TSTNB23 Nguyễn Thị Phương, Đào Văn Hùng, Cao Văn 
Mạnh

ĐH Mở Hà Nội Ứng dụng vách ngăn trong nhà ở 
Chung cư

46 TSTNB20
Nguyễn Tiến Minh, Hoàng Thị Thanh, Ngô Văn 
Đức

ĐH Mở Hà Nội
Giải pháp chống nóng- ẩm của trần 
vách thạch cao cho chung cư ở Hà 
Nội

47 TSTNB19 Nguyễn Thị Thơm, Trần Đức Đoàn ĐH Mở Hà Nội
Công trình nhà lô phố tại B20 thuộc 
ô đất D21, KĐTM Cầu Giấy, Dịch 
Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

48 TSTNB2 Mai Thành Đại, Nguyễn Minh Đức, Chu Trọng 
Hải

ĐH Phương Đông Giải pháp trần, vách ngăn cho nhà lô 
phố kết hợp buôn bán

49 TSTNB7 Tạ Văn Tân, Lê Văn Đại ĐH Phương Đông Giải pháp kiến trúc nội thất cho nhà 
ở

50 TSTNB1
Thiều Văn Nhất, Vũ Quang Vinh, Nguyễn Đắc 
Quyết

ĐH Phương Đông
Giải pháp trần và vách ngăn trong 
phòng ngủ cho nhà ở khu phố cổ Hà 
Nội

51 TSTNB8 Trần Văn Thành, Dương Thị An Na, Trần 
Quang Thơn

ĐH Phương Đông Giải pháp trần vách cho nhà sàn hệ 
kết cấu khung gỗ

52 TSTNB18 Đinh Văn Hùng, Lã Tùng Lâm ĐH Phương Đông Xử lý ẩm mốc cho nhà ở vùng Đồng 
Bắng Bắc Bộ

53 TSTNB22 Nguyễn Thị Thu Thủy, Vũ Hoàng Nam, Phùng 
Văn Thanh

ĐH Phương Đông Giải pháp thiết kế trần vách cho nhà 
tập thể tại Kim Liên

54 TSTNB30 Phạm Đức Trường, Đinh Tuấn Hải, Phạm 
Tuyên

ĐH Xây dựng Giải pháp vách tường trần chống ồn 
cho nhà gần đường tàu

55 TSTNB29 Phạm Thanh Tuấn ĐH Xây dựng Ngôi nhà áo khoác tre

CÖNG BÖË 55 GIAÃI CÊËP TRÛÚÂNG TRÏN TOAÂN QUÖËC

MÖÅT CHÙÅNG ÀÛÚÂNG
TOÃA SAÁNG TIÏÌM NÙNG 2014
Lêìn àêìu tiïn àïën vúái sinh viïn chuyïn ngaânh 
kiïën truác, xêy dûång, myä thuêåt cöng nghiïåp, 
trang trñ nöåi thêët, cuöåc thi Toãa Saáng Tiïìm 
Nùng 2014 àaä nhêån àûúåc sûå quan têm vaâ 
hûúãng ûáng cuãa quyá trûúâng, quyá thêìy cö 
cuäng nhû caác baån sinh viïn. Voâng 1 cuöåc thi 
vûâa kïët thuác vaâo ngaây 5/4/2014 vaâ Ban Töí 
Chûác àaä nhêån àûúåc nhûäng hûúãng ûáng cuãa 
15 trûúâng àaåi hoåc coá chuyïn ngaânh kiïën 
truác – xêy dûång, thiïët kïë nöåi thêët trïn toaân 
quöëc: Àaåi hoåc Kiïën Truác TP.HCM, Àaåi hoåc 
Baách Khoa TP.HCM, Àaåi hoåc Vùn Lang, Àaåi 
hoåc Baâng, Àaåi hoåc Tön Àûác Thùæng, Àaåi hoåc 
HUTECH, Àaåi hoåc Bònh Dûúng, Àaåi hoåc Àöng 

AÁ Àaâ Nùéng, Àaåi hoåc Duy Tên Àaâ Nùéng, Àaåi 
hoåc Kiïën Truác Àaâ Nùéng, Àaåi hoåc Kiïën Truác 
Haâ Nöåi, Àaåi hoåc Xêy Dûång Haâ Nöåi, Àaåi hoåc 
Múã TP.HCM, Àaåi hoåc múã Haâ Nöåi vaâ Àaåi hoåc 
Phûúng Àöng Haâ Nöåi.  Vúái hún 200 baâi àùng 
kyá dûå thi, ban töí chûác àaä laâm viïåc àïí tòm ra 
10 baâi xuêët sùæc nhêët. 

CÖNG BÖË 55 GIAÃI THÛÚÃNG CÊËP TRÛÚÂNG 
& 10 YÁ TÛÚÃNG XUÊËT SÙÆC NHÊËT
Höåi àöìng Ban Giaám Khaão àaä chêëm àiïím baâi 
thi tûâ ngaây 5/4 àïën ngaây 14/5 vaâ coá cuöåc hoåp 
online giûäa miïìn Nam vaâ miïìn Bùæc àïí àûa ra 
kïët quaã cuãa Voâng 1.

Voâng 1 laâ voâng thi yá tûúãng àaä kïët thuác, caác 

cöng trònh maâ thñ sinh lûåa choån rêët phong phuá 
nhû nhaâ úã, nhaâ phöë, quaán nûúác, nhaâ haâng 
àïën nhaâ troå cho sinh viïn, nhaâ thön quï, nhaâ 
tûâ àûúâng, nhaâ chung cû, vùn phoâng… Tuy 
caác baån khöng ài hïët vaâo voâng chung kïët 
nhûng sûå saáng taåo cuãa caác baån sinh viïn àaä 
khiïën Ban Töí Chûác vaâ Ban Giaám Khaão ngaåc 
nhiïn  vò nhûäng yá tûúãng rêët û dïî thûúng  nhû 
“Ngöi nhaâ cuãa nhûäng chiïëc chong choáng” 
– taác giaã: Nguyïîn Thõ Huyïìn Trêm (SV Àaåi 
Hoåc Kiïën Truác HCM) hay “Dûúái boáng cêy”  
cuãa nhoám taác giaã Taå Quöëc Phong, Höì Thõ Myä 
Duyïn, Vûúng Troång Tñn (SV Àaåi Hoåc Vùn 
Lang); nhoám caác baån khaác thò rêët quan têm 
àïën vaách ngùn, vúái àïì taâi “Vaách xoay 360 àöå” 
cuãa nhoám Phan Thanh Vuä, Àùång Nguyïn Baão 

Ngoåc hay “Vaách linh àöång” cuãa caác baån Huyânh Vùn Tiïën, Phaåm 
Baá Trûúâng (SV ÀH Kiïën Truác HCM) hay “Tûúâng vaách àa nùng” 
cuãa nhoám Àùång Quang Luêåt, Nguyïîn Thanh Tên, Lï Quöëc Viïåt 
(SV ÀH Höìng Baâng)…

Ngoaâi yïëu töët thêím myä, caác baån rêët quan têm àïën caác giaãi 
phaáp giuáp chöëng noáng, chöëng êím, chöëng öìn cho taác phêím cuãa 
mònh… nhû laâ möåt caách giaãi toãa bûác xuác maâ möîi ngûúâi dên 
Viïåt Nam àïìu phaãi chõu àûång trong ngöi nhaâ cuãa mònh búãi noá 
àûúåc àùåt trong 1 thúâi tiïët maâ hoùåc laâ oi bûác, hoùåc laâ êím ûúát. 
Giúâ àêy, khi caác giaãi phaáp cuãa Vônh Tûúâng 1 lêìn nûäa tiïëp cêån 
àïën caác baån, sûå quan têm roä raâng rêët nhiïåt tònh vaâ taåo sûå hûáng 
thuá cho caác baån qua caác baâi thi.

Ban Giaám Khaão vò vêåy laâm viïåc rêët vêët vaã àïí coá thïí coá àûúåc 
baãng kïët quaã myä maän cho chûúng trònh.

• 55 giaãi thûúãng cêëp trûúâng
• 10 yá tûúãng xuêët sùæc nhêët
Buöíi trao giaãi diïîn ra àöìng loaåt taåi vùn phoâng Vônh Tûúâng taåi 
miïìn Nam vaâ miïìn Bùæc vúái sûå tham gia cuãa hún 160 baån
• Miïìn Nam: hún 100 baån
• Miïìn Bùæc: hún 60 baån

Rêët thên thiïån, cúãi múã giûäa caác baån sinh viïn, Ban töí chûác vaâ 
Ban giaám khaão

COÁ MÖÅT CON ÀÛÚÂNG CHÖNG GAI
Giúâ phuát naây chñnh laâ giúâ phuát caác thñ sinh loåt vaâo voâng chung 
kïët múái bùæt àêìu möåt chùång àûúâng gian nan… àïí leo lïn àónh 
vinh quang. Chó trong voâng 30 ngaây, caác baån sinh viïn seä bùæt 
àêìu cho viïåc ài khaão saát cöng trònh, lïn phûúng aán thiïët kïë cho 
cöng trònh thûåc tïë, thuyïët phuåc chuã nhaâ àöìng yá vúái phûúng aán 
thiïët kïë, lïn chi phñ cho dûå aán, laâm viïåc vúái àöåi thúå thi cöng, tòm 
mua nguöìn vêåt liïåu cho cöng trònh… Quaã laâ möåt traãi nghiïåm 
múái meã vúái caác baån sinh viïn. Coá nhûäng àöåi ài vïì phña miïìn 
Têy trong voâng 3 ngaây 2 àïm vúái löå trònh lûúåt ài laâ khaão saát, 
laâm viïåc ngay trong àïm àïí ra phûúng aán thiïët kïë vaâ lûúåt vïì 
thuyïët phuåc chuã nhaâ àöìng yá phûúng aán thiïët kïë… Quaã thêåt 
cùng nhû dêy àaân baån nhó, niïìm vui vïì yá tûúãng cuãa nhoám àûúåc 
choån laâ yá tûúãng xuêët sùæc chûa kõp caãm nhêån, caác baån ngay 
lêåp tûác vaác ba lö lïn vaâ ài toãa vïì caác vuâng miïìn cuãa àêët nûúác, 
àïën vúái cöng trònh mònh àûúåc giao, tûâ miïìn Têy, miïìn Trung, 
miïìn Nam, miïìn Bùæc … Chñnh caác baån cuäng phaãi tûå hoãi: phaãi 
chùng baãn chêët cuãa nhûäng traãi nghiïåm phong phuá laâ nhûäng traãi 
nghiïåm nghiïm khùæc nhêët, vêët vaã nhêët…?

Thïë nhûng, caác baån àang than thúã vïì thúâi gian vaâ khöëi lûúång 
cöng viïåc, ngûúâi ta vêîn coá thïí caãm nhêån rêët roä raâng niïìm tûå 
haâo dêng traâo núi löìng ngûåc caác baån, niïìm vui lêëp laánh trong 

Àöng àaão caác baån sinh viïn àïën tham dûå buöíi sú kïët voâng 1 cuöåc thi Toãa saáng tiïìm nùng

THÕ TRÛÚÂNG THÕ TRÛÚÂNG

Lûúng Mai
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aánh mùæt bïn nhûäng vêët vaã cho möåt thúâi àiïím: 
vûâa tiïëp tuåc cuöåc thi, vûâa hoaân têët nhûäng àöì 
aán vaâ baâi thi cuãa caác baån…öi, nhûäng ngaây 
thaáng 5 trúã nïn …oanh liïåt…hún bao giúâ hïët 
phaãi khöng nhó?

Song song vúái cuöåc thi laâ chûúng trònh 
“Giaãi phaáp vò Ngöi Nhaâ Viïåt” diïîn ra 
àêìu thaáng 3. 2014, àaä thu huát 500 àún 
gûãi cöng trònh vïì àùng kyá traãi nghiïåm 
caác giaãi phaáp cuãa Vônh Tûúâng trïn toaân 
quöëc qua website: www.trannhadep.com/
giaiphapvingoinhaviet. Caác nhoám thi seä 
cuâng caác chuyïn gia Vônh Tûúâng tiïëp xuác 
10 cöng trònh thûåc tïë àïí aáp duång nhûäng 
giaãi phaáp trïn cho 10 cöng trònh naây. 
Vônh Tûúâng seä taâi trúå kinh phñ töëi àa trõ 
giaá 50.000.000 àöìng möîi cöng trònh bao 
göìm chi phñ vêåt tû cuãa Vônh Tûúâng saãn 
xuêët phên phöëi, chi phñ nhên cöng vúái sûå 
phöëi húåp vúái caác àaåi lyá taåi caác àõa phûúng. 

Thaânh phêìn ban tû vêën – ban giaám khaão cuãa 
chûúng trònh
- Cöng trònh àûúåc tû vêën búãi Kiïën Truác Sû 
Trêìn Lï Quöëc Bònh, Giaám àöëc cöng ty thiïët kïë 
QBI vaâ Thaåc Syä - Nhaâ thiïët kïë nöåi thêët Nguyïîn 
Hûäu Vinh – Giaãng viïn àaåi hoåc Kiïën Truác 
TP.HCM;  Thaåc syä - Kiïën Truác sû Nguyïîn 
Huy Khaánh. 

- Cöng trònh àûúåc tû vêën kyä thuêåt giaãi phaáp 
trêìn & vaách ngùn;  giaám saát thi cöng búãi 
phoâng Kyä Thuêåt vaâ xñ nghiïåp thi cöng cuãa 
Cöng ty Vônh Tûúâng.

- Cöng trònh àûúåc thûåc hiïån búãi àöåi Thúå thi 
cöng àaä qua àaâo taåo vaâ cêëp theã nghïì thi cöng 
trêìn vaâ vaách cuãa Cöng ty Vônh Tûúâng hoùåc 
àöåi thúå coá uy tñn cuãa caác TTPP taåi àõa phûúng 
coá cöng trònh àûúåc xêy dûång. 

Tûâ 10 yá tûúãng xuêët sùæc àûúåc choån, Vônh 
Tûúâng àaä lûåa choån 10 cöng trònh trïn toaân 
quöëc àïí caác baån sinh viïn dêën thên vaâo möåt 
muåc tiïu cuå thïí “thay àöíi diïån maåo vaâ caãi 
thiïån vêën naån bïn trong cuãa cöng trònh”
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GIAÃI PHAÁP NHOÁM THÛÅC HIÏÅN CÖNG TRÒNH THÛÅC HIÏÅN

Caãi taåo phoâng nguã caách êm vaâ tiïu êm.
Giaãi phaáp caách êm, tiïu êm cho caác cùn nhaâ úã 
gêìn khu hoåp chúå, àöng dên cû.

ÀH Baách khoa TP.HCM
Trûúng Àaåi Thaånh 
Nguyïîn Thanh Bònh 
Nguyïîn Ngoåc Thaânh

Trêìn Myä Linh 
EHOME 3 - A6 - 2.19 Höì Hoåc Laäm - Bònh Tên. 
Caách êm giûäa caác têìng rêët keám, ÚÃ têìng dûúái dïî daâng nghe tiïëng bûúác chên, keáo gheá, rúát 
àöì, tiïëng chùåt thõt cuãa têìng trïn. Tiïëng bûúác chên bïn ngoaâi haânh lang vaâ bïn ngoaâi.

Chöëng nöëng hûúáng Têy maái tön. 
Chöëng noáng vaâ giaãi phaáp thêím myä cho
nhaâ maái tön

ÀH Kiïën Truác Tp.HCM
Nguyïîn Trêìn Minh Thû 
Phaåm Nguyïîn Duy An
Nguyïîn Thõ Minh Tuá

Phan Tuêën Anh
1183/57F Phaåm Thïë Hiïín P5 Q8. 
Cêìn caãi taåo khu vûåc têìng trïn diïån tñch 15m2. Hiïån àang lúåp maái tön vaâ sûã duång la phöng 
nhûåa nïn rêët noáng.

Giaãi phaáp trang trñ vaâ chöëng noáng
vaâ phoâng. 

ÀH kiïën Truác TP.HCM
Huyânh Khaánh Vy
Trêìn Thanh Vên

Höì Ngoåc AÁnh. 
528/14 Haâ Hoaâng Höí, TP.Long Xuyïn

Giaãi phaáp trang trñ cho têìng 3 – sên thûúång aáp maái. 
Giaãi quyïët vêën àïì chöëng noáng vaâ trang trñ cho têìng 
aáp maái, sên thûúång

ÀH kiïën Truác TP.HCM
Trõnh Anh Duy 
Ngö Thõ Ngoåc Hên

Nguyïîn Têën Löåc.
24, Ngö Gia Tûå, Tên Hoâa, An Hoâa, Sa Àeác, Àöìng Thaáp. 
Cúi núái sên thûúång laâm phoâng nguã vaâ laâm viïåc. 

Giaãi quyïët chöëng noáng nhaâ maái tön, vaách ngùn 
di àöång.

Têån duång khöng gian. 

ÀH Baách Khoa TP.HCM
Nguyïîn Hoaâng Diïåu Ngên
Vùn Cöng Vûúng
Taå Cöng Tiïën

Trêìn Vùn Àöng - 0905667965 
K95 Lï Troång Têën, Hoâa Phaát, Cêím Lïå, Àaâ Nùéng. 
Laâm gaác cho nhaâ cêëp 4, aáp maái sûã duång laâm phoâng thúâ vaâ phoâng sinh hoaåt gia àònh. 

Caách êm - tiïu êm cho höåi trûúâng ÀH HUTECH – TP.HCM 
Lï Minh Haão
Nguyïîn Hoaâng Phûúng
Nguyïîn Thanh Phûúng

Phoâng hoåa thêët àaåi hoåc HUTECH TP.HCM 

Chöëng öìn vaâ êím muâa nöìm
Thiïët kïë giaãi phaáp trêìn, vaách cho nhaâ lö kïët húåp 
buön baán

ÀH Phûúng Àöng – Haâ Nöåi 
Mai Thaânh Àaåi
Nguyïîn Minh Àûác
Chu Troång Haãi

Luâ Thõ Thu Trang
Töí 1, phûúâng Chiïìng Sinh, Thaânh phöë Sún La

Giaãi phaáp cho nhaâ khöng gian nhoã.
Giaãi phaáp kiïën truác “Saáng taåo khöng gian – giaãi 
phaáp sûã duång vaách trêìn trong thiïët kïë nöåi thêët”

ÀH Phûúng Àöng – Haâ Nöåi
Taå Vùn Tên
Lï Vùn Àaåi

Trêìn Mai Duäng
12/17 Nguyïîn Thõ Àõnh, Khöëi 14, Quang Trung, Vinh, Nghïå An. 

Chöëng noáng, êím öìn
Giaãi phaáp trêìn nhaâ lö phöë, thiïët kïë trêìn 
phoâng khaách, bïëp, phoâng nguã…

ÀH Kiïën truác Haâ Nöåi
Àöî Duy Tên
Trêìn Vùn Thaái

Dûúng Minh Nghôa
Chung cû CT1 Bùæc Linh Àaâm, Hoaâng Mai, Haâ Nöåi

Giaãi phaáp vaách tûúâng trêìn chöëng öìn cho nhaâ gêìn 
àûúâng taâu

ÀH Xêy dûång Haâ Nöåi: 
Phaåm Àûác Trûúâng
Àinh Tuêën Haãi
Phaåm Tuyïn

Àaâo Thuáy Hoaâng 
1/293 Phan Böåi Chêu, Q. Höìng Baâng, Haãi Phoâng.

DANH SAÁCH 10 ÀÏÌ TAÂI ÀÛÚÅC LÛÅA CHOÅN ÛÁNG DUÅNG VAÂO 10 CÖNG TRÒNH

HÒNH AÃNH MINH HOÅA CÙN NHAÂ ÀÛÚÅC CHOÅN SÛÃ DUÅNG MÖÅT TRONG NHÛÄNG GIAÃI PHAÁP 
CUÃA VÔNH TÛÚÂNG 

Caác nhoám trong top 10 laâm viïåc nhoám vaâ thïí hiïån tinh thêìn quyïët têm giaânh giaãi cao taåi Chung kïët
Haäy chúâ àúåi nhûäng nhaâ saáng taåo treã chuáng 
ta àem àïën thaânh quaã gò cho nhûäng ngöi 
nhaâ Viïåt nheá trong ngaây höåi chung kïët 25-
5-2014 taåi Nhaâ Vùn Hoáa Thanh Niïn, tp 
HCM. Chuác caác baån thaânh cöng vúái giaãi 

phaáp xuêët sùæc cuãa chñnh caác baån. (Àùng 
kyá tham gia ngaây höåi, vui loâng goåi
090 25 25 132 – gùåp Anh Huy)

BTC. Cuöåc thi Toãa Saáng Tiïìm Nùng 2014

THÕ TRÛÚÂNG THÕ TRÛÚÂNG
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Trêìn Hoaâng Haãi
PGÀ Kô thuêåt, Cöng ty CP CN Vônh Tûúâng

TÒNH HUÖËNG:
Phoâng Kyä Thuêåt Vônh Tûúâng nhêån àûúåc tin 
baáo tûâ giaám saát cöng trònh laâ xûúng trêìn nöíi 
khöng thïí ke vuöng goác caác ö trêìn àûúåc, 
cöng trònh àang thi cöng vaâ cêìn xûã lyá gêëp 
trûúâng húåp naây.

Ngay sau khi nhêån àûúåc tin baáo cuãa khaách 
haâng, chuáng töi tranh thuã ra ngay cöng 
trònh. Àêy laâ möåt toâa nhaâ nùçm taåi quêån 3, 
TP. HCM.

Ngay khi vûâa túái cöng trònh, chuáng töi àaä 
thêëy vaâi höåp khung trêìn nöíi TopLINE600 
àang coân múã dang dúã.

Trao àöíi vúái phña giaám saát, chuáng töi biïët 
àûúåc àêy laâ cöng trònh sûã duång khung 
TopLINE vaâ têëm súåi khoaáng 600x600mm. 
Sau àoá, chuáng töi ài kiïím tra thûåc tïë thò quaã 
coá möåt vaâi võ trñ caác ö trêìn khöng thïí cên 
chónh vuöng goác àûúåc.

Khi trao àöíi vúái giaám saát chuáng töi biïët 
thïm àêy laâ võ trñ thi cöng sau cuâng, caác 

höåp khung trêìn bõ thiïëu nïn phaãi àùåt 
thïm haâng àïí thi cöng. Trûúác àoá viïåc thi 
cöng hoaân toaân khöng xaãy ra tònh traång 
gò. Theo kinh nghiïåm, chuáng töi lêåp tûác 
nghi ngúâ nguyïn nhên cuãa caác võ trñ naây 
bõ àöåi ra vaâ khöng ke vuöng goác àûúåc 
do coá möåt vaâi thanh hïå leã bõ lêîn löån vaâo 
trong hïå khung.

Leo lïn kiïím tra thûåc tïë thò thêëy rùçng àaä 
coá TopLINE1220 vaâ TopLINE610 bõ thi cöng 
lêîn löån vaâo nhûäng võ trñ naây. Do thoái quen, 
thöng thûúâng caác anh thûúâng thi cöng 
khung trêìn nöíi têëm hïå leã, nïn khi thiïëu 

khung vaâ ài ra mua haâng trûåc tiïëp taåi cûãa 
haâng thò mua theo thoái quen, sau àoá cûá thïë 
thi cöng maâ khöng àïí yá nïn dêîn túái tònh 
traång nhêìm lêîn naây. Chuáng töi àaä trao àöíi 
thïm vúái tû vêën giaám saát, hûúáng dêîn yïu 
cêìu thúå thi cöng thay àöíi caác khung xûúng 
phuâ húåp vaâ tònh traång khöng ke vuöng goác 
àaä chêëm dûát.

Kïët luêån: Khi thi cöng, nïëu cêìn àùåt thïm 
vêåt tû, caác anh cêìn lûu yá khung xûúng 
trêìn nöíi cuãa Vônh Tûúâng coá caã hïå chùèn 
vaâ hïå leã àïí viïåc thi cöng thuêån lúåi vaâ 
nhanh choáng.

Hiïån traång cöng trònh vúái caác loaåi khung vaâ têëm àang thi cöng.

GALA CHUNG KÏËT TOÃA SAÁNG TIÏÌM NÙNG – GIAÃI PHAÁP VÒ NGÖI NHAÂ VIÏÅT. 
Cuâng vúái sûå tham gia nhiïåt tònh cuãa caác baån sinh viïn trong ngaây trong giaãi sú khaão, ban töí chûác chûúng trònh hy voång seä mang àïën möåt 
ngaây höåi thûåc sûå cho caác baån vaâo ngaây chung kïët diïîn ra trong ngaây 25 thaáng 05 nùm 2014 taåi sên 4A Nhaâ Vùn Hoáa Thanh Niïn. Ngaây 
höåi seä coá nhiïìu hoaåt àöång söi àöång nhû cuöåc thi nhaãy flash-mobs, chûúng trònh giao lûu vúái nhiïìu troâ chúi vui nhöån, yá nghôa; Giao lûu 
vùn nghïå giûäa caác trûúâng cuâng möåt nhoám nhaåc àïën tûâ chûúng trònh X-Factor – Nhên töë bñ êín Viïåt Nam, cuâng nhiïìu quaâ tùång hêëp dêîn. 

Ngaây höåi seä triïín laäm 10 àïì taâi xuêët sùæc nhêët cuãa cuöåc thi, vaâ phêìn thi huâng biïån cuãa 10 nhoám vúái caác giaám khaão cuäng nhû phêìn  Chûúng 
trònh seä àûúåc truyïìn hònh taåi HTV9 vaâ Zing TV. 

Àùng kyá tham dûå goåi 090 25 25 132 – Anh Huy hoùåc email: toasangtiemnang@vinhtuong.com trûúác ngaây 20-5-2014.

THÕ TRÛÚÂNG SÖÍ TAY THI CÖNG
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TTPP HÖÌNG HAÂ (PHAN THIÏËT) - 
“LAÄO LAÂNG” NGAÂNH THAÅCH CAO
Vúái 19 nùm trong nghïì, TTPP Höìng Haâ (Phan 
Thiïët) àûúåc xem laâ möåt trong nhûäng TTPP àêìu 
tiïn cuãa Vônh Tûúâng vaâ cuäng laâ höåi viïn Baåc 
trong Cêu laåc Böå Trung têm Phên phöëi Vônh 
Tûúâng 2013. Hai vúå chöìng anh Xuên – chõ Thu 
laâ nhûäng ngûúâi “ngoaåi àaåo”. Anh töët nghiïåp cûã 
nhên ngaânh Sû phaåm Kyä Thuêåt taåi TP. HCM, chõ 
laâ dûúåc sô. Duyïn nghïì cuãa anh àïën khi anh trúã 
vïì Phan Thiïët tiïëp quaãn cûãa haâng thaåch cao cuãa 
anh trai mònh. Trong nhûäng nùm àêìu tiïn anh 
Xuên àaä gùåp rêët nhiïìu khoá khùn àïí phaát triïín 
cûãa haâng vaâ tòm hiïíu ngaânh thaåch cao. Hai vúå 
chöìng anh àaä khöng ngûâng tòm toâi hoåc têåp àïí 
böí sung thïm kiïën thûác trong lônh vûåc thi cöng 
trêìn vaâ vaách.

Sau nhiïìu nùm, cûãa haâng Höìng Haâ àaä trúã nïn 
rêët quen thuöåc taåi thõ trûúâng Phan Thiïët. Àöëi 
vúái thûúng hiïåu Vônh Tûúâng, anh Xuên vêîn têm 
huyïët nhû ngaây àêìu. Cûãa haâng baán 100% saãn 

Uyïn Nhaä

ònh Thuêån àûúåc coi laâ möåt trong nhûäng thõ trûúâng phaát triïín nhanh nhêët vaâ thaânh cöng nhêët cuãa Vônh Tûúâng vúái 85%  saãn lûúång tiïu thuå taåi 
àõa phûúng laâ saãn phêím cuãa Vônh Tûúâng. Trong kyâ baáo naây, chuáng töi xin chia seã nhûäng “bñ kñp” thaânh cöng trong nghïì thaåch cao cuãa 2 

nhaâ phên phöëi Höìng Haâ vaâ Vùn Hoâa úã Phan Thiïët – nhûäng TTPP thaânh cöng nhúâ baán 100% haâng cuãa Vônh Tûúâng.
 B

phêím Vônh Tûúâng cuãa anh coá thïí xem laâ möåt 
cûãa haâng mêîu mûåc trong viïåc trûng baây haâng 
hoáa. Nhên buöíi troâ chuyïån cuâng Vônh Tûúâng, 
anh Xuên cuäng chia seã möåt söë “bñ kñp” giûä khaách 
haâng àïën cho moåi ngûúâi:

1. Thöng tin roä raâng, minh baåch: luön tòm caách 
höî trúå laåi giaá cho khaách haâng nïëu nhêån àûúåc sûå 
höî trúå tûâ Vônh Tûúâng. Nhûäng àúåt khuyïën maäi, 
giaãm giaá cuãa Vônh Tûúâng, anh Xuên àïìu aáp duång 
ngay vaâ tû vêën cho khaách haâng àïí hoå lêëy àûúåc 
giaá töët nhêët. Anh cuäng quan niïåm rùçng, laâm ùn 
laâ phaãi soâng phùèng. Khi khaách mua haâng, ngay 
caã 500à anh cuäng tòm moåi caách thöëi tiïìn laåi cho 
khaách.
 
2. Tû vêën saãn phêím têån têm: möîi khaách haâng 
àïën cûãa haâng cuãa anh Xuên àïìu nhêån àûúåc sûå 
tû vêën têån tònh cuãa anh vïì saãn phêím, giaãi phaáp, 
hay caách tñnh vêåt tû, giaá thi cöng cho möîi cöng 
trònh. Tûâng loaåi saãn phêím àïìu àûúåc anh Xuên 
chó roä ra caác ûu, khuyïët àiïím àïí khaách haâng coá 

caái nhòn töíng quaát nhêët vaâ nhûäng thöng tin roä neát 
trûúác khi àûa ra quyïët àõnh lûåa choån saãn phêím. 
Khi coá nhûäng saãn phêím múái, mêîu maä múái, anh 
Xuên àïìu giúái thiïåu àïën khaách haâng, cung cêëp 
àêìy àuã mêîu, àaãm baão cho Thúå thi cöng coá haâng 
mêîu àïí giúái thiïåu cho tûâng cöng trònh.

3. Chùm soác khaách haâng chu àaáo: nhûäng khaách 
haâng thên thiïët khi mua haâng chöî anh Xuên 
thûúâng xuyïn nhêån àûúåc nhûäng moán quaâ tuy 
nhoã maâ rêët hûäu duång, nhû dao cùæt têëm, keáo cùæt 
khung… Möîi àúåt Tïët àïën, anh Xuên coân mua 
quaâ, àem àïën têån nhaâ khaách haâng àïí biïëu keâm 
theo nhûäng lúâi chuác thên tònh. Tuy anh khöng 
trûåc tiïëp thi cöng, nhûng khi khaách haâng cêìn, 
anh luön sùén saâng giúái thiïåu nhûäng àöåi nguä thi 
cöng uy tñn, chêët lûúång nhêët. Anh vui tñnh baão 
rùçng: “Khaách haâng maâ, mònh phaãi luön tòm moåi 
caách àïí chiïìu khaách chûá”.

Sau 19 nùm lùn löån trïn “chiïën trûúâng”, nghïì 
thaåch cao dûúâng nhû àaä ùn sêu vaâo maáu cuãa 

anh. Anh baão rùçng mònh seä theo nghïì naây suöët 
àúâi vaâ coá thïí seä phaát triïín thïm möåt söë ngaânh 
haâng khaác, böí trúå cho ngaânh thaåch cao. Trong 
haânh trònh cuãa mònh, haânh trang quan troång 
nhêët cuãa anh Xuên, chó coá 1 chûä - TÑN – thûá àaä 
giuáp anh xêy dûång chöî àûáng trïn chñnh chiïën 
trûúâng êëy.

TTPP VÙN HOÂA (PHAN THIÏËT) -
NGÛÚÂI LÑNH TREÃ MÚÁI VAÂO NGHÏì
Tuy chó múái vaâo nghïì àûúåc hún 3 nùm, anh Höì 
Vùn Hoâa àaä àûa Cûãa haâng Vùn Hoâa cuãa mònh trúã 
thaânh höåi viïn Vaâng trong CLB Trung têm Phên 
phöëi cuãa Vônh Tûúâng nùm 2013.

Bûúác chên ra tûâ möåt ngûúâi laâm nghïì 
xêy dûång, anh àaä nhòn thêëy tiïìm nùng 
phaát triïín cuãa lônh vûåc thaåch cao. Cuâng 
vúái anh trai cuãa mònh, anh Hoâa àaä múã ra 
Cûãa haâng Vùn Hoâa taåi Phan Thiïët. Nhûäng 
khaách haâng àêìu tiïn cuãa anh chñnh laâ 
nhûäng baån àöìng nghiïåp thuúã xûa cuãa 
mònh, nhûäng nhaâ thêìu xêy dûång, nhûäng 
anh thúå thi cöng. Nùm àêìu tiïn vaâo nghïì, cûãa 
haâng Vùn Hoâa phaãi chõu möåt khoaãn löî gêìn 100 
triïåu àöìng, do nhûäng khoaãn tiïìn lúán àïí àêìu tû 
mùåt bùçng, haâng hoáa vaâ khaách haâng cuäng chûa 
nhiïìu. Nùm thûá 2, cûãa haâng àaä tùng trûúãng vaâ 
lêëy laåi vöën. Àïën nùm thûá 3 (nùm 2013), anh Hoâa 
àaä bùæt àêìu thu àûúåc lúåi nhuêån.

Trong kyâ baáo naây, anh Hoâa cuäng chia seã vúái 
chuáng ta nhûäng nguyïn tùæc vaâng – àïí giuáp anh 

giûä khaách haâng vaâ phaát triïín kinh doanh.
1. Hiïíu khaách haâng: thûúâng xuyïn ài giao lûu, 
tiïëp xuác vúái khaách haâng, taåo cú höåi laâm quen vaâ 
giûä möëi vúái thúå thi cöng, chuã thêìu.  Trong khi 
buön baán, phaãi luön cöë gùæng àaáp ûáng moåi yïu 
cêìu cuãa khaách haâng. Nhiïìu khi thúå ài thi cöng 
xa, anh Hoâa sùén saâng baán haâng tûâ 5h saáng, hay 
8-9h töëi. Thûá 7, chuã nhêåt anh cuäng laâm nhû ngaây 
thûúâng. Chó cêìn khaách haâng cêìn, laâ anh luön sùén 
saâng àaáp ûáng. Ngoaâi ra, do hiïíu thúå thi cöng 
khöng phaãi ai cuäng coá vöën trûúác, anh chêëp nhêån 
baán trûúác, lêëy tiïìn sau.

2. Khöng caånh tranh vúái khaách haâng: cûãa haâng 

Vùn Hoâa khöng hïì coá àöåi thúå thi cöng riïng, maâ 
chó baán haâng cho thúå thi cöng, àïí khöng tranh 
möëi laâm ùn vúái caác thúå mua haâng cuãa mònh. Anh 
quan niïåm thúå thi cöng laâ khaách haâng cuãa mònh, 
nïn àiïìu töëi kyå laâ tranh giaânh khaách cuãa khaách 
haâng mònh.

3. Xêy dûång quan hïå vúái khaách haâng: khi khaách 
àïën, nhûäng haânh àöång nhoã nhû múâi ly nûúác, 
àiïëu thuöëc, troâ chuyïån vúái khaách haâng, quan 

têm àïën cöng viïåc cuãa khaách laâ phûúng caách 
àïí khaách haâng mïën mònh, röìi tûâ àoá khaách seä 
mua haâng cuãa mònh vaâ seä qua laåi trong nhûäng 
lêìn tiïëp theo.

Àöëi vúái anh Hoâa, möëi quan hïå giûäa chuã cûãa 
haâng vaâ thúå thi cöng khöng hùèn laâ möëi quan hïå 
giûäa ngûúâi baán – khaách haâng maâ laâ möëi quan 
hïå tûúng höî, cöång sinh lêîn nhau. Chuã cûãa haâng 
phaãi biïët “daåy cho thúå thi cöng biïët caách tiïëp thõ 
haâng Vônh Tûúâng thò múái baán àûúåc haâng daâi daâi 
chûá” – anh Hoâa têm sûå - “Khi noái chuyïån vúái 
chuã nhaâ, phaãi luön noái rùçng haâng Vônh Tûúâng 
laâ haâng töët nhêët, tuy giaá caã coá chïnh möåt chuát 

xñu, nhûng laåi àaãm baão chêët lûúång, tuöíi 
thoå bïìn lêu”. Ngoaâi ra, anh cuäng tñch cûåc 
giúái thiïåu caác khoáa hoåc hay caác chûúng 
trònh cuãa Vônh Tûúâng cho thúå thi cöng àïí 
thúå gioãi nghïì, yïu nghïì, gùæn boá vúái nghïì 
vaâ gùæn boá vúái cûãa haâng. Ngûúåc laåi, thúå laåi 
giúái thiïåu khaách haâng, thêìu xêy dûång, vaâ 
caã nhûäng ngûúâi thúå khaác àïën cho anh, 
thêåm chñ àïì xuêët anh múã thïm cûãa haâng 

taåi àiïím naây àiïím kia àïí baán haâng cho hoå thuêån 
tiïån hún.

Chñnh sûå têån têm vaâ luön höî trúå khaách haâng cuãa 
mònh, maâ cûãa haâng cuãa anh Hoâa luön luön àöng 
khaách, thûúâng xuyïn khöng àuã haâng àïí baán. 
Mùåc duâ chó múái bûúác vaâo nghïì àûúåc hún 3 nùm, 
nhûng nhûäng kinh nghiïåm cuãa anh thêåt sûå àaáng 
giaá vaâ seä laâ baâi hoåc quyá baáu cho nhûäng ai muöën 
tùng trûúãng nhanh, àaåt àûúåc doanh söë vaâng.

“Daåy cho thúå thi cöng biïët caách tiïëp thõ 

haâng Vônh Tûúâng thò múái baán àûúåc haâng 

daâi daâi chûá” – anh Hoâa têm sûå

Anh Xuên taåi cûãa haâng Höìng Haâ  (Phan Thiïët)

Anh Vùn Hoâa taåi cûãa haâng Vùn Hoâa (Phan Thiïët)

NGHÏÌ VAÂ NGÛÚÂI NGHÏÌ VAÂ NGÛÚÂI
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Àöåi vö àõch àïën tûâ cûãa haâng Thaânh Lúåi, àaåi lyá cuãa Trung têm Phên phöëi Nhêåt Nam, Buön Ma Thuöåt. Anh Phan Vùn Lúåi trûúác cûãa haâng cuãa mònh

yâ thi Chung kïët 5VUI, tranh chûác vö 
àõch Baân Tay Vaâng nùm nay àûúåc 

àaánh giaá laâ kyâ thi cam go, quyïët liïåt vaâ khoá 
khùn nhêët trong caác kyâ 5VUI töí chûác liïn 
tuåc trong suöët ba nùm qua. Súã dô coá sûå khoá 
khùn àoá laâ do quyïët têm cuãa Ban Töí Chûác àïí 
coá àûúåc àöåi vö àõch thûåc sûå vûúåt tröåi, xûáng 
àaáng vaâ xûáng têìm. Chûúng trònh àaâo taåo thúå 
thi cöng chuyïn nghiïåp àaä diïîn ra vúái hún 
1000 thúå tham gia tûâ nùm 2013 àïën nay vaâ 
àûúng nhiïn tñnh chuyïn nghiïåp cuãa kyâ thi 
5VUI phaãi tùng lïn tûúng ûáng. Àöåi vö àõch 
nùm nay phaãi laâ àöåi “thêåp toaân thêåp myä” vïì 
caã phûúng diïån kiïën thûác saãn phêím lêîn tay 
nghïì thi cöng.

Vaâ àêy laâ chên dung cuãa àöåi vö àõch vúái 
nhûäng gûúng mùåt raång ngúâi sûác treã, niïìm tin 
vaâo baãn thên vaâ quyïët têm chiïën thùæng!

 K

Sau chiïën thùæng thuyïët phuåc cuãa Àöåi àaåi diïån 
Buön Ma Thuöåt  - TTPP Thaânh Lúåi & Nhêåt 
Nam trong voâng thi Chung kïët 5Vui àûúåc töí 
chûác taåi Huïë, töi àaä coá möåt buöíi noái chuyïån 
khaá thuá võ vúái anh Phan Vùn Lúåi (PVL), thaânh 
viïn chuã chöët cuãa àöåi taåi cûãa haâng cuãa anh.

DK: Xin chaâo Nhaâ vö àõch.

PVL: Ha ha, khöng daám, cuäng nhúâ Vônh Tûúâng 
àaä töí chûác cuöåc thi & gùåp may mùæn thöi.

DK: Anh coá suy nghô gò vïì Chûúng trònh 
5Vui muâa thûá 3 do Vônh Tûúâng töí chûác?

PVL: Àêy laâ möåt chûúng trònh rêët thiïët thûåc & 
yá nghôa, 5Vui giöëng nhû möåt ngaây höåi truyïìn 
thöëng cuãa caác anh em laâm thaåch cao. Caãm 
ún Vônh Tûúâng àaä taåo ra chûúng trònh naây àïí 
anh em coá thïí vui chúi, gùåp gúä, giao lûu, hoåc 

hoãi kinh nghiïåm & gia tùng tònh àoaân kïët.

DK: Caãm giaác cuãa anh thïë naâo sau khi àaåt 
chûác vö àõch muâa thûá 3 cuãa cuöåc thi 5Vui. 
  
PVL: Caãm giaác rêët laâ vui & phêën khñch khi àaåt 
chûác vö àõch, àùåc biïåt laâ caãm giaác cuâng anh 
em àöìng loâng & nöî lûåc chiïën àêëu hïët mònh 
àïí hoaân thaânh muåc tiïu.

DK: Àïí chuêín bõ cho Voâng chung kïët 5Vui 
taåi Huïë, àöåi cuãa anh coá luyïån têåp gò khöng?

PVL: Ngay sau khi àaåt giaãi nhêët 5Vui taåi 
Buön Ma Thuöåt, caã àöåi rêët lo lùæng, vò nghô 
rùçng àïì thi chung kïët seä khoá hún rêët nhiïìu, 
cöång vúái àaåi diïån cuãa caác khu vûåc khaác rêët 
maånh. Cho nïn khi nghe noái trûúác voâng 
chung kïët 5 Vui, Vônh Tûúâng coá töí chûác lúáp 
àaâo taåo nêng cao àïí böí sung kiïën thûác cho 

voâng thi chung kïët laâ mònh cuâng caác anh em 
coân laåi taåm gaác cöng viïåc hiïån taåi àïí tham 
gia lúáp àaâo taåo àoá ngay.

DK: Anh àaánh giaá nhû thïë naâo vïì lúáp Àaâo 
taåo nêng cao àûúåc töí chûác vûâa röìi?

PVL: Rêët hûäu ñch, lúáp àaâo taåo nêng cao cho 
mònh thïm kiïën thûác vïì caác giaãi phaáp cuãa 
Vônh Tûúâng, caách thûác thi cöng àuáng kyä 
thuêåt cuãa caác giaãi phaáp. Àiïìu naây rêët quan 
troång cho caác anh em laâm nghïì thaåch cao, 
vò khaách haâng caâng ngaây caâng khoá tñnh, viïåc 
nùæm chùæc caác giaãi phaáp seä giuáp anh em tûå 
tin tû vêën cho chuã nhaâ. Cöång vúái viïåc coá theã 
nghïì nêng cao seä àaãm baão hònh aãnh chuyïn 
nghiïåp cuãa mònh àöëi vúái chuã nhaâ.

DK: Anh coá thïí chia seã caách maâ àöåi anh 
phöëi húåp & thûåc hiïån àïí àaåt giaãi khöng?

Caác kinh nghiïåm cuãa àöåi vö àõch nùm 
nay chñnh laâ kim chó nam cho nhûäng ai 
muöën tham gia vaâo caác kyâ 5 VUI túái àïí 
“thûã lûãa” vaâ khùèng àõnh taâi nùng – têm 
huyïët cuãa mònh vúái anh em thi cöng 
trong caã nûúác. Sùæp túái, caác àöåi vö àõch 
seä àûúåc Vônh Tûúâng ûu tiïn múâi vaâo caác 
chûúng trònh quaãng baá taåi àõa phûúng 
hoùåc giúái thiïåu vúái chuã nhaâ. Àêy cuäng laâ 
möåt phûúng caách Vônh Tûúâng tön vinh 
xûáng àaáng caác nhaâ vö àõch.

PVL: Nùæm vûäng lyá thuyïët, thi cöng àuáng kyä 
thuêåt cuãa Vônh Tûúâng, bònh tônh àoåc kyä baãn veä 
& quan troång laâ phaãi phên roä cöng viïåc cho tûâng 
thaânh viïn trong àöåi àïí phöëi húåp nhõp nhaâng.

DK: Trong voâng chung kïët vûâa röìi, coá khoá 
khùn gò trong quaá trònh thi àêëu khöng?

PVL: Thúâi tiïët taåi Huïë quaá oi bûác, àïì thi 
chung kïët daâi & khoá hún àïì thi baán kïët gêëp 
nhiïìu lêìn. Nhûng caã àöåi quyïët têm vûúåt qua 
trúã ngaåi àïí hoaân thaânh muåc tiïu àïì ra.

DK: Coá chi tiïët thuá võ hay chuyïn hêåu trûúâng 
naâo àoá maâ khöng phaãi ai cuäng biïët?

PVL: (Cûúâi móm) Trûúác khi ài vúå àûa 2 triïåu dùån 
doâ, cöë gùæng àaåt giaãi, mua cho em caái maáy giùåt. 
Àöìng thúâi trûúác khi thi Chung kïët, luác ài du lõch 
Huïë, sinh hoaåt trïn xe mònh àûúåc nghe, haát ài 

haát laåi àïën thuöåc baâi haát “Baâi ca ngûúâi thúå Vônh 
Tûúâng”, àiïìu àoá laâm Lúåi rêët tûå tin trònh baây baâi 
haát àoá trong buöíi Gala. Qua chuyïën ài du lõch úã 
Huïë, mònh laâm quen àûúåc rêët nhiïìu anh em cuãa 
caác àöåi khaác nhûng rêët êën tûúång caác anh em úã 
Quaãng Ngaäi & Höì Chñ Minh, chúi rêët nhiïåt tònh. 
Àùåc biïåt laâ àöåi Höì Chñ Minh, tuy chó coá 2 ngûúâi 
nhûng rêët nöî lûåc tham gia hoaân thaânh cuöåc thi.
  
DK: Anh coá dûå tñnh gò cho tûúng lai sau khi 
àaåt chûác vö àõch?

PVL: Nhû anh thêëy, cûãa haâng cuãa mònh chó 
kinh doanh duy nhêët saãn phêím Vônh Tûúâng. 
Hy voång vúái chûác vö àõch vaâ chûáng nhêån nghïì 
nêng cao, nhiïìu chuã nhaâ seä biïët àïën mònh 
hún, luác àoá seä nhêån nhiïìu cöng trònh hún, gia 
tùng doanh söë cuãa cûãa haâng. Àöìng thúâi mònh 
hy voång Vônh Tûúâng àêíy maånh thïm caác 
chûúng trònh tiïëp thõ àïí quaãng baá saãn phêím 

àïën ngûúâi tiïu duâng, taåo àiïìu kiïån thuêån lúåi 
àïí caác cûãa haâng kinh doanh saãn phêím.

DK: Xin caãm ún anh àaä daânh thúâi gian cho buöíi 
noái chuyïån naây, chuác anh & àöåi luön nhiïìu sûác 
khoãe, laâm ùn phaát taâi & gùåp nhiïìu may mùæn.

Duy Khaánh

GÛÚNG SAÁNG QUANH TA GÛÚNG SAÁNG QUANH TA
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Sinh viïn tham quan nhaâ maáy Hiïåp Phuá, 
caác baån rêët thñch thuá vúái chiïëc aáo baão höå 
vaâ möåt ngaây àûúåc traãi nghiïåm vúái nhûäng 

kiïën thûác múái

Bùæt àêìu tûâ thaáng 04/2014, Cöng ty CPCN 
Vônh Tûúâng khúãi àöång laåi chûúng trònh húåp 
taác vúái caác Trûúâng Àaåi Hoåc, töí chûác cho caác 
baån sinh viïn nùm cuöëi chuyïn ngaânh xêy 
dûång, kiïën truác vaâ myä thuêåt cöng nghiïåp 
tham quan Nhaâ Maáy saãn xuêët khung Hiïåp 
Phûúác vaâ nhaâ maáy saãn xuêët têëm Calcium 
Silicate DURAflex- Hiïåp Phuá. Àêy laâ möåt 
chûúng trònh àaâo taåo thûåc tiïîn vïì thöng tin, 
kiïën thûác saãn phêím trêìn vaâ vaách ngùn, giuáp 
caác baån sinh viïn tiïëp cêån thûåc tïë vïì quy 
trònh saãn xuêët vêåt liïåu, quy caách thi cöng cuãa 
nhaâ saãn xuêët àïí coá thïí àõnh hûúáng vïì ngaânh 
vaâ caác ûáng duång vêåt liïåu hoaân thiïån, cuäng 
nhû taåo ra nïìn taãng cùn baãn àaáp ûáng nhu cêìu 
cöng viïåc trong tûúng lai.

Chûúng trònh húåp taác vúái caác Trûúâng Àaåi 
Hoåc: Baách Khoa, Kiïën Truác, Tön Àûác Thùæng, 
Múã, Vùn Lang, Sû Phaåm Kyä Thuêåt, Àaåi hoåc 
Múã, Cöng nghïå Saâi Goân, Kyä Thuêåt Cöng 
Nghï, Höìng Baâng, Huâng Vûúng.

Trong thaáng 3, 4 nùm 2014 chûúng trònh àaä 
töí chûác chuyïën tham quan thaânh cöng cho 5 
trûúâng: ÀH Baách khoa, ÀH Kiïën Truác, ÀH Múã, 
ÀH Hutech, ÀH Höìng Baâng thu huát hún 300 
lûúåt sinh viïn àùng kyá tham gia. 

Chuyïën tham quan laâ möåt haânh trònh böí ñch 
vúái rêët nhiïìu hoaåt àöång àûúåc xêy dûång trong 
suöët chuyïën ài. Buöíi saáng, caác ban seä àûúåc 
ài daåo quanh thaânh phöë, cuâng ngùæm nhòn 
caác cöng trònh nöíi tiïëng trong thaânh phöë coá 
sûã duång caác saãn phêím cuãa Vônh Tûúâng nhû: 
Toâa nhaâ Kumho Asian, Toâa nhaâ Vincom A, 
Diamon Plaza, Khaách saån Rex, Khaách saån 
Pullman 5 sao…

Qua möîi cöng trònh, caác baån àïìu àûúåc anh, 
chõ dêîn àoaân hûúáng dêîn cùån keä vïì quy mö dûå 
aán, caác saãn phêím chi tiïët àûúåc sûã duång trong 

dûå aán tûâ caác loaåi khung trêìn nöíi, khung trêìn 
chòm, khung vaách ngùn, taåo nïn sûå thñch thuá 
vaâ ngaåc nhiïn cho caác baån sinh viïn khi àûúåc 
biïët thïm nguöìn kiïën thûác múái. Bïn caånh àoá, 
trïn xe coân coá rêët nhiïìu caác troâ chúi vui nhöån, 
caác tiïët muåc vùn nghïå söi nöíi taåo khöng khñ 
vui veã, gùæn kïët cho caác baån sinh viïn giuáp 
quïn ài quaäng àûúâng daâi di chuyïín.

Núi dûâng chên àêìu tiïn cuãa chuyïën tham 
quan laâ nhaâ maáy Hiïåp Phuá àûúåc àùåt taåi 
KCN Long Hêåu, tónh Long An. Vúái diïån tñch 
20,000m2, nhaâ maáy chuyïn saãn xuêët vïì têëm 
Calcium Silicate DURAflex. Caác baån sinh 
viïn lêìn àêìu khoaác lïn mònh chiïëc aáo baão höå. 
Tham quan quy trònh saãn xuêët têëm DURAflex, 
sinh viïn àûúåc tòm hiïíu tûâ nguöìn nguyïn liïåu 
àêìu vaâo àïën khi ra thaânh phêím. Möîi quy 
trònh, caác baån sinh viïn àïìu àûúåc sûå hûúáng 
dêîn têån tònh tûâ caác anh caán böå nhaâ maáy.

Buöíi trûa, caác baån sinh viïn àûúåc duâng möåt 
bûäa ùn thên mêåt taåi cùng tin Nhaâ maáy Hiïåp 
Phûúác. Nghó trûa vúái möåt vaâi troâ chúi giaãi 
trñ. Buöíi chiïìu, caác baån sinh viïn tiïëp tuåc 
tham quan Nhaâ maáy thûá 2 cuãa Vônh Tûúâng 
laâ nhaâ maáy Hiïåp Phûúác, àûúåc àùåt taåi KCN 
Hiïåp Phûúác, huyïån Nhaâ Beâ, Tp. HCM. Nhaâ 
maáy chuyïn saãn xuêët khung, trêìn vaách 
ngùn. Caác baån àûúåc tòm hiïíu quy trònh saãn 
xuêët khung, vaâ khu vûåc gia cöng têëm trang 
trñ. Möîi quy trònh àïìu mang laåi cho möîi baån 
sinh viïn nhûäng traãi nghiïåm, nhûäng nguöìn 
kiïën thûác múái.

Chuyïën haânh trònh kïët thuác, vúái möîi sinh 
viïn tham gia àïìu coá nhûäng caãm xuác riïng, 
nhûäng chia seã vïì chûúng trònh rêët àaáng trên 
troång vaâ laâ nguöìn àöång lûåc cho cöng ty tiïëp 
tuåc töí chûác caác chuyïën tham quan tiïëp theo 
cho caác baån sinh viïn

Huyïìn Trang

Hoaåt àöång “Factory tour- Thùm quan nhaâ 
maáy Vônh Tûúâng” taåi thön Vônh Baão, xaä Vônh 
Khuác, huyïån Vùn Giang, tónh Hûng Yïn àaä 
chñnh thûác khúãi àöång tûâ Thaáng 3 nùm nay taåi 
chi nhaánh miïìn Bùæc. Vúái mong muöën àem 
àïën nhûäng kiïën thûác thûåc tïë vaâ àïën gêìn hún 
vúái caác baån Sinh viïn, Vônh Tûúâng àaä thiïët 
kïë chûúng trònh vúái thêåt nhiïìu thöng tin böí 
ñch cuäng nhû caác hoaåt àöång vui chúi, kïët nöëi.
Tûâ khi khúãi àöång àïën nay, Factory Tour khu 

Bùæt àêìu tûâ thaáng 4 nùm 2014 chûúng trònh 
kïët nöëi kiïën truác sû vúái Thöng àiïåp “Duraflex 
– Àöìng haânh cuäng kiïën truác xanh” seä àûúåc töí 
chûác taåi khu vûåc miïìn Bùæc. Muåc tiïu cuãa chûúng 
trònh laâ àem àïën nhûäng thöng tin vïì vêåt liïåu múái, 
thên thiïån vúái möi trûúâng àïën giúái Kiïën truác sû, 

Sau thêåt nhiïìu têm huyïët nghiïn cûáu vaâ nöî lûåc caái tiïën, Duraflex vên göî àaä 
chñnh thûác ra àúâi. Vaâ lêìn àêìu tiïn, vaâo ngaây 03/04/2014 saãn phêím àaä àûúåc 
sûã duång àïí öëp ngoaåi thêët taåi khu vûåc vïå sinh cuãa nhaâ maáy Vônh Tûúâng miïìn 
Bùæc- Thön Vônh Baão, xaä Vônh Khuác, huyïån Vùn Giang, tónh Hûng Yïn. Diïån 
tñch mùåt ngoaâi khu vûåc vïå sinh ûúác khoaãng 30 m2 àûúåc öëp hoaân toaân bùçng 
vêåt liïåu laâ têëm DURA giaã vên göî kñch thûúác 150x2400x8mm, ngoaâi ra 2.5m 
haâng raâo taåi àêy cuäng àûúåc duâng hoaân toaân bùçng têëm Dura vên göî kñch 
thûúác 100x2400x8mm. Àêy khöng chó laâ möåt bûúác tiïën lúán cuãa VTI noái riïng 
maâ coân cuãa ngaânh vêåt liïåu trêìn vaách taåi Viïåt Nam noái chung.

vûåc miïìn Bùæc àaä àïën àûúåc vúái 3 trûúâng 
chuyïn ngaânh thiïët kïë vaâ nöåi thêët

Trong suöët quaá trònh tham quan, anh Trõnh 
Huy Chûúng- Giaám Àöëc nhaâ maáy Vônh 
Tûúâng miïìn Bùæc àaä rêët nhiïåt tònh chia seã vúái 
caác baån sinh viïn nhûäng kiïën thûác liïn quan 
àïën ngaânh trêìn vaách vaâ hoaåt àöång saãn xuêët 
cuãa nhaâ maáy. Tûâ phêìn chia seã cuãa anh, caác 
baån sinh viïn laåi coá thïm àöång lûåc àïí tòm 

hiïíu vaâ àùåt ra nhûäng cêu hoãi hoác buáa cho 
Ban Töí Chûác (BTC).

Kïët thuác buöíi thùm quan BTC àaä nhêån àûúåc 
thêåt nhiïìu phaãn höìi tñch cûåc cuãa caác baån àïí 
phaát huy vaâ caãi tiïën ngaây caâng töët hún. Trong 
thúâi gian túái chùæc chùæn chuyïën xe Factory 
tour seä tiïëp tuåc lùn baánh vaâ àoán thïm nhiïìu 
thaânh viïn múái àïën vúái nhaâ maáy Vônh Tûúâng 
miïìn Bùæc. 

Huyïìn Trang, CN VônhTûúâng taåi Haâ Nöåi 

Anh Trõnh Huy Chûúng - Giaám Àöëc nhaâ maáy Vônh Tûúâng Miïìn Bùæc 
rêët nhiïåt tònh chia seã kiïën thûác  cho caác baån sinh viïn Factory tour ÀH Kiïën truác: Ngaây 01/03/2014 vúái 20 baån sinh viïn

Mêîu DURAflex giaã vên göî

tûâ àoá Vônh Tûúâng àaä thiït kïë nöåi dung chûúng 
trònh têåp trung vaâo sûå tiïët kiïåm nùng lûúång, thên 
thiïån möi trûúâng, tiïån nghi khöng gian, tiïån nghi 
sûác khoãe,…

Buöíi gùåp mùåt àêìu tiïn àaä diïîn ra thaânh cöng taåi  

Höåi trûúâng Cöng ty CP tû vêën kiïën truác àö thõ – 
UAC, Söë 25 Buâi Ngoåc Dûúng, Haâ Nöåi. Sau buöíi 
giúái thiïåu àêìu tiïn hêìu nhû caác KTS àïìu thïí hiïån 
sûå quan têm vaâ phaãn höìi tñch cûåc vïì saãn phêím 
têëm Duraflex. Dûå kiïën nhûäng buöíi gùåp mùåt tiïëp 
theo cuäng seä diïîn ra taåi 25 àún võ KTS khaác taåi 
khu vûåc miïìn Bùæc.

TIN NÖÅI BÖÅ TIN NÖÅI BÖÅ
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ÊÍM THÛÅC HAÂN : TUYÏÅT HAÃO!
Ruát kinh nghiïåm tûâ nhûäng lêìn du lõch trûúác, 
nùm nay Vônh Tûúâng àaä choån thûåc àún vö 
cuâng kyä lûúäng ngay tûâ khi thiïët kïë tour àïí 
têët caã haânh khaách àïìu thûúãng thûác àûúåc 
caác moán ùn trong tour, àaãm baão sûác khoãe 
cho cuöåc haânh trònh daâi. Hêìu nhû têët caã 
caác moán ùn phöí biïën, àùåc trûng nhêët cuãa 
Haân Quöëc àaä àûúåc choån loåc vaâ sùæp xïëp 
phuâ húåp. Mò udon Haân Quöëc, gaâ têìn sêm 
ñt beáo, böìi dûúäng sûác khoãe sau chuyïën bay 
àïm cuãa ngaây àêìu tiïn hay sûå haáo hûác àoán 
nhêån moán lêíu haãi saãn khi vûâa àùåt chên lïn 
àaão Jeju cho thêëy sûå chu àaáo cuãa ngûúâi töí 
chûác. Caác nhaâ haâng taåi Haân Quöëc khöng 
baán nhiïìu moán xö böì nhû nhûäng nhaâ haâng 
taåi Viïåt Nam maâ möîi nhaâ haâng chó baán möåt 
moán nhêët àõnh. Àûúng nhiïn laâ têët caã moán 

êu laåc böå Trung têm phên phöëi vaâ 
Trung têm thi cöng cuãa miïìn Nam 

àaä cuâng nhau têån hûúãng chuyïën du ngoaån 
Haân Quöëc tûâ ngaây 23 àïën 28.4.2014 vúái söë 
lûúång àoaân ài àïën 59 ngûúâi, àöng nhêët tûâ 
trûúác àïën nay.  Nhûäng nuå cûúâi raång rúä luác 
ài vaâ lûu luyïën luác vïì àaä cho thêëy möåt haânh 
trònh troån veån vúái nhiïìu caãm xuác. Xûá kim chi 
àaä àïí laåi êën tûúång töët vúái têët caã moåi ngûúâi.

 C ùn àïìu khöng thïí thiïëu kim chi, moán “kñch 
thñch võ giaác” nöíi danh cuãa xûá naây. Coá rêët 
nhiïìu loaåi kim chi khaác nhau, tûâ thöng duång 
nhû kim chi laâm tûâ bùæp caãi, cuã caãi hay àùåc 
sùæc nhû kim chi laâm tûâ caá mûåc àïìu coá mùåt 
trïn möîi bûäa ùn cuâng nhiïìu moán phuå nhû 
caá cúm khö, rau, rong biïín, … maâ caã àoaân 
àïìu cûåc kyâ ûa thñch. Àiïím àùåc biïåt laâ caác 
moán phuå naây àïìu àûúåc phuåc vuå khöng giúái 
haån. Taåi caác nhaâ haâng, ngoaâi caác àôa phuå 
àaä àûúåc baây cuâng vúái caác àôa chñnh, thûåc 
khaách coá thïí lêëy thïm thûác ùn phuå taåi quêìy 
vaâ àöi khi caác àôa phuå naây laåi laâ àiïím khiïën 
thûåc khaách “àûáng lïn ngöìi xuöëng” khöng 
yïn vò “ngon quaá, lêëy thïm nûäa nheá ! ”.

CAÃNH VÊÅT VAÂ TRUYÏÌN THÖËNG
Haân quöëc coá nhiïìu caãnh àeåp. Tuy nhiïn, nïëu 

Moán thõt nûúáng thúm phûác, nöíi tiïëng cuãa Haân 
Quöëc àûúåc caã ngûúâi Haân lêîn ngûúâi ngoaåi quöëc ûa 
chuöång. Taåi Viïåt Nam cuäng coá rêët nhiïìu nhaâ haâng. 

Do àûúåc caã àoaân yïu thñch àùåc biïåt nïn suêët ùn 
àûúåc tùng gêëp àöi àïí “ùn cho àaä”. Ùn hïët, nhiïìu 
ngûúâi vêîn khöng biïët àoá laâ thõt heo, khöng phaãi 

thõt boâ. Nhòn giöëng y chang!

Moán thõt heo àen taåi laâng dên töåc Haân. Àêy laâ 
loaâi heo àùåc biïåt vò toaân thên maâu àen. Moán naây 

cuäng gêy “sung sûúáng” cho caã àoaân!

Moán lêíu haãi saãn taåi àaão Jeju vúái rêët nhiïìu 
baåch tuöåc, mûåc, töm, … Möåt nöìi lêíu cho 

4 ngûúâi ùn nïn rêët nhiïìu baân khöng ùn hïët. 
Tuy nhiïn, caãm giaác khi ùn moán lêíu naây 

laâ “quaá àaä!!” (theo lúâi cuãa nhiïìu ngûúâi) vò 
ngoaâi trúâi rêët laånh nïn ùn moán nûúác vaâ noáng 

thò àuáng laâ tuyïåt cuá meâo.

Trïn khùæp caác cöng viïn lúán nhoã cuäng nhû moåi 
tuyïën àûúâng taåi Haân quöëc muâa naây coá rêët nhiïìu 

hoa àöî quyïn vúái nhiïìu maâu, maâ maâu chuã àaåo laâ 
tñm vaâ àoã, hai maâu àûúåc ûa thñch taåi àêët nûúác naây.

Taåi Baão taâng dên töåc hoåc, moåi ngoác ngaách cuãa 
cuöåc söëng ngûúâi Haân àûúåc taái hiïån roä raâng, chi 

tiïët vaâ söëng àöång, tûâ caãnh àaám cûúái, àaám ma, lïî 
trûúãng thaânh, trang phuåc dên töåc, àïën nhûäng àiïìu 
rêët àún giaãn nhû caái cheán cuãa ngûúâi Haân nhû thïë 
naâo àïìu àûúåc trûng baây möåt caách trên troång. Húi 

chaånh loâng khi nhòn thêëy khung caãnh cuãa möåt ngöi 
nhaâ bònh dõ àûúåc àûa vaâo nhû möåt chuát ghi nhúá vïì 
“ möåt thúâi àaä xa” cuãa ngûúâi Haân, maâ liïn tûúãng àïën 

viïåc hònh aãnh naây vêîn laâ hiïån taåi cuãa laâng quï Viïåt 
Nam, núi maâ haâng àiïån tûã khöng phaãi ai cuäng coá.

so saánh vúái Viïåt Nam hay Trung Quöëc thò 
caãnh sùæc thiïn nhiïn khöng gêy choaáng ngúåp 
cho du khaách maâ chuã yïëu nhúâ vaâo baân tay 
tön taåo cuãa con ngûúâi. Ngûúâi Haân quöëc laâm 
du lõch bùçng phim aãnh nïn du khaách tòm 
àïën caác àõa àiïím du lõch cuãa Haân thöng qua 
caác böå phim àïí hiïíu  thïm vùn hoáa baãn àõa. 
Cöë cung hay laâng dên töåc gùæn liïìn vúái böå 
phim naâng Dea Jangum, àaão Nami gùæn liïìn 
vúái böå phim Baãn tònh ca muâa àöng hay àaão 
Jeju hiïån diïån trong phêìn lúán phim tònh caãm 
cuãa àêët nûúác naây. Nhûäng ai mong muöën 
khaám phaá thiïn nhiïn kyâ vô coá thïí húi thêët 
voång, nhûng nhûäng ai tòm kiïëm möåt chuyïën 
du lõch nheå nhaâng, ngùæm ngña caãnh quan 
maâ khöng töën nhiïìu sûác  lûåc seä haâi loâng 
vúái nhûäng gò nhòn thêëy taåi àêy. ÊËn tûúång vúái 
Haân Quöëc àêìu tiïn khi àùåt chên lïn àêët nûúác 
naây laâ hoa. Chñnh phuã rêët biïët caách thu huát 
du lõch nïn àaä coá chuã yá xêy dûång nhûäng con 
àûúâng vúái nhûäng loaâi cêy àùåc trûng núã hoa, 
thay laá theo muâa. Àêìu thaáng 4, du khaách 
àïën Haân àïí ngùæm hoa anh àaâo, sang thaáng 
5 thò ngùæm àöî quyïn, àïën muâa thu laåi ài 
ngùæm baåch quaã laá vaâng, thuãy sam laá àoã,..

Phi Phuång

KYÁ SÛÅ HAÂN QUÖËC KYÁ SÛÅ HAÂN QUÖËC

Đoaân chuåp hònh lûu niïåm trûúác Cöë cung 
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Dûúåc Tuyïìn Tûå, ngöi chuâa lúán nhêët trïn àaão Jeju. Àûúâng vaâo chuâa rêët àeåp vaâ rûåc rúä àeân löìng àuã maâu. Daáng chuâa rêët àùåc trûng Haân Quöëc vúái caác hoåa 
tiïët àiïu khùæc vaâ maâu sùæc rêët giöëng Cöë cung Gyeongbok. Chuâa lúán nhûng khöng rûåc rúä phö trûúng maâ uy thïë, thêm trêìm.

Nuái Seongsan Sunrise laâ möåt ngoån nuái lûãa àaä ngûng hoaåt àöång, àûúåc xem laâ caãnh quan àeåp nhêët úã àaão Jeju. Vò 
thúâi gian coá haån nïn àoaân khöng thïí lïn àïën têån àónh. Nhòn tûâ chên nuái, muâa naây chó coá xanh ngùæt möåt maâu coã 
cêy. Àûúâng lïn vaâ xuöëng nuái àûúåc sùæp xïëp rêët trêåt tûå, möåt àûúâng lïn vaâ möåt àûúâng xuöëng, thónh thoaãng coá ngaä 

giao nhau. Nghe hûúáng dêîn viïn àõa phûúng cho biïët möîi thaáng coá khoaãng vaâi triïåu ngûúâi 
àïën du lõch taåi Jeju, tûúng àûúng vúái söë lûúång khaách du lõch àïën Viïåt Nam 

trong möåt nùm maâ suy nghô cho ngaânh cöng nghiïåp du lõch taåi 
Viïåt Nam chûa biïët khai thaác thïë maånh cuãa caãnh thiïn 

nhiïn àêët nûúác, trong khi coá nhiïìu àõa danh tûâ 
Nam chñ Bùæc àeåp hún rêët nhiïìu lêìn.

Moãm àaá àêìu röìng naây àûúåc xem laâ biïíu tûúång cuãa àaão Jeju, cuäng hònh thaânh tûâ dung nham nuái lûãa. 
Àêy laâ àiïím dûâng chên àêìu tiïn khi vûâa àïën àaão Jeju nïn caã àoaân àïìu rêët haáo hûác duâ … chó coá vêåy 

àïí nhòn. Buâ àùæp möåt chuát cho viïåc húi huåt hêîng naây laâ niïìm vui àûúåc ùn moán kem vúái hònh thuâ laå 
mùæt vaâ moán baåch tuöåc nûúáng thúm lûâng khöng thïí boã qua taåi cöíng vaâo.

Têët caã caác muäi tïn chó àûúâng, tay nùæm toilet àïën chöî 
ngöìi nghó chên àïìu coá hònh daång àùåc biïåt.

Möåt trong 140 tûúång àiïu khùæc trong cöng viïn. Khöng hiïíu 
sao têët caã tûúång àïìu cho thêëy “naâng àï mï, chaâng taái tï”. 

Hoa tulip rûåc rúä trong cöng viïn vúái àuã sùæc maâu: 
trùæng, àoã, vaâng, tñm, … 

Hònh chuåp tûúång àaâi trïn quaãng trûúâng vaâo phuã 
töíng thöëng. Phûúång hoaâng laâ loaâi chim thêìn 
thoaåi, mang yá nghôa cao quyá, duäng maänh lêîn 

duyïn daáng àûúåc tön vinh thêåm chñ thúâ phuång taåi 
caác nûúác nhû Trung Quöëc, Nhêåt Baãn, Haân Quöëc.

Phuã töíng thöëng àûúng nhiïåm (Nhaâ Xanh) cuäng trúã 
thaânh möåt àõa àiïím du lõch thu huát àöng àaão khaách 

tham quan. Coá thïí thêëy ngûúâi Haân khöng boã qua bêët 
cûá yá tûúãng naâo coá thïí biïën thaânh du lõch àïí 

gia tùng sûå phong phuá cho caác chuyïën 
du lõch Haân.

Caãnh quan thiïn nhiïn 
taåi vaách àaá Jusangjeolli, 

cuäng laâ möåt caãnh àeåp kiïën 
taåo tûâ nuái lûãa vúái vaách àaá 

dûång àûáng hiïím trúã. Àûúâng 
xuöëng vûåc àûúåc laâm thaânh 

caác löëi ài böå àïí dïî di chuyïín 
vaâ ngùæm vaách àaá, chuåp hònh 

úã mùåt cùæt àeåp nhêët. May 
mùæn laâ ngaây nùæng êëm nïn 

coá thïí nhòn thêëy biïín trúâi rêët 
xanh trong.

VAÂ CAÃNH NHÊN TAÅO CUÄNG THU HUÁT KHAÁCH
Ngûúâi Haân quöëc kheáo leáo thu huát du khaách vúái 
caác cöng viïn nhên taåo nöíi tiïëng, thoãa maän tûâ 
ngûúâi lúán àïën treã em. Taåi àaão Jeju, ngûúâi lúán 
coá thïí vaâo thùm quan cöng viïn Tònh Yïu vúái 
nhûäng bûác tûúång àiïu khùæc chuã àïì phöìn thûåc, 
mö phoãng theo caác tû thïë yïu àûúng khaác 
nhau. Moåi thûá trong cöng viïn naây àïìu ngöå 
nghônh, vui mùæt. Möåt söë àeåp mùæt, möåt söë húi 
thö tuåc theo quan àiïím AÁ Àöng. Vaâo àïën àêy, 
coá thïí thêëy chñnh phuã Haân quöëc khaá thoaáng 
trong tû duy vaâ tònh duåc cuäng laâ möåt cöng cuå 
thïí kinh doanh. Tûâ caái baánh, cêy kem hay muäi 
tïn chó àûúâng àïìu rêët “taã thûåc”.

Ngaây thûá 5 àoaân tûâ Jeju quay laåi Seul, àïën 
tham quan cöng viïn Everland, àûúåc xïëp 
võ trñ thûá 5 trong danh saách 10 cöng viïn 
giaãi trñ thu huát àöng du khaách nhêët thïë giúái. 
Àöëi vúái nhûäng ai àaä tûâng àïën Disneyland, 
Disneyworld, cöng viïn coá leä khöng àùåc 
biïåt lùæm vò khöng coá sûå khaác biïåt àaáng kïí 
naâo. Tuy nhiïn, coá thïí ngùæm hoa anh àaâo 
cuöëi muâa vaâ hoa tulip cuäng laâ àiïìu caã àoaân 
rêët mong chúâ. Moåi ngûúâi àïìu àaä coá nhûäng 
khung aãnh àeåp tûúi tùæn trong ngêåp traân hoa.

Möåt söë cêy hoa anh àaâo keáp vêîn coân núã laác 
àaác trong cöng viïn, àúä nuöëi tiïëc cho caã 
àoaân vò muâa hoa anh àaâo vûâa hïët. Nïëu ài 
àuáng muâa hún, vaâo khoaãng àêìu thaáng 4, coá 
thïí thêëy hoa traân ngêåp trïn caác neão àûúâng taåi 
Jeju vaâ möåt söë con àûúâng taåi Seul.

Du lõch Haân quöëc, du khaách coân coá dõp tiïu 
àïën àöìng tiïìn cuöëi cuâng vúái vö vaân nhûäng 
thûá hêëp dêîn nhû nhên sêm, thuöëc quyá, baánh 
keåo, thúâi trang, myä phêím, quaâ tùång, traái cêy 
… taåi rêët nhiïìu àiïím àïën khaác nhau nhû caác 
trung têm , khu phöë thûúng maåi àöng àuác 
sêìm uêët traân ngêåp haâng hoáa lêîn caác àiïím 
mua sùæm daânh riïng cho du khaách taåi moåi 
núi. Àoaân Vônh Tûúâng àaä thoãa chñ mua sùæm tûâ 
ngaây àêìu tiïn àïën ngaây cuöëi cuâng, do àoá kïët 
quaã laâ phêìn lúán moåi ngûúâi àïìu quaá kyá taåi sên 
bay. Kïët thuác chuyïën ài lêìn naây, hêìu nhû moåi 
ngûúâi trong àoaân àïìu caãm thêëy haâi loâng vò àaä 
“vui túái bïën, chúi túái cuâng, vaâ mua chaáy tuái”. 
Xin heån gùåp laåi moåi ngûúâi vaâo dõp nùm sau, 
àïën möåt àêët nûúác múái, cuâng nhau khaám phaá 
nhûäng àiïìu múái vaâ cuâng chia seã nhûäng thúâi 
khùæc quyá giaá bïn nhau.

KYÁ SÛÅ HAÂN QUÖËC KYÁ SÛÅ HAÂN QUÖËC
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TỨ HẢI GIAI HUYNH ĐỆ
BÙI TÁ TUẤN

Sinh ngaây: 21/1/1990 
Söë àt: 0122 3510712
Tham gia khoáa àaâo taåo CB046110314 taåi 
Quaãng Ngaäi vaâo ngaây 11 vaâ 12/03/2014

Mònh laâm nghïì àûúåc 6 nùm röìi, tûâ höìi 19 
tuöíi. Cöng viïåc mònh múái àêìu búä ngúä lùæm, 
nhûng laâm nhiïìu röìi thêëy thaânh quaã cuãa mònh 
thêåt àeåp nïn thñch thuá lùæm, muöën laâm maäi 
chûá khöng muöën nghó, lûúng hûúáng nghïì 
mònh cuäng töët nûäa. Coá möåt lêìn, khi àêëy laâ 
lêìn àêìu múái laâm, coá chuyïën haâng vïì tûâ kho 
Àaâ Nùéng vïì túái cöng trònh, maâ lö haâng àoá coá 
túái 117 kiïån têëm thaåch cao trêìn thaã lêån. Luác 
àoá em múái vö nghïì coá 3 ngaây, höm àoá coá 
möîi em vaâ 1 anh nûäa, thïë laâ 2 anh em mònh 
böëc hïët. Laâm àïën kiïåt sûác, mïåt lùæm, chúåt thêëy 
naãn, muöën boã nghïì duâ chó múái laâm 3 ngaây. 
Nhûng sau naây nghô laåi, thêëy may mùæn thêåt 
khi maâ mònh àaä khöng boã nghïì.

Lúáp hoåc mònh tham gia do cöng ty Vônh 
Tûúâng töí chûác rêët töët, nhiïìu luác mònh vaâ caác 
anh em cuäng cêìn nhiïìu lúáp nhû vêåy àïí giuáp 
caãi thiïån laåi tay nghïì. Mònh laâm nghïì vöën 
quen tay, do anh em truyïìn lêîn nhau, nhiïìu 
khi quen laâm, coá nhiïìu caái chûa öín lùæm maâ 
khöng ai chónh, coá lúáp hoåc giuáp mònh àiïìu 
chónh laåi caách thi cöng cho àuáng tiïu chuêín, 
chêët lûúång seä àaãm baão hún nhiïìu. Mònh caãm 
thêëy cöng ty cêìn töí chûác lúáp hoåc nhiïìu hún, 
tuåi mònh thûúâng laâm nhûäng trêìn thöng duång 
nhû TIKA, ALPHA, nhiïìu loaåi saãn phêím khaác 
rêët hay, laå nhû OMEGA, TriFLEX mònh chûa 
àûúåc thûã nïn cuäng muöën àûúåc lúáp hoåc cho 
thûåc haânh maâ vûâa röìi chûa coá dõp.

TRƯƠNG VƯƠNG KIM NGÔ HOÀNG MINH TRÍ

Sinh ngaây: 27/07/1979
Söë ÀT: 01214 526893
Tham gia khoáa àaâo taåo CB047140314 taåi Nha 
Trang vaâo ngaây 26 vaâ 27/03/2014

Kim vaâo nghïì àaä 6 nùm röìi, caãm thêëy 
nghïì cuãa mònh coá thïí phaát triïín àûúåc, 
laâm lêu daâi, söëng töët hún nghïì khaác. Cöng 
viïåc luác naâo cuäng caãm thêëy têm àùæc, möîi 
cöng trònh mònh laâm àïìu laâ sûå cöë gùæng 
vaâ têm huyïët cuãa baãn thên, nhû höìi trûúác 
laâm cöng trònh úã bïånh viïån Têm Trñ taåi 
Nha Trang, khi nhòn laåi kïët quaã maâ mònh 
laâm àûúåc, phêìn trêìn àoá thûåc sûå khoá vaâ êën 
tûúång, Kim chúåt thêëy rêët vui, rêët thñch thuá, 
trong loâng xao xuyïën khoá taã.

Vïì lúáp àaâo taåo cuãa Cöng ty Vônh Tûúâng, 
mònh thêëy rêët töët, rêët böí ñch. Giaãng viïn vaâ 
Ban töí chûác chûúng trònh rêët nhiïåt tònh, rêët 
vui veã. Khi hoaân thaânh lúáp, coá àûúåc caái theã 
nghïì mònh rêët vui. Sau lúáp anh em ngöìi noái 
chuyïån laåi ai cuäng àïìu thêëy thñch, nïëu coá lúáp 
nêng cao maâ goåi laâ anh em nhêët àõnh hoåc. 
Thúâi gian hoåc vúái anh em àûúâng nhû chûa 
àuã, coá nhiïìu caái coân chûa hoãi hïët àûúåc nhû 
trêìn cong, vaách cong hay nhiïìu vêën àïì thi 
cöng khaác nïn hy voång nhûäng lúáp sau seä 
àûúåc hoåc.

Bïn caånh hoaåt àöång 5Vui àûúåc töí chûác trïn 
toaân quöëc, vaâo ngaây 09/03/2014 “Ngaây höåi 
5VUI khu vûåc miïìn Bùæc” cuäng àaä diïîn ra 
thaânh cöng töët àeåp taåi Trung têm triïín laäm 
Giaãng voä. Caác hoaåt àöång trong chûúng trònh 
göìm coá: Thaã boáng khai maåc, vui chúi kïët nöëi , 
böëc thùm truáng thûúãng, höåi thi Baân tay vaâng, 
trao giaãi vaâ duâng tiïåc cuöëi chûúng trònh

- Söë ngûúâi tham dûå: 290 ngûúâi 
- Söë àöåi tham gia thi Baân tay vaâng: 36 àöåi 
(108 ngûúâi)
- Caác tónh vïì tham dûå: Haãi Phoâng, Bùæc Giang, 
Vônh Phuác, Thaái Nguyïn, Haâ Nam, Phuá Thoå, 
Laâo Cai, Haâ Giang, Nghïå An, Haâ Tônh….

Sinh ngaây: 15/11/1991
Söë àt: 01202 307098
Tham gia khoáa àaâo taåo CB047140314 taåi Nha 
Trang vaâo ngaây 26 vaâ 27/03/2014

Mònh vaâo nghïì múái àûúåc 2 nùm thöi, caãm 
thêëy nghïì thaåch cao cuäng töët, cuäng giuáp 
mònh coá àûúåc thu nhêåp cho baãn thên.

Mònh caãm thêëy lúáp àaâo taåo cuãa cöng 
ty rêët töët. Mònh múái vaâo nghïì, lúáp hoåc 
giuáp mònh hïå thöëng laåi àûúåc kiïën thûác, 
biïët àûúåc rêët nhiïìu nöåi dung múái laå maâ 
mònh chûa tûâng àûúåc tiïëp xuác. Lúáp hoåc 
giuáp mònh àõnh hònh laåi tay nghïì töët 
hún, nùæm àûúåc phûúng phaáp thi cöng 
theo tiïu chuêín.

Hy voång Cöng ty Vônh Tûúâng seä múã 
thïm nhûäng lúáp hoåc khaác àïì mònh àûúåc 
hoåc vaâ cuäng cöë thïm tay nghïì, giuáp 
mònh coá cú höåi phaát triïín nghïì nghiïåp 
nhiïìu hún nûäa.

LÊ TRỊ

Sinh ngaây: 6/7/1972 
Söë ÀT: 0913 418763
Tham gia khoáa àaâo taåo CB046110314 taåi 
Quaãng Ngaäi vaâo ngaây 11 vaâ 12/03/2014

Mònh àaä laâm nghïì 15 nùm, höìi trûúác lêåp 
nghiïåp úã trong thaânh phöë, sau múái chuyïín 
vïì Quaãng Ngaäi vaâ úã luön núi naây. Söëng vúái 
nghïì àaä lêu, nhiïìu khi laâm xong, mònh thêëy 
caái trêìn, caái vaách noá hoaân thiïån àeåp mï höìn, 
nhòn rêët mï, sûúáng mùæt lùæm.

Múái àêy, mònh laâm trêìn úã quaán caâ phï Voång 
Quyânh hïët mêëy thaáng. Caái trêìn àoá coá öng 
KTS úã HCM veä cuäng phûác taåp, àeåp maâ cuäng 
khoá. Laâm xong khaách haâng khen nhiïìu mònh 
thêëy thñch lùæm, töët quaá trúâi.

Chûúng trònh 5Vui höìi trûúác coá ài 1 lêìn röìi, 
múái röìi mònh khöng ài àûúåc tiïëc quaá. Tham 
gia lúáp àaâo taåo cuãa cöng ty Vônh Tûúâng, anh 
em biïët àûúåc nhiïìu caái múái hún, vêåt liïåu, 
saãn phêím múái maâ ñt khi àûúåc laâm, hoùåc 
chûa tûâng thêëy, caãm thêëy àûúåc biïët nhiïìu 
hún cuäng töët hún. Lúáp hoåc giuáp mònh biïët 
thïm àûúåc nhûäng kiïën thûác nhû giao tiïëp, 
xaä giao vúái khaách haâng, caách chûáng minh 
àûúåc caái thûåc vïì saãn phêím vïì chêët lûúång, 
noái chuyïån vúái khaách haâng dïî hún nhiïìu. 
Nïëu coá thïm nhûäng khoáa àaâo taåo khaác nûäa 
thò töët quaá ài chûá. Nhû vêåy thò hùçng nùm 
anh em laåi àûúåc cêåp nhêåt kiïën thûác, laåi coá 
dõp gùåp laåi nhau, nhû lúáp vûâa röìi, àaä lêu lùæm 
maâ mêëy chuåc anh em hoåc àûúåc gùåp nhau, 
àûúåc hoåc chung vui lùæm, thêåt khoá maâ coá laåi 
dõp nhû vêåy.

Cuöåc thi nùm nay theo BGK àaánh giaá coá phêìn 
chêët lûúång hún moåi nùm do têët caã caác anh 
tham gia àïìu àaä traãi qua khoáa àaâo taåo vaâ àaä 
nhêån àûúåc theã vö nghïì cuãa Vônh Tûúâng. Kïët 
thuác ngaây höåi miïìn Bùæc àaä tòm ra àûúåc àöåi 
xuêët sùæc nhêët tham gia tranh taâi voâng chung 
kïët toaân quöëc diïîn ra ngaây 30/3/2014 taåi 
Thaânh phöë Huïë.

Giaãi nhêët: TTPP Àaåi Phaát
Giaãi nhò: TTPP Toaân Haånh
Giaãi ba: Àaåi lyá Caát Tûúâng
Giaãi khuyïën khñch: TTPP Thõnh Vên, Àaåi lyá 
Hûäu Toaân, Liïn quên Haãi Phoâng
Möåt söë hònh aãnh chûúng trònh:

Thúå thi cöng cuâng nhau thaã boáng bay vaâ haâo hûáng tham gia caác hoaåt àöång trong chûúng trònh 

Huyïìn Trang, CN Vônh Tûúâng taåi Haâ Nöåi

TÛÁ HAÃI GIAI HUYNH ÀÏå TIN NÖÅI BÖÅ
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TIN NHẮN SHOCK
Coá möåt chaâng trai yïu àún phûúng möåt cö gaái cöng súã 
nhûng khöng daám noái ra.

Möåt ngaây kia, lêëy hïët can àaãm, chaâng soaån möåt tin nhùæn 
toã tònh vaâ nhêën send luác 1h saáng. Tin nhùæn traã lúâi àïën 
ngay sau àoá, nhûng chaâng trai quyïët àõnh àïí ngaây höm 
sau seä àoåc.

Saáng höm sau, chaâng trai múã tin nhùæn lïn vaâ... shock.

“Taâi khoaãn cuãa baån khöng àuã àïí gûãi tin nhùæn, xin vui 
loâng naåp thïm!”

KHÔNG NÓI DỐI SẾP
Sïëp gùçn gioång noái vúái nhên viïn:
- Höm qua, anh xin nghó laâm àïí ài gùåp baác sô, thïë maâ sau 
àoá töi thêëy anh úã sên vêån àöång. Sao anh laåi noái döëi?
Anh nhên viïn nhanh miïång baâo chûäa:
- Töi khöng noái döëi àêu, thûa sïëp. Baác Sô cuãa töi chúi úã 
caánh traái trong trêån àoá.
Sïëp: !!????

CẦN GÌ HÓA TRANG
Chuêín bõ ài dûå höåi hoáa trang, vúå noái vúái chöìng: “Anh baão nïn 
choån loaåi mùåt naå naâo àïí ài dûå höåi maâ khöng ai nhêån ra em?”.

- Dïî thöi, em àûâng àöåi toác giaã, khöng son phêën, khöng veä mùæt, 
khöng àeo löng mi giaã, nhû vêåy thò àïën anh cuäng chùèng biïët 
vúå mònh laâ ai nûäa laâ.

“PHÁT” MỘT CÁI “BIỂU”
Giaám àöëc xñ nghiïåp may phaát biïíu trong höåi nghõ töíng kïët:
Caác chõ em cöë gùæng nêng cao tay nghïì àïí saãn phêím xuêët khêíu cuãa ta luön 
öín àõnh. Cûá nhû hiïån nay, nhòn vaâo biïíu àöì saãn xuêët rêët mêët cên àöëi: mùåt 
haâng aáo luön ài lïn, coân quêìn luác naâo cuäng... tuåt xuöëng! Maâ àaä tuåt thò... loâi 
ra nhiïìu thûá rùæc röëi lùæm!

THỰC ĐƠN GIỐNG VOI
Vúå nghe àûúåc bñ quyïët giaãm beáo vïì hñ hûãng khoe ngay 
vúái chöìng:
- Anh aå, tûâ höm nay em chó ùn rau vaâ chuöëi thöi.
Chöìng nghe thêëy thïë liïìn lêìm bêìm:
- Voi noá cuäng chó ùn möîi thïë thöi àêëy!

VIỆC LỚN, CHUYỆN NHỎ
Möåt öng noái vúái baån vïì bñ quyïët töí chûác àúâi söëng gia àònh cuãa 
mònh:
- Vúå tui quyïët àõnh têët caã nhûäng chuyïån nhoã, coân tui quyïët 
àõnh nhûäng chuyïån lúán. Chuáng tui khöng bao giúâ can thiïåp 
vaâo chuyïån cuãa nhau, khöng coá gò phaãi phaân naân caã.
- Ngûúâi baån gêåt guâ: Coá lyá àêëy! Thïë ai phên àõnh chuyïån lúán, 
chuyïån nhoã?
- Chuyïn vùåt êëy thò do cö êëy quyïët àõnh

ĐÔI MÔI KỲ DIỆU
Trong cöng viïn coá 1 àöi yïu nhau ngöìi têm sûå àang noái 
chuyïån thò cö gaái noái :
Anh úi em àau möi lùæm !
Chaâng trai hön lïn möi cö gaái vaâ cö gaái noái : Em hïët àau röìi 
anh aå ! Àûúåc 1 luác cö gaái laåi nuäng nõu noái :
Anh úi e laåi bõ àau cöí anh aå !

CỨ TƯỞNG
Kïë toaán trûúãng tónh dêåy luác 8h saáng, uöëng caâ phï, 
huát thuöëc vaâ say sûa àoåc baáo. Möåt tiïëng sau, vúå hoãi: 
- Thïë anh khöng ài laâm aâ?
- Öi thöi chïët, vêåy maâ anh cûá tûúãng mònh àang ngöìi 
trong vùn phoâng.

CỨ ĐÁNH VÀO LÒNG THAM
Biïët baån mònh vöën kiïåt xó, A nùçn nò maäi khöng àûúåc, beân nghô kïë:
- Höm nay túá coá viïåc cêìn gêëp 50 nghòn, mai túá seä traã gêëp àöi.
- Thêåt khöng, noái phaãi giûä lúâi àêëy. Quyá cêåu lùæm túá múái cho vay. - B khêëp 
khúãi vúái moán lúâi to nïn àöìng yá ngay.
Àuáng heån, höm sau A chó àûa B àuáng 1 túâ 50 nghòn gêåp laâm àöi röìi noái:
- Gêëp àöi röìi nheá!

NGƯỜI VỢ LÝ TƯỞNG
Hûúáng dêîn viïn du lõch giúái thiïåu con àaâ àiïíu trong vûúân thuá:
- Con vêåt naây coá àöi mùæt keâm nheâm, cho gò ùn nêëy, khöng àoâi hoãi 
vaâ rêët dïî baão...
Böîng coá tiïëng thúã daâi trong àaám du khaách:
- Thêåt laâ möåt ngûúâi vúå tuyïåt vúâi!

KINH NGHIỆM
TUYỂN NHÂN VIÊN
Giaám àöëc möåt siïu thõ tiïët löå kinh nghiïåm tuyïín nhên viïn:
Khi sùæp múã siïu thõ, töi phoãng vêën hún 20 cö gaái vúái 
duy nhêët möåt cêu hoãi: “Ai quan troång nhêët úã àêy?”. 
Nhûäng cö traã lúâi: “Khaách haâng”, töi cho laâm thu ngên. 
Duy nhêët möåt em traã lúâi: “Öng giaám àöëc”, töi lêëy ngay 
laâm thû kyá riïng.

LAI RAI LAI RAI

Sûu têìm



CHI NHAÁNH CÖNG TY CÖÍ PHÊÌN CÖNG NGHIÏåP VÔNH TÛÚÂNG - Phoâng 1402, Toâa nhaâ LILAMA 10, Phöë Töë Hûäu, Trung Vùn, Tûâ Liïm, Haâ Nöåi     ÀT:(84.4) 378 56 688 / Fax:(84.4) 355 66 685


