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chỉ một từ giản dị mà hàm chứa biết bao ý nghĩa. 

một bữa cơm có thịt, một tấm áo ấm giữa mùa đông giá rét hay chỉ là ngày ngày được cắp sách đến trường, 
với người nghèo, trẻ em tại những vùng xa xôi heo hút, ước mơ giản dị mà sao xa xôi.

cũng có những ước mơ vượt ra khỏi những mong muốn đời thường cho chính bản thân mình, ước mơ 
được cống hiến cho những phát triển của nhân loại, độc lập tự do cho dân tộc và đất nước.

Bạn cũng đã từng ước mơ? Và dù cho những ước mơ ấy sẽ trở thành hiện thực hay mãi mãi chỉ là ước mơ 
thì cũng đừng bao giờ từ bỏ mơ ước. Bởi đó sẽ là động lực giúp chúng ta vượt qua được nhiều thử thách, chinh 
phục những đỉnh cao mới. Nhà văn mark Twain đã nói "Hai mươi năm sau, bạn sẽ thấy thất vọng vì những điều 
mình không làm hơn là vì những điều mình đã làm. Vậy nên hãy tháo nút dây. Hãy cho thuyền rời khỏi bến cảng 
an toàn. Hãy căng buồm đón gió. Tìm tòi. ước mơ. Khám phá”. 

Từ ước mơ bình dị của người chủ cửa hàng vật liệu xây dựng năm 1991, với niềm tin, nỗ lực và khát khao 
cháy bỏng, Vĩnh Tường đã trở thành thương hiệu hàng đầu trong ngành thạch cao tại Việt Nam. Năm 2016 là 
cột mốc quan trọng đánh dấu hành trình phát triển 25 năm của Vĩnh Tường, và cùng với Gyproc Saint Gobain, 
bên cạnh việc phát triển, mở rộng thị trường và thương hiệu ra khu vực quốc tế, Vĩnh Tường-Gyproc cùng 
hướng đến một giấc mơ chung là mang đến một không gian sống hiện đại, thân thiện và bền vững với mỗi 
gia đình Việt. Và đó cũng chính là mục tiêu trong năm 2016 và trong tương lai mà Vĩnh Tường-Gyproc sẽ cùng 
chinh phục.

Không có gì là không thể! Hãy cùng đồng hành với chúng tôi chinh phục những đỉnh cao mới. 

mƠ LỚN VưƠN XA

Thân mến, 

Ban biên tập NSTC

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

Phòng Tiếp Thị

cÔNG TY cP cÔNG NGHIỆP VĨNH TưỜNG

Tầng m, cao ốc IPc - 1489 Nguyễn Văn Linh -  

P. Tân Phong - Q. 7- TP. Hcm hoặc 

Email: nhipsongthicong@vinhtuong.com 

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

Thanh Nhi - Phòng tiếp thị08 377 61 888
l Hình: Vĩnh Tường

www.vinhtuong.com - www.trannhadep.com
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Kính Bieáu

Cùng xây
KHÔNG GIAN 
YÊU THƯƠNG

BAN BIÊN TẬP: 
Nguyễn Thị Hồng Ngọc 

Khổng minh Trí

Di Trần 

Thanh Nhi 

Ước mơ !
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Ngày 16 tháng 3 đánh dấu sự kiện đặc biệt chào mừng kỷ niệm 25 năm thành 
lập công ty cPcN Vĩnh Tường với chủ đề “mơ Lớn – Vươn Xa” được tổ chức tại 
Gem center - Tp Hcm, cùng sự tham dự của hơn 500 khách hàng, khách mời và 

toàn thể nhân viên. Trong suốt sự kiện, hành trình tới thành công của Vĩnh Tường trong 
suốt 25 năm qua đã được tái hiện một cách đầy cảm xúc và cuốn hút qua những câu 
chuyện được chia sẻ và các hoạt động giải trí vui nhộn được khách hàng đánh giá cao. 

Sự kiện vinh dự chào đón sự có mặt của ông Benoit Bazin - chủ tịch mảng Vật liệu 
Xây dựng tập đoàn Saint-Gobain và Ông Javier Gimeno - Tổng Đại diện châu Á - Thái 
Bình Dương. Nhân dịp này, Vĩnh Tường ra mắt logo mới và chính thức công bố gia nhập 
ngôi nhà chung của tập đoàn Saint-Gobain toàn cầu.

Ông Javier Gimeno - Tổng Đại diện châu Á Thái Bình Dương cho biết ông ấn tượng 
với những thành tựu kinh doanh mà Vĩnh Tường đạt được trong 25 năm qua và hy vọng 
rằng Vĩnh Tường sẽ mang đến niềm đam mê mới mẻ vào nền văn hóa và truyền thống 
sáng tạo của Saint-Gobain. Ông Bernoit Bazin cũng khẳng định, Saint-Gobain sẽ đầu tư 
mạnh vào hai thương hiệu Vĩnh Tường và Gyproc như một cam kết phát triển lâu dài 
của Tập đoàn tại Việt Nam. 

hỘi Nghị KhÁch hÀNg 2016 

NĂM
Mơ lớN vươN xa 

thaNh Nhi
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Khu vực đón khách được bài trí với chủ đề Ước mơ và 
chúc mừng 25 năm thành lập Vĩnh Tường. 

Bức tường ước mơ, từ những những ước mơ giản dị đời thường được cắp sách đến trường, 
bữa cơm có thịt của các em bé nghèo v.v… đến ước mơ của các doanh nhân và danh nhân 
lỗi lạc trên thế giới về hòa bình, tự do và hạnh phúc cho dân tộc và nhân loại. 

Với ước mơ, 
niềm tin và nỗ 

lực, không gì là 
không thể, cả 
ước mơ chinh 

phục vũ trụ 
và thám hiểm 

những vùng 
đất mới

Vĩnh Tường-Gyproc ước mơ cùng dựng xây một thành phố 
tương lai bền vững từ vật liệu xanh, với sự góp sức của 
những kiến trúc sư , kỹ sư, nhà phân phối và người thợ.

tCùng nhau chúc mừng 25 năm thành lập Vĩnh 
Tường với nhiều cảm xúc.

Tiết mục đánh trống khai mạc có sự tham gia của 2 vị lãnh 
đạo Ông Trần Đức Huy  (TGĐ Vĩnh Tường) và ông Olivier 
(TGĐ Saint-Gobain Việt Nam) 
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Ông Javier - Tổng đại diện Saint-Gobain khu vực châu Á Thái Bình Dương  và bà Nguyễn Thị Ngọc Loan trao giải cho 
9 hội viên Ngọc Lục Bảo. Và năm nay, Vĩnh Tường cũng trao cúp tôn vinh doanh nghiệp tư nhân Thành Phát NHT là 
trung tâm phân phối có doanh số cao nhất trong năm 2015. 

Ông Olivier, ông Trần Đức Huy và Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan cùng 
chia sẻ về câu chuyện giấc mơ lớn của Vĩnh Tường - Saint-Gobain.

Ông Bernoit Bazin, Chủ tịch mảng kinh doanh vật liệu xây dựng 
toàn cầu Saint-Gobain phát biểu chúc mừng sự gia nhập của Vĩnh 
Tường vào tập đoàn.

Ban lãnh đạo Vĩnh Tường và Saint - Gobain cùng 
nâng ly khai tiệc Hội nghị khách hàng

Trao giải Hội Viên Sao Vàng và Sao Bạc cho các trung tâm thi công xuất sắc

Ông Nguyễn Trường Hải và ông Đặng Minh Phương Trao giải Hội Viên Vàng 
cho các trung tâm phân phối

Ông Javier - Tổng đại diện Saint-Gobain khu vực châu Á Thái Bình Dương  và bà Nguyễn Thị Ngọc Loan trao giải cho 9 hội viên Ngọc Lục Bảo. Và năm nay, 
Vĩnh Tường cũng trao cúp tôn vinh doanh nghiệp tư nhân Thành Phát NHT là trung tâm phân phối có doanh số cao nhất trong năm 2015. 

Ông Olivier và ông Trần Đức Huy trao giải Hội viên Ngọc Bích 
cho 5 trung tâm phân phối có doanh số cao của mỗi vùng. 

Trao giải Hội viên Bạc
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Ông Trần Đức Huy và ông Olivier 
giao lưu cùng khách mời 

Ông Trần Đức Huy và Olivier trò chuyện cùng lãnh 
đạo Saint Gobain toàn cầu và khách mời.

Khách hàng hào hứng khiêu vũ trong tiết mục của ca sỹ Lệ Quyên và 
thưởng thức tiết mục hài kịch của danh hài Trường Giang.
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tiếp nối sự kiện tại TP.Hcm, vào ngày 
26/3 vừa qua, Hội nghị Khách hàng 
khu vực miền Bắc và chương trình 

kỉ niệm 25 năm thành lập công ty cổ 
phần công nghiệp Vĩnh Tường đã được 
tổ chức trong không khí trang trọng tại 
khách sạn JW marriott, Hà Nội. 

Hơn 400 khách mời từ các Trung tâm 
phân phối, Trung tâm thi công, cửa hàng, 
đối tác chủ đầu tư, công ty tư vấn thiết kế, 
trường học và cơ quan báo chí đến tham 
dự đã trải qua những phút giây vô cùng ý 
nghĩa tại sự kiện được tổ chức với thông 
điệp mƠ LỚN VưƠN XA.

Giấc mơ lớn của Vĩnh Tường – mang 
đến những giải pháp toàn diện cho cuộc 
sống bền vững được hiện thực hóa như 
hôm nay là nhờ có sự đồng lòng của Ban 
lãnh đạo, toàn thể nhân viên và quan 
trọng nhất là sự tin tưởng của quý khách 
hàng trong suốt 25 năm qua. Đây là động 
lực vô cùng to lớn để Vĩnh Tường tiếp tục 
vươn xa hơn ra thị trường khu vực và thế 
giới. Tại sự kiện, Vĩnh Tường đã tổ chức 
vinh danh 36 Khách hàng TOP khu vực 
miền Bắc 2016 

hỘi Nghị KhÁch hÀNg MiỀN BẮc 2016

Những cột mốc phát triển của Vĩnh Tường 
và ước mơ vươn xa cùng khách hàng. 

Khách mời giao lưu cùng ảo thuật gia

Khách hàng chụp ảnh cùng Backdrop chương trình.

Đón tiếp khách mời

Nga vũ
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Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan trao IPHONE 6GB 
cho Khách hàng may mắn nhất.

Tặng quà lưu niệm cho khách mời tham dự chương trình

Ông Oliviver De Bayser  trao Tivi sony 40inch cho 2 Khách 
hàng giành giải nhì bốc rút thăm may mắn.

Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc trao 
SamSung Galaxy cho 3 Khách hàng 
giành giải ba rút thăm may mắn. 

Sân khấu bùng nổ cùng Nam Ca sỹ Tùng Dương                    

MC Lê Anh hài hước dí dỏm

Và nữ ca sỹ Dương Hoàng Yến

Ban Tổng Giám Đốc của Vĩnh Tường, ông Oliviver De Bayser - TGĐ Saint Gobain 
Việt Nam cùng TOP 10 Khách hàng  Ngọc Lục Bảo phía Bắc nâng ly chúc mừng 
thành công của tất cả khách hàng.

Tiết mục khai  mạc được giữ nguyên 
ý tưởng thể hiện tại 2 miền. 

Ban Tổng Giám Đốc của Vĩnh Tường và ông Oliviver De Bayser - TGĐ Saint-Gobain Việt 
Nam chia sẻ về câu chuyện 25 năm hình thành và phát triển của Vĩnh Tường
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l  công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Sản xuất Thương  mại  & Dịch vụ Vạn Phát - Bạc Liêu. 
l công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương  mại Sản xuất Dịch vụ Hồng Hà – Hồ chí minh. 
l công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương  mại  &  Trang trí nội thất  Hải Thanh – Hồ chí minh.
l công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương  mại Xây dựng &  Dịch vụ  Lập Thành - Đà Nẵng.
l công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Phát Triển Thương  mại  Dịch vụ Kim Liên – Hồ chí minh.
l công ty cổ phần Lưu Liền - Đà Nẵng. 
l công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương  mại  Xây dựng Trang trí nội thất  Thắng Long - Hồ chí minh.
l công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương  mại  Dịch vụ đầu tư Xây dựng An Vinh – Hồ chí minh.
l Doanh nghiệp tư nhân Sản xuất Thương  mại  & Dịch vụ Thành Phát NHT - Tiền Giang.

l Doanh nghiệp tư nhân Phương Hậu - Đồng Nai.
l Doanh nghiệp tư nhân Quốc Việt - Thừa Thiên Huế.
l cửa Hàng Nam Á - Tiền Giang.
l công ty Trách nhiệm hữu hạn Tam Quân - Khánh Hòa.
l công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương  mại Quốc Hải - cần Thơ.

vĩNh tườNg viNh DaNh KhÁch hÀNg

NĂM 2015

Năm 2015 chứng kiến sự ấm dần lên của thị trường xây 
dựng và bất động sản, các trung tâm phân phối; đại 
lý; trung tâm thi công của Vĩnh Tường đã tận dụng cơ 

hội kinh doanh đó để vượt xa doanh số chỉ tiêu ban đầu. Đặc 
biệt công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Sản xuất Thương  
mại & Dịch vụ Vạn Phát và công ty TNHH nội thất và xây dựng 
Phú Hà là hai đơn vị có doanh số cao nhất trong năm qua.  

Trong năm 2016, danh hiệu thành viên câu lạc bộ Trung Tâm 
Phân Phối 2015 sẽ được thay đổi, danh hiệu Hội viên Kim 
cương sẽ là Hội viên Emerald-Ngọc Lục Bảo và Hội viên Bạch 
kim sẽ là Hội viên Sapphire-Ngọc Bích. Vĩnh Tường xin được tri 
ân những đóng góp tất cả khách hàng và đặc biệt vinh danh 
câu lạc bộ trung tâm phân phối – trung tâm thi công. chúc 
quý khách hàng sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công 
cùng Vĩnh Tường ở chặng đường phía trước. 

viNh DaNh KhÁch hÀNg MiỀN NaM
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l công ty Trách nhiệm hữu hạn Trang trí nội thất Tân Liên Thành- Hồ chí minh.
l công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mạnh Đình - Bình Dương.
l công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương  mại Dịch vụ &  Xây dựng Thành Nhân Hòa - Đà Nẵng. 
l công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Văn Hòa - cần Thơ.
l công ty cổ Phần Thương  mại 125 - Bà Rịa Vũng Tàu. 
l công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương  mại  Trang trí nội thất  Phong Phú - Hồ chí minh.
l công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương  mại  Xây dựng & Trang trí nội thất  Hải Hà - Vĩnh Long.
l công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương  mại  Văn Hòa - Bình Thuận. 
l cửa hàng Nhất Long - An Giang.
l công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương  mại  Xây dựng Dũng Phát Đạt- Bình Dương.
l công ty Trách nhiệm hữu hạn Trang trí nội thất Vĩnh Tường Thái Phương - Hồ chí minh.
l công ty cổ phần Sản xuất & Thương  mại Vĩnh Thịnh - Hồ chí minh.
l Doanh nghiệp tư nhân Phước Đạt - Hồ chí minh.
l công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trang trí nội thất Cao Thanh Bình - Đồng Nai.
l công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương  mại Dịch vụ Phúc Thịnh Nga - Hồ chí minh.
l công ty cP Thương  mại  Vĩnh Tường YHL - Hồ chí minh.

l công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương  mại Long Sang - Hồ chí minh.
l công ty Trách nhiệm hữu hạn Đắc Thành - Kiên Giang.
l công ty Trách nhiệm hữu hạn Trang trí nội thất Tuyết Sơn - Khánh Hòa. 
l công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương  mại  Dịch vụ Hoàng Thái - Trà Vinh.
l công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây dựng Thương  mại Tấn Tài -Hậu Giang.
l cửa hàng Hồng Hà - Bình Thuận.
l công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Sản xuất Thương  mại  Dịch vụ Bảo Quyên - Long An. 
l công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương  mại Trang trí nội thất Thiên Thành Phát - Hồ chí minh.
l Doanh nghiệp tư nhân Vĩnh Tường - Đồng Tháp.
l công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương  mại  Dịch vụ Bình Nguyên CM - cà mau. 
l công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng - Thương  mại  & Dịch vụ Nhật Nam - Đăk Lăk.
l công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương  mại  Sản xuất Trường Thịnh Phát - Long An.
l công ty TNHH Tm  DV XD Thành Trung - Bà Rịa - Vũng Tàu.
l Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Thành Long - Kiên Giang.
l Doanh nghiệp tư nhân Thương  mại  Trang trí nội thất Hiền Hải Vân - Hồ chí minh.

câu lạc bộ trung tâm thi công
l công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương  mại Trang trí nội thất Gia Vy - Sao Vàng. 
l công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Trang trí nội thất Đất Việt  - Sao Vàng.
l Doanh nghiệp tư nhân Vĩnh Tường - Sao Bạc.
l công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương  mại Xây dựng Song Hồng - Sao Bạc.
l công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Điêu khắc trang trí Lạc Hồng  - Sao Bạc. 
l công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương  mại& Dịch vụ Gia An Phúc - Sao Đồng.
l công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương  mại Kỹ thuật & Xuất nhập khẩu Ngọc Bình - Sao Đồng.
l công ty cP Xây dựng và Trang trí nội thất Sài Gòn Xanh - Sao Đồng. 

Khách hàng Kinh doanh Quốc tế
l công ty cổ phần đầu tư Thái Bình
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viNh DaNh KhÁch hÀNg MiỀN BẮc

l  công ty TNHH nội thất và xây dựng Phú Hà. 
l công ty TNHH Phát triển Tm và XD Đức Cường.
l công ty cP Đầu tư và Trang trí Nội Thất Việt.
l công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Lê Hiếu.
l công ty TNHH Xây lắp & Thương mại Tân Hải Vân.
l công ty TNHH Ngọc Thơ.
l công ty TNHH Thương mại  Xây dựng Hùng Dung.
l công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Ngọc Dũng.
l công ty TNHH XD& Tm Toàn Lộc.
l Doanh nghiệp tư nhân Tân Quế.

l công ty TNHH XD Thành Danh.
l công ty cP Xây dựng và Thương mại Quốc tế IGS.
l Doanh nghiệp tư nhân Thịnh Vân.
l công ty TNHH Quỳnh Hoàng Phương.

l công ty TNHH Sản Xuất Thương mại và Dịch Vụ Quân 
Trang.
l công ty TNHH Tm và DVTH Vinh Quang.
l công ty TNHH Xây dựng Thương mại Huyền Quảng.
l công ty TNHH Thương mại Dũng Quảng.
l công ty TNHH Thương mại Xây dựng Vạn Xuân.
l công ty TNHH Vật tư Dịu Hiền.
l công ty TNHH XD & Tm Minh Tuấn.
l cty TNHH XD & Tm Tiến Thành.
l Doanh nghiệp tư nhân NT Hữu Toàn.
l công ty TNHH Cát Tường.

l công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Xuân Hiển.
l công ty TNHH Tm & XD Điền Thuận.
l công ty Hưng Lợi.
l công ty TNHH XD & Tm Trường Giang.
l công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Sáng Hương.
l công ty TNHH Phát triển Thương mại và Xây dựng Xuân 
Thường.

trung tâm thi công
1. Hội viên Sao Bạc
l công ty TNHH Tm Dịch Vụ và Xây Dựng Cứ Hương.
l công ty cP DVTm & Phát triển xây dựng Minh Đức.
l công ty cP Nội thất và Vật liệu Hoàn thiện Đinh Hoàng Gia.
l công ty TNHH Hoàng Nhật Hồng.
2. Hội viên Sao Đồng 
l công ty TNHH XD& Tm Khánh Hưng.
l công ty TNHH Xây dựng Vũ Trí.
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Mơ lớN vươN xa

Mảnh đất sinh sống của anh 
Tuấn là nơi có những con 
dốc gập ghềnh sỏi đá, nơi mà 

những mùa lũ tràn về hàng năm và cả 
những cái nắng đổ lửa khi vào hè… 
vùng đất này còn được mệnh danh là 
“chó ăn đá, gà ăn sỏi”. Lên bốn tuổi anh 
đã mồ côi mẹ, và chỉ sống với bố ruột 
đến năm 15 tuổi thì bố cũng mất. Rồi 
có những thời gian tha hương cầu thực, 
bén duyên với nghiệp thi công thạch 
cao, nên trong Tuấn luôn có 1 ước mơ 
cháy bỏng: “Trước đây mình không một 
chốn nương thân, cuộc sống gắn với hai 
từ ở nhờ, nhưng mình luôn giữ một giấc 
mơ là có một ngôi nhà để ổn định cuộc 
sống, gần gia đình người thân”. 

Lắm lúc tưởng chừng ước mơ sẽ mãi 
chỉ là ước mơ, đặc biệt là lúc anh trượt 
cơ hội nhận được hỗ trợ từ chương 
trình Vì mái Ấm Thợ Thi công năm đầu 
tiên. Dẫu vậy, anh vẫn không từ bỏ! Vẫn 
miệt mài lao động và nuôi dưỡng ước 
mơ của mình sau khi được các đại sứ 
Vì mái ấm chia sẻ.  Vừa rồi, trường hợp 
của Tuấn đã được chương trình hỗ trợ, 
biến ước mơ về một ngôi nhà trở thành 
hiện thực để Tuấn có nơi lo cho gia đình 
nhỏ và chăm sóc cho bố mẹ nuôi là 2 vợ 
chồng cựu chiến binh đã trao cho anh 
tình thương gia đình sau những biến cố 
tuổi thơ. 

 căn nhà nhỏ như một khởi đầu cho 
những giấc mơ mới của Tuấn và người 
bạn đời, là nơi gắn kết giữa anh và quê 
hương. Anh chia sẻ: “Giờ đây đã có vợ 

Câu chuyện 
ước Mơ

 “Cuộc sống vốn là nơi để ta hiện thực hóa những ước mơ của mình. Giấc 
mơ có khi nào dừng lại khi chúng ta vẫn đang tiếp tục sống?”  Đó là 
những chia sẻ vô cùng mộc mạc về ước mơ của anh Hoàng Trọng Tuấn - 
thợ thi công thạch cao tại Thạch Hà, Hà Tĩnh. 

Nga vũ
Tuấn và người bạn đời của mình sẽ bắt đầu một 
giấc mơ lớn hơn cho tương lai

có chồng, cuộc sống cũng đỡ vất vả hơn 
rất nhiều, có đồng ra đồng vào, vợ chồng 
tôi tiết kiệm làm ăn để có thêm tiền sau 
này dành dụm chăm lo cho con”. Nhớ về 
ngày được nhận quyết định trao nhà 
tại Ngày hội 5VUI Thanh Hóa (tháng 
9/2015) anh Tuấn bộc bạch:“Ngay giây 
phút đó, tôi đã tự hứa với bản thân sẽ 
phải chăm chỉ hơn, phải rèn luyện tay 
nghề để cũng anh em thợ dựng xây nhiều 
tổ ấm yêu thương”. 

Hoàng Trọng Tuấn nhận quyết định 
trao nhà từ đại diện công ty Vĩnh Tường
Đến bây giờ, ước mơ ấy cũng đang 
được hiện thực hóa mỗi ngày, với 
những nỗ lực và công sức lao động 
của mình. Hiện Tuấn góp vốn cùng 5 
anh em thợ thi công  khác để nhận các 

công trình lớn nhỏ. Đến giờ Tuấn vẫn 
đang viết tiếp những ước mơ khác, ước 
mơ công việc đều đặn và thuận lợi.. 
chúng tôi cũng mong ước rằng, một 
ngày nào đó anh Tuấn sẽ trở thành một 
cửa hàng đại lý, một trung tâm thi công 
lớn của Vĩnh Tường. Vì như Bà Nguyễn 
Thị Ngọc Loan – Người sáng lập công 
ty Vĩnh Tường đã tâm đắc chia sẻ từ 
chính câu chuyện của mình rằng: “Mọi 
thành tựu đều khởi nguồn từ một ước mơ, 
và mọi ước mơ đều cần một niềm tin để 
vươn cao, tỏa sáng…”. 

Khám phá tiếp những câu chuyện 
ước mơ trong quá trình kinh doanh của 
Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan và nhiều chủ 
của hàng tại: www.25nam.vinhtuong.
com 
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Hệ THốNg NHậN diệN mới của sảN pHẩm vĩNH TườNg

Quý I vừa qua, công ty cổ phần công 
nghiệp Vĩnh Tường đã kỷ niệm 25 
năm thành lập. Đây được xem là 

cột mốc đánh dấu chặng đường 25 năm 
đầy thử thách để phát triển từ một cửa 
hàng vật liệu (1991) trở thành thương 
hiệu hàng đầu trong lĩnh vực trần và 
tường thạch cao tại thị trường Việt Nam 
và khu vực. Năm 2016, Vĩnh Tường lần 
đầu tiên lọt vào TOP 500 doanh nghiệp 
lớn nhất Việt Nam, sau hơn nhiều năm 
liền có mặt trong TOP500 doanh nghiệp 
tư nhân lớn nhất Việt Nam (VNR500). 
Đồng thời, cũng là năm thứ sáu liên tiếp 
Vĩnh Tường có mặt trong TOP 500 doanh 
nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 
(FAST500).

cùng với những sự kiện nổi bật trên, 
Vĩnh Tường vừa chính thức công bố sử 
dụng logo mới Vĩnh Tường - Saint-Gobain 
để đánh dấu sự kiện công ty trở thành 
thành viên tập đoàn vật liệu xây dựng 
quốc tế Saint-Gobain. Song song đó, Vĩnh 
Tường đã tiến hành cập nhật phiên bản 
logo mới trong tất cả hệ thống sản phẩm. 

1. Thay logo Vĩnh Tường – Saint-Gobain: 
Giải pháp toàn diện trần và vách ngăn bởi 
logo Vĩnh Tường – Saint-Gobain
2. Các chứng nhận, giải thưởng chính 
thức đặt trên nhãn mới: 

    Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất  
            Việt Nam.

            chứng nhận ASTm.
 
   Hệ thống quản lý môi trường  
            ISO 14001:2004.

   Hệ thống quản lý chất lượng  
            ISO 9001:2008.

NhẬN DiỆN Mới sảN phẩM 
chÍNh hÃNg vĩNh tườNg 2016

Nhãn khung trần nổi

Nhãn khung trần chìmNhãn khung vách

Bao bì khung trần nổi

Logo mới của Vĩnh Tường với thương hiệu Saint-Gobain 

Logo Vĩnh Tường cũ
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3. Đối với nhãn hàng sản phẩm tấm, có thêm:
                 chứng nhận Nhãn hàng  
                 vật liệu xanh (nền tấm cứng).

                  chứng nhận hợp quy VIBm.

Nhãn song ngữ Anh – Việt, màu vàng. Không có 
sản phẩm loại 2

4. Bao bì sản phẩm:
• Đối với trần nổi: Bao bì cho hệ khung trần nổi 
(SmartLINE, SlimLINE, TopLINE Plus, 
FineLINE Plus) có dải màu vàng in trên nền 
giấy các – tông.
• Đối với bao bì phụ kiện:
- Bao bì nylon: Logo mới Vĩnh Tường – Saint-Gobain. 
Bao gồm các sản phẩm: đinh thép Vĩnh Tường, Băng 
keo lưới Vĩnh Tường, Băng giấy Vĩnh Tường, Vít kỳ lân 
Vĩnh Tường.
- Bao bì thùng giấy các-tông: logo mới  
Vĩnh Tường – Saint-Gobain, có dải màu vàng với 
logo mới in trên nền giấy các-tông.  Bao gồm các 
sản phẩm: cửa thăm trần, các loại khóa liên kết, 
các loại tender, móc treo, pát 2 lỗ.

Thùng phụ kiện

Nhãn tấm dEcO plus

Nhãn phụ kiện

Àún võ nhêåp khêíu & phên phöëi: CÖNG TY CÖÍ PHÊÌN CÖNG NGHIÏåP VÔNH TÛÚÂNG
Imported & distributed by: VINH TUONG INDUSTRIAL CORPORATION

Baão quaãn: Núi khö raáo, traánh êím ûúát
Storage: Dry areas 

NHAÂ MAÁY MIÏÌN NAM
Lö C23A KCN Hiïåp Phûúác,
H.Nhaâ Beâ, TP.HCM
ÀT: (08) 37 818 552 - 37 818 554
FAX: (08) 37 818 553

SOUTHERN PLANT
Lot C23A Hiep Phuoc Industrial Park,
Nha Be District, Ho Chi Minh City
TEL: (+84) 8 37 818 552 - 37 818 554
FAX: (+84) 8 37 818 553

NHAÂ MAÁY MIÏÌN BÙÆC
Thön Vônh Baão, X. Vônh Khuác, 
Vùn Giang, Hûng Yïn.
ÀT: (04) 3586 0062
FAX: (04) 3813 4925

NORTHERN PLANT
Vinh Bao Village, Vinh Khuc Ward, 
Van Giang, Hung Yen
TEL: (+84) 4 35 860 062
FAX: (+84) 4 38 134 925

VÔNH TÛÚÂNG
VINH TUONG PAPER TAPE

XÛÃ LYÁ VÏËT NÛÁT
REPAIR CRACKS

CHE LÊËP LÖÎ THUÃNG
REPAIR HOLES

XÛÃ LYÁ MÖËI NÖËI
JOIN DRYWALL PANELS

SAÃN XUÊËT TAÅI: TRUNG QUÖËC
Made in China

www.vinhtuong.com

VÔNH TÛÚÂNG
VINH TUONG PAPER TAPE - Laâm saåch bïì mùåt võ trñ möëi nöëi

- Treát böåt xûã lyá möëi nöëi vaâo khe cuãa hai têëm, 
baã böåt röång khoaãng 50mm
- Daán bùng giêëy Vônh Tûúâng lïn võ trñ möëi nöëi 
vûâa baã böåt, laâm phùèng bùng giêëy
- Treát böåt xûã lyá möëi nöëi phuã röång hïët trïn bïì 
mùåt cuãa bùng giêëy àaä laâm phùèng
Tiïëp tuåc treát thïm möåt lúáp böåt, chúâ böåt khö 
duâng giêëy nhaám nhuyïîn laâm phùèng bïì mùåt 
möëi nöëi.

Smooth & clean surfaces and 
cover with joining compound. 
Apply Vinh Tuong  Paper Tape 
working on top. Cover with joining 
compound, sand and finish when 
dry.

Smooth & clean affected area and  
cover with joining compound. 
Apply Vinh Tuong Paper Tape. 
Cover lightly with compound, 
sand lightly when dry, apply 
finishing coat working outwards 
from crack, sand and finish.

- Laâm saåch võ trñ xung quanh vïët nûát
- Treát lúáp böåt xûã lyá möëi nöëi vaâo võ trñ vïët nûát
- Daán bùng giêëy Vônh Tûúâng lïn võ trñ vïët nûát 
vûâa àûúåc baã böåt
- Treát böåt xûã lyá möëi nöëi lïn võ trñ vïët nûát àaä 
daán bùng giêëy, laâm phùèng bùng giêëy 
- Tiïëp tuåc treát thïm möåt lúáp böåt, chúâ böåt khö 
duâng giêëy nhaám nhuyïîn laâm phùèng bïì mùåt 
vïët nûát sau àoá hoaân thiïån

- Laâm saåch võ trñ xung quanh löî thuãng
- Treát lúáp böåt xûã lyá möëi nöëi vaâo võ trñ chung 
quanh löî thuãng (àöëi vúái löî thuãng nhoã)
- Sau àoá daán bùng giêëy Vônh Tûúâng àïí che 
lêëp bïì mùåt löî thuãng
- Vaá löî thuãng trûúác khi treát lúáp böåt xûã lyá möëi 
nöëi (àöëi vúái löî thuãng lúán)
- Daán bùng giêëy Vônh Tûúâng lïn võ trñ löî thuãng 
vûâa àûúåc vaá vaâ baã böåt, laâm phùèng bùng giêëy
- Treát böåt xûã lyá möëi nöëi phuã röång hïët trïn bïì 
mùåt cuãa bùng giêëy àaä laâm phùèng
- Tiïëp tuåc treát thïm möåt lúáp böåt, duâng giêëy 
nhaám chaâ nheå bïì mùåt khi khö. Sau àoá treát 
thïm hai lúáp böåt, chúâ khö duâng giêëy nhaám 
nhuyïîn laâm phùèng àïí hoaân thiïån

Smooth & clean affected area 
and cover with joining 
compound. Apply Vinh Tuong 
Paper Tape to at least 50mm past 
maximum hole width. Cover 
from top with compound, sand 
lightly when dry. Apply finishing 
coat working downwards to 
twice original area, sand and 
finish.

KÑCH THÛÚÁC (Size): 50mm x 75m
SÖË LÛÚÅNG: 1cuöån/goái
Quantity: 1 roll/pack

19.5cm

27
cm

19.5cm

cửa thăm trần

Tender pK 223        móc treo OmEga

pát 2 lỗ

Tender (mới) 

Khóa liên kết 
aLpHa

Khóa liên kết 
OmEga

Hộp mẫu cửa thăm trần 

Thanh L đục lỗ

Thanh v đục lỗ

Bao bì cửa thăm trần

Băng keo lưới vĩnh Tường

Băng giấy vĩnh Tường

Thanh U đục lỗ

Thanh Z đục lỗ

vít kỳ lân vĩnh Tường

Đinh thép vĩnh Tường

Nhãn tấm dEcOBao bì tấm dEcO

pHỤ KiệN: NHÃN & BaO BÌ 
Nhằm tạo đồng nhất về màu sắc trên nhận diện sản phẩm, Vĩnh Tường cũng chuyển màu cho các sản phẩm như sau:
+ Khóa liên kết: ALPHA, TIKA, M29 màu nhôm trắng chuyển sang resin vàng.
+ Khóa liên kết: OMEGA, TRIFLEX sử dụng 2 màu nhôm trắng hoặc resin vàng.
+ Thanh: V đục lỗ, Z đục lỗ, L đục lỗ, U đục lỗ: màu nhôm trắng chuyển sang resin vàng 
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THÔNg số Kĩ THUậT TẤm dURaflex ĐỘ dÀY 16mm

với cam kết bảo hành sản phẩm 
trong 50 năm, tấm dURaflex luôn 
tiên phong trong việc mang đến 
sự hài lòng cho người sử dụng 

Độ dày 16mm

Khối lượng 
tấm (Kg)(*) 74

Khối lượng trên 
đơn vị diện tích 
(Kg/m2)  24.7

(*) Kết quả kiểm tra từ tháng 2/2016

(**) Các đơn hàng với tấm DURAflex độ dày 15mm sẽ được sản xuất theo nhu cầu để đáp ứng các công 
trình đang xây dở, khách hàng phải đặt trước với số lượng lớn. 

Loại tấm

Ứng dụng
Sàn – nền nhà,

Sàn nâng – sàn thang máy

Kích thước
1220x2440

Nhà máy Hiệp Phú cung cấp cho thị trường 
tấm 

16mm 
Nhằm đáp ứng cho nhu cầu của thị trường về Tấm DURAflex cho ứng dụng 

sàn, nhà máy Hiệp Phú (HPc) của công ty Vĩnh Tường xin thông báo về việc 
thay thế tấm DURAflex độ dày 15mm bằng tấm DURAfex độ dày 16mm với 

thông số kỹ thuật chi tiết:

Kể từ tháng 04.2016, công ty cổ phần công nghiệp 
vĩnh Tường bắt đầu áp dụng cung cấp tấm dURaflex 
độ dày 16mm (thay thế cho tấm cũ có độ dày 15mm) 
trên toàn quốc, giÁ BÁN KHÔNg ĐỔi (**)

sảN pHẩm NHÃN sảN pHẩm wEBsiTE:
Đóng kiện: 10 tấm/1 kiện Nhãn sản phẩm dán trên kiện l Hệ thống tài liệu: tờ rơi, catalogue, 

brochure liên quan đến sản phẩm
l Nhãn sản phẩm DURAflex
l Hệ thống web của Vĩnh Tường:  
www.vinhtuong.com, 
www.trannhadep.com 
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V ào cuối năm 2015, hoạt động 
đầu tiên trong chuỗi sự kiện 
“cùng xây không gian yêu 

thương” với sự tham gia của chí Trung, 
Huỳnh Đức, Bình minh dành cho chủ 
nhà đã nhận được nhiều phản hồi tích 
cực. Trong đó, đã có hàng ngàn lượt 
chủ nhà trải nghiệm các giải pháp của 
trần và tường thạch cao để áp dụng 
cho không gian sống của mình, cùng 
hơn 100 vị khách hàng may mắn được 
tư vấn trực tiếp từ các chuyên gia kiến 
trúc – vật liệu từ Vĩnh Tường, Gyproc và 
kiến trúc sư khách mời. 

Tiếp nối chủ đề trên, từ tháng 5 đến 
tháng 8 năm nay công ty cPcN Vĩnh 
Tường sẽ triển khai hàng loạt các hoạt 
động tại 70 cửa hàng tại khu vực miền 
Nam nhằm quảng bá các hệ thống 
giải pháp tường thạch cao đến thợ thi 
công, trung tâm phân phối, của hàng 
của Vĩnh Tường. 

chương trình sẽ được thực hiện tại 
những địa điểm đã chọn lọc trải dài từ 
cà mau đến Quảng Trị. chi tiết chương 
trình thực hiện với nhiều hoạt động 
khác nhau như trưng bày, quảng bá 
tại của hàng; hoạt động tư vấn các giải 
pháp tại chỗ; vui chơi với các quà tặng 
hấp dẫn dành cho thợ thi công, trung 
tâm phân phối và chủ cửa hàng như: 
voucher giảm giá, áo mưa Vĩnh Tường, 
bộ ly không gian yêu thương... 

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc – 
Giám đốc Tiếp thị & Kinh Doanh khu 
vực miền Nam công ty Vĩnh Tường 
“Chương trình sẽ giúp các anh thợ thi 
công, chủ trung tâm phân phối & cửa 
hàng có được nhiều thông tin hơn về hệ 
thống giải pháp ưu việt của tường thạch 
cao Vĩnh Tường – Gyproc dành cho nhà ở. 
Điều này sẽ giúp anh chị cập nhật thêm 
các thông tin mới, từ đó dễ dàng nắm 
bắt được nhu cầu khách hàng, có những 
tư vấn phù hợp cho chủ nhà”. Bên cạnh 
đó, thông qua chương trình Vĩnh Tường 
mong muốn tạo được mối dây liên kết 
bền chặt giữa Vĩnh Tường, thợ thi công 
và trung tâm phân phối, cửa hàng 

cùNg xây KhôNg giaN yêu thươNg 
với hệ thống giải pháp tường thạch cao Vĩnh Tường

Chương trình sẽ diễn 
ra từ cuối tháng 5 năm 
2016. Lịch trình chi tiết 
Vĩnh Tường sẽ thông 
báo trên website  
www.vinhtuong.com. 
Để theo dõi thông 
tin chương trình và 
nhận được thông báo 
cụ thể  anh chị có thể 
nhắn tin theo cú pháp: 
A V T 2 0 1 6 _ [ Q u ậ n /
Huyện]_[tỉnh thành]
Chương trình chỉ mới 
được tổ chức cho các 
tỉnh từ Quảng Trị đến 
Cà Mau. 

Một sự kiện nằm trong chuỗi ngày hội 
“Cùng xây không gian yêu thương” đã 
thu hút nhiều quan tâm của chủ nhà 

Hệ thống giải pháp từ tường thạch cao Vĩnh Tường - Gyproc sẽ giúp chủ nhà 
kiến tạo một không gian sống tiện nghi và thoải mái hơn

ĐăNg KHÁNH
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Không gian yêu thương – không 
chỉ là nơi để trú ngụ, để quây 
quần, để trở về của những thành 

viên trong gia đình mà còn là nơi thể 
hiện những mong muốn, ước mơ của 
gia chủ qua phong cách thiết kế và trang 
trí… Và trần nhà là một phần không thể 
tách rời của ngôi nhà. Với ưu thế dễ lắp 
đặt thi công, bảo trì khi cần, không bị ảnh 
hưởng bởi độ rung của nền và dễ thay 
thế, trần nổi ngày càng được nhiều chủ 
nhà yêu thích và lựa chọn sử dụng.  Với 
mong ước cho một năm đủ đầy hạnh 
phúc, công ty cPcN Vĩnh Tường dành 
đến quý gia chủ bộ sưu tập hoa văn cho 
trần nổi với chủ đề PHÚc LỘc AN KHANG 
độc đáo và tinh tế.

1 TẠi saO cHỌN NÉT HOa 
văN LÀ “cHỮ” cHO BỘ 

sưU Tập HOa văN? 
Từ thế kỷ thứ 14, những chữ như “Phúc”, 
“Lộc”, “An”, “Khang”, “Nhẫn”, “Đức”, “Tâm” đều 
là những từ rất “đắt” được lựa chọn viết 
ra và treo trước nhà dân, nhà quan và cả 
trong triều như  tiêu biểu cho may mắn, 
sung sướng, hay là sự kỳ vọng, mong đợi 
dành cho con cháu. Người Á Đông, từ lâu 
đã có nhiều hình tượng phong phú biểu 
thị những chữ trên và đưa vào trong các 
vật trang trí, bức họa, trong kiến trúc, và 
cả trên y phục… Vậy tại sao những chữ 
này lại mang sức mạnh biểu thị điều tốt 
đẹp cho con người? 

Nhân bộ sưu tập trần nổi Phúc Lộc 
An Khang được giới thiệu và đã nhận sự 
chào đón của quý khách hàng, chúng tôi 
cũng xin góp nhặt những câu chuyện 
hay xung quanh những chữ hoa văn này, 
số báo này, chúng tôi xin bắt đầu với câu 
chuyện của chữ “PHÚc”:

BỘ sƯU TẬP TRẦN NỔI: phÚc lỘc aN KhaNg
chO MỘt NĂM ĐỦ ĐẦy hẠNh phÚc 

giai THOẠi về cHỮ pHúc viếT THUậN
Vào đời nhà minh (1368-1644), một 
hôm minh Thái Tổ, chu Nguyên chương 
vi hành tới một thị trấn nhỏ. Nhà vua 
thấy một đám đông người cười giỡn 
bên một bức hoạ. Tới gần, nhà vua thấy 
đó là bức vẽ một người phụ nữ có bàn 
chân lớn quá khổ, tay ôm một trái dưa 
hấu. Nhà vua nhận ra người phụ nữ này 
chính là hoàng hậu. Nổi giận, nhà vua 
sai quân hầu theo dõi từng người trong 
đám hỗn xược này về tận nhà và viết 
chữ PHÚc trên cửa, để sáng hôm sau 
nhà vua sẽ phái quân tới bắt và hỏi tội. 

Trở về hoàng cung, nhà vua kể lại 
chuyện này cho hoàng hậu, hoàng hậu 
vốn sẵn từ tâm, bà sai quân hầu hỏa tốc 
tới thị trấn này viết chữ phúc trên cửa 
tất cả nhà dân. Hôm sau, quan quân 
tới, không còn cách nào nhận ra được 
những ai là kẻ bị nhà vua cho lệnh tới 
bắt. Vì vậy, người ta tin rằng chữ PHÚc 
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Giai thoại trên được truyền miệng 
và cốt yếu để chúng ta biết thêm 
câu chuyện hấp dẫn trong dân 
gian, tuy nhiên cái quan trọng 
chính là tinh thần được truyền tải 
trong từng nét hoa văn. Và chữ 
Phúc này Vĩnh Tường cũng cầu 
chúc quý khách hàng luôn gặp 
được điều tốt lành và may mắn.

có thể làm bùa hộ mệnh cho mọi người. 
…và chữ Phúc viết ngược - Phúc đáo 
Tiếp theo giai thoại trên, trong khắp thành 
khi ai cũng dán chữ Phúc trước nhà thì có 
một nhà vì không có ai biết chữ nên dán 
chữ Phúc lộn ngược. Khi quân lính đi tìm 
thấy nhà ai cũng dán chữ phúc và không 
biết nên giết ai, lại thấy có một nhà dân 
dán chữ Phúc ngược nên liền về tấu lại với 
minh Thái tổ. Hoàng đế nghe xong rất tức 
giận liền sai lính bắt hết người trong nhà 
có dán chữ Phúc ngược vào cung để trị tội. 
Hoàng hậu thấy sự tình không tốt liền vội 
vàng nói với chu Nguyên chương rằng: 

“Nhà đó hôm nay biết bệ hạ đến thăm nên đã 
cố ý dán chữ Phúc ngược, với ý niệm là Phúc 
Đáo(*), có nghĩa là bệ hạ giá lâm là Phúc đến 
nhà.” Hoàng đế nghe xong thấy có lý bèn 
hạ lệnh thả người và còn thưởng thêm 
vàng bạc cho nhà kia. Tai họa giết người 
từ chữ Phúc dán trước nhà cũng được giải 
trừ, từ đó trở đi người dân thường dán chữ 
Phúc lộn ngược mỗi dịp xuân về với mong 
ước cầu phúc đến, xua trừ tai họa. 
(*) Chữ Phúc viết ngược đọc là Phúc Đảo, 
chữ Đảo đồng âm với chữ Đáo có nghĩa 
là đến. 

2 NHỮNg KHÔNg giaN 
NÊN sỬ dỤNg BỘ pHúc 

LỘc aN KHaNg 

3 HướNg dẪN LẮp BỘ sưU Tập pHúc LỘc aN KHaNg:  
một số cách lắp có thể tham khảo 

Bắt nguồn từ ý nghĩa trên, bộ sưu tập Phúc Lộc An Khang được phát triển và đưa ra 
những phối cảnh phong phú để quý gia chủ lựa chọn, tạo nét thẩm mỹ cho ngôi 
nhà. Quý gia chủ có thể lựa chọn bộ sưu tập Phúc Lộc An Khang với nét chữ thư 
pháp hòa cùng hoa văn cung đình Huế, trên những sắc độ màu phong phú. các 
không gian phù hợp để sử dụng bộ sưu tập này có thể kể đến là Phòng Khách; 
Phòng Thờ; Phòng Ngủ cho trẻ em, người lớn tuổi trong nhà; hay có thể là phòng 
uống trà, thưởng hoa ở các gia đình có điều kiện.

1. pHÒNg KHÁcH: Quý gia chủ có thể 
lựa chọn bộ sưu tập Bạc Tinh Khiết, Vàng 
Ánh Kim có độ nhũ để tạo nét sang 
trọng, quý phái cho không gian này.

2. pHÒNg THờ: Bộ sư tập Xám Hiện Đại 
hoặc Xám cát Tường mang đến dấu ấn 
hoài niệm nhưng không kém phần trang 
nhã, ấm áp. 

3. pHÒNg Ngủ: Bộ sưu Hồng Đại cát 
với sắc độ ngọt ngào và mát dịu thích 
hợp cho không gian phòng ngủ, giúp 
gia chủ có được những phút giây thư 
thái sau một ngày làm việc mệt nhọc.

Để nhận thêm hướng dẫn cách lắp đặt 
tấm Phúc Lộc An Khang, quý khách 
hàng có thể vào đường link bên dưới để 
đăng ký thông tin và tải về: http://www.
vinhtuong.com/thong-tin-san-pham-
vinh-tuong/huong-dan-lap-dat-bo-suu-
tap-phuc-loc-an-khang/312/2002
Kính chúc quý khách hàng lựa chọn 
được bộ trần như ý, tạo ra sự độc đáo 
riêng cho không gian đầy yêu thương 
của gia đình quý vị 
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LỢI ÍCH CỦA 
tườNg thẠch caO 

sO VỚI tườNg gẠch
Thói quen sử dụng gạch nung truyền thống trong xây dựng của người 

việt khiến cho người dùng có những ngộ nhận về tường thạch cao 
như nhẹ nên không bền, không cách âm, không an toàn, hay thậm 

chí còn có người cho rằng thạch cao chỉ thích hợp làm trần chứ 
không phù hợp làm tường. 

thực tế, tường thạch cao có 
lợi ích thế nào so với tường 
gạch nung truyền thống, quý 

khách hàng có thể xem các điểm so 
sánh bên dưới để rõ hơn. 

NHẹ HơN TườNg gẠcH: 
nhẹ hơn 7-10 lần; tường 
gạch nặng 200kg/m2 – 

tường thạch cao nặng khoảng 
20kg/m2.  Thông số này giúp chúng ta tính toán lại 
được tổng tải trọng công trình và giảm đáng kể chi phí 
đầu tư vào móng nhà. 

dễ THi cÔNg, THÁO LẮp: thi công nhanh gấp 3 lần 
so với tường gạch. Thực nghiệm cho thấy, khi thi công 
tường thạch cao sẽ nhanh hơn việc xây tường gạch đến 

3 lần. Ngoài việc lắp đặt dễ dàng, khi làm tường thạch cao sẽ giảm 
được thời gian chờ khô so với cách thi công tường gạch; Dễ dàng lắp 
đặt hệ thống điện âm tường khi không phải cưa cắt tường; Tiết kiệm cả 
thời gian tô tường… 

một điều khá thú vị, chủ hộ gia đình khi sử dụng tường thạch cao sẽ dễ 
dàng thay đổi cấu trúc phòng, phân chia lại không gian hơn nhiều so với việc 
phải đập bỏ tường gạch nặng nề, có thể ảnh hưởng đến cấu trúc phần móng , 
gây ảnh hưởng cho những căn hộ xung quanh.

TiếT Kiệm THời giaN & cHi pHí TRONg qUÁ TRÌNH xâY dựNg: tiết kiệm đến 
7% chi phí/ tổng chi phí – áp dụng với các công trình 25 tầng – Là tổng những 
phần tiết kiệm về thời gian thi công, chi phí quản lý, chi phí cấu trúc móng…  

(Nguồn: dựa theo nghiên cứu của meihhardt và Saint-Gobain Việt Nam, 2009). 

KHả NăNg cÁcH âm LÊN ĐếN 58 dB: hệ thống tường 
thạch cao Gypwall QUIET DW6 có thông số cách âm lên đến 
58dB tốt gấp 2-3 lần tường gạch truyền thống chỉ có khả 

năng cách âm đạt STc 20-30dB.

20dB
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Như vậy không chỉ đơn 
thuần là giải pháp phân 

chia không gian, tường thạch cao 
còn ưu việt hơn khi  tích hợp các giải 

pháp chống nóng, chống ẩm, chống ồn, chống 
cháy… với các thông số được kiểm nghiệm qua các 

thực nghiệm thực tế. Với những ưu điểm này, tường thạch 
cao đã được các chủ đầu tư, các nhà tư vấn thiết kế sử dụng trong 

các công trình để thay thế cho tường gạch truyền thống. Vậy tại sao chúng 
ta lại không thay đổi thói quen sử dụng tường gạch lâu đời để tiếp cận với một giải 

pháp hiện đại, hoàn toàn vượt trội như tường thạch cao 

 giải pHÁp cHốNg NóNg: giảm được 
nhiệt độ lên đến 8oc, tiết kiệm 30% chi 
phí điện hàng tháng . Hệ thống tường gồm 

khung xương Vĩnh Tường V-Wall kết hợp với lớp tấm 
thạch cao tiêu chuẩn Gyproc và bông thủy tinh có 
giấy bạc, giúp nhiệt độ bên trong giảm đến 8oc so với 
bên ngoài. 

 giải pHÁp cHốNg cHÁY: Khả năng chống cháy là một 
vấn đề lớn cần được quan tâm để giảm bớt thiệt hại về 
người và tài sản. Tường thạch cao Gypwall QUIET DW6 giúp 

chống cháy lên đến 2 giờ. 

 giải pHÁp cHốNg ẩm: với tấm thạch 
cao chịu ẩm sẽ tạo không gian khô 
thoáng, tăng tuổi thọ cho ngôi nhà. 

Hệ thống tường bao gồm khung xương 
Vĩnh Tường V-Wall kết hợp với tấm thạch cao 
Gyproc và keo chống thấm Weber là giải pháp 
hoàn hảo, thích hợp để hạn chế hư hỏng do 
ẩm gây nên cho khu vực ẩm ướt như:  nhà vệ 
sinh, phòng tắm, phòng giặt…

 KHả NăNg cHịU Lực: có thể treo vật nặng như tivi 55 inch, khung tranh ảnh lớn khi sử dụng vít 
và tắc – kê chuyên dụng Hilti. Ở mỗi điểm treo có khả năng chịu lực an toàn lên đến 20kg tại với 1 
lớp tấm 12.7mm và 25kg đối với 2 lớp tấm thạch cao Gyproc 12.7m. (khả năng chịu lực an toàn nhỏ 

hơn 3 lần so với ngưỡng chịu lực tối đa)

 giải pHÁp THẩm 
mỹ: với nhiều hình 
dáng đa dạng như 

uốn cong, tạo khối hay tạo 
nhiều kiểu dáng đa dạng 

phù hợp với từng cá tính 
thiết kế. 

  giải pHÁp cHốNg TRỘm: Với sự kết hợp 
của tường thạch cao hai lớp và tấm thép 
dày 0.6mm, tạo thành hệ tường an toàn 

GypWall Safe_DW4EXS. Theo thử nghiệm phá 
hủy, hệ tường này có thể duy trì an toàn 

lên đến 20 phút – tương đương 
với tường gạch. 
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t rong 3 năm triển khai, với hơn 
2.000 thẻ nghề được cấp, chương 
trình Đào tạo Thợ thi công đã 

mang lại cho thợ thi công thạch cao 
những giá trị thực tế về kiến thức lý 
thuyết lẫn thực hành để ứng dụng vào 
từng công trình. Năm 2016, Vĩnh Tường 
– Gyproc sẽ tiếp tục triển khai rộng rãi 
chương trình đào tạo nhằm giúp nhiều 
anh em thợ có cơ hội nâng cao tay 
nghề và cùng tạo ra một thị trường bền 
vững và chuyên nghiệp. 

Lớp HỌc của NHỮNg Người 
THợ YÊU NgHề
Tính đến nay, chương trình Đào tạo Thợ 
thi công đã đào tạo được 110 lớp học, 
tiếp cận hơn 2.700 học viên trên toàn 
quốc, và hơn 2.000 thẻ nghề được cấp. 
Đến với lớp học, anh em thợ vừa được 
tiếp thu những kiến thức mới vừa được 
giải đáp những thắc mắc về thông tin 
kỹ thuật thường gặp trong quá trình thi 
công. Những câu chuyện nghề, chuyện 
đời được sẻ chia qua từng lớp học như 
một sơi dây kết nối anh em gần gũi với 
nhau hơn. Vì vậy, có nhiều anh em thợ 
bộc bạch, nhờ có lớp đào tạo này mà 
chúng tôi có thể bày tỏ những nỗi niềm 
lâu nay không biết chia sẻ cùng ai. Và 
đặc biệt những câu hỏi khó trong công 
việc thi công được các chuyên gia đào 
tạo và bạn đồng nghiệp khắp nơi cùng 
góp ý.

Niềm vui lớn nhất của những người 
làm chương trình đào tạo là sự chào 
đón nồng hậu của anh em học viên. 
Những bài học được anh em đón nhận 
say sưa chăm chú. Những bài thi được 
thực hiện với sự nỗ lực hết mình. Dù có 
nhiều anh em thợ chưa vượt qua được 
bài kiểm tra nhưng vẫn vui vẻ khẳng 
định:“Năm sau, Vĩnh Tường - Gyproc 
có tổ chức lớp, tôi nhất định đi học để 
lấy cho được cái thẻ nghề, đến khi nào 
được mới thôi!”. 

ĐÀO tẠO thợ thi côNg
Hướng đến một thị trường 
bền vững và chuyên nghiệp

Lớp đào tạo tại Vĩnh Phúc thu hút 
hơn 24 anh em thợ tham gia 

Bên cạnh những giờ học căng thẳng, anh em dành chút thời 
gian để thư giãn chơi trò chơi cùng nhau

Vận dụng những kiến thức lý 
thuyết vào các phần thi thực hành

LÊ dUY - Nga vũ 
- NgUYễN HOÀNg 
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*Lịch đào tạo khu vực miền Bắc chúng tôi sẽ cập nhật ở tạp chí NSTC số 26. Xin mời Anh Chị theo dõi

lịch ĐÀO tẠO thợ thi côNg
Khu vực MiỀN NaM NĂM 2016

tiỀN giaNg
Tháng 7

aN giaNg
Tháng 6 

cẦN thơ
Tháng 7,8

BÀ rịa vũNg tÀu
Tháng 8

HơN 600 THẻ NgHề sẽ Được 
cẤp TRONg Năm 2016
Trong năm 2016, Vĩnh Tường - Gyproc 
sẽ tiếp tục mang đến cho anh em thợ 
thạch cao các khóa học với nhiều kiến 
thức mới hơn về kỹ thuật thi công. Với 
mục tiêu hơn 600 thẻ nghề được cấp 
toàn quốc, Vĩnh Tường – Gyproc tin 
chắc rằng đây sẽ là hành trang kỹ năng 
nghề cần thiết để mỗi người thợ tự tin 
đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao 
của các công trình.  

Qúy I vừa qua, 3 lớp đào tạo đầu 

chương trình đào tạo 
căn bản và giám sát 
chuyên nghiệp dành 
cho thợ thi công ra đời 
từ năm 2013 với  mong 
muốn mang lại cho 
thợ thi công thạch cao 
những kiến thức về 
ngành nghề, về kỹ thuật 
thi công để ứng dụng 
vào công việc một cách 
bài bản và hệ thống. 
Qua đó, giúp anh em 
thợ thi công vững tin 
hơn vào tay nghề, tăng 
thêm niềm đam mê và 
lòng yêu nghề cũng 
như sự tin tưởng từ phía 
chủ nhà, nhà thầu.

ĐĂNg Ký thaM gia 
lớp ĐÀO tẠO 

Từ Quảng Bình - Hà Giang: 
Gọi 0904 820 298

Từ Quảng Trị - cà mau: 
Gọi 090 2525 172

Qủa ngọt sau ba ngày “luyện công” chính là 
bằng chứng nhận đào tạo tay nghề được cấp 
bới Vĩnh Tường - Gyproc

tiên đã được triển khai tại ba tỉnh Bình 
Thuận, Nha Trang và Vĩnh Phúc. Những 
đổi mới về cách tiếp cận vấn đề, cho 
đến phần thi thực hành được chuẩn bị 
kỹ lưỡng nhiều thử thách hơn đã tạo 
nên không khí mới cho các buổi học. 

Kết thúc mỗi kỳ học là những nụ 
cười giao lưu, những cái bắt tay tình 
cảm gắn kết giữa đơn vị đào tạo và 
người học. Điều này giúp Vĩnh Tường 
tin rằng, chương trình Đào tạo thợ thi 
công sẽ tiếp tục thành công ở chặng 
đường mới trong năm nay 

Tranh thủ trao đổi kinh nghiệm cùng chuyên 
gia đào tạo Phạm Quang Hoàng trong giờ 
nghỉ giải lao 

hồ chÍ MiNh
Tháng 4,10,12        

ĐÀ NẵNg

lâM ĐồNg
Tháng 8

huế
Tháng 9

lONg aN
Tháng 10

ĐẮK lĂK
Tháng 11

QuảNg NgÃi
Tháng 11

ĐồNg Nai
Tháng 12

Tháng 6,7     
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NgÔ văN Ba
Địa chỉ: 25 Nguyễn Đình chiểu, TP. Buôn mê Thuột, Đắk 
Lắk.
Năm sinh: 1990
Số điện thoại: 093 499 7246
Sở thích: Du lịch
Chia sẻ: Cách đây 8 năm, vì cuộc 
sống khó khăn nên anh trai tôi đưa 
tôi theo học nghề và làm nghề thạch 
cao cho đến bây giờ. Nhờ có nghề 
này mà cuộc sống tôi và gia đình đã 
bớt khó khăn đi nhiều. Tuy công việc 
có vất vả nhưng lại vui khi thấy được thành quả của mình 
sau mỗi công trình. Sau khi tham gia lớp đào tạo, tôi đã 
có thêm nhiều kiến thức về các giải pháp của Vĩnh Tường 
và cách thức thi công. Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều công 
trình, dự án để tôi có cơ hội áp dụng những kiến thức đã 
học. Qua chuyên mục, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe, hạnh 
phúc đến các anh em trong nghề, chúc công ty Vĩnh Tường 
ngày càng phát triển vững mạnh và mãi là người bạn 
đồng hành của anh em thợ thi công thạch cao. 

aNH THẮNg - aNH HOÀNg

pHaN BÁ TÙNg
Địa chỉ: 39 Đường số 19, P. Tân Quy, Q.7, TP. Hcm.
Năm sinh: 1990
Số điện thoại: 093 152 4752
Sở thích: Đọc báo và tìm hiểu về 
trần thạch cao
Chia sẻ: Tôi đã theo nghề thạch 
cao từ năm 15 tuổi, đến nay đã có 12 
năm kinh nghiệm. Tuy vậy, bản thân 
tôi thấy vẫn cần phải nâng cao tay 
nghề hơn nữa vì nghề này có nhiều 
thứ phải học và đổi mới liên tục. Vừa qua tôi đã tham gia 
lớp đào tạo của Vĩnh Tường, tham gia lớp học không chỉ 
giúp tôi cải thiện tay nghề mà còn có cơ hội giao lưu với 
các anh em trong nghề. Sau khi được đào tạo bài bản, tôi 
đã tham gia và giành giải nhất tại cuộc thi 5VUI khu vực TP. 
HCM – Đông Nam Bộ. Tôi rất cảm ơn Vĩnh Tường và mong 
công ty tổ chức thêm nhiều lớp đào tạo hơn nữa để giúp 
anh em thợ thạch cao thêm tự tin với tay nghề.

NgUYễN qUaNg HiềN
Địa chỉ: chung cư Hòa Xuân, TP. Đà Nẵng
Năm sinh: 1986
Số điện thoại: 093 586 0229
Sở thích: Kiếm được nhiều tiền 
hơn!
Chia sẻ: Công việc tuy vất vả, phụ 
thuộc nhiều vào mùa xây dựng 
nhưng tôi luôn luôn cố gắng làm 
việc với tất cả tâm huyết của mình. 
Tôi mong sẽ có thêm nhiều công 
trình để cuộc sống của anh em thợ thạch cao sẽ ngày càng 
ổn định. Qua lớp đào tạo tôi có dịp được giao lưu chia sẻ 
cùng nhiều anh em thợ. Tôi hi vọng rằng sẽ có thêm cơ hội 
giao lưu với các bạn thợ thi công trên cả nước, được học hỏi 
nhiều hơn để phát triển nghề.

TRầN văN HÀ
Địa chỉ: 665A Nguyễn Trung Trực, Rạch Giá, Kiên Giang
Năm sinh: 1981
Số điện thoại: 094 213 3594
Sở thích: Thể thao
Chia sẻ: Tôi quê ở Vĩnh Phúc, cách 
đây 6 năm tôi theo cậu vào Kiên 
Giang lập nghiệp và bắt đầu theo 
nghề thạch cao từ đó. Nhờ có nghề 
này mà cuộc sống của tôi đã ổn định 
hơn nhiều, không chỉ tự nuôi sống 
bản thân mà còn có thể lo được cho gia đình. Khi biết Vĩnh 
Tường tổ chức lớp học đào tạo tại Kiên Giang tôi đăng ký 
tham gia liền, lớp học đã giúp tôi biết thêm nhiều loại sản 
phẩm và cách thức thi công mới. Đồng thời nhờ có thẻ 
nghề của Vĩnh Tường, tôi tự tin có thể làm việc trong những 
công trình lớn, đòi hỏi kinh nghiệm và kỹ thuật cao. 

tỨ hải giai huyNh ĐỆ
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NgUYễN văN THÁi
Địa chỉ: Ngọc Bảo, Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
Năm sinh: 1988
Số điện thoại: 016 789 8788
Sở thích: Được gặp gỡ các bạn cùng ngành nghề để trao 
đổi kinh nghiệm và học hỏi làm đẹp về trang trí thạch cao.
Chia sẻ: Công việc của tôi hiện tại không gặp trở ngại gì 
lớn, tuy nhiên tôi rất muốn được học hỏi và nâng cao tay 
nghề hơn nữa. Vừa rồi, tôi có cơ hội được tham gia lớp đào 
tạo cơ bản của Vĩnh Tường tổ chức tại Vĩnh Phúc, đây là cơ 
hội giúp tôi cải thiện được tay nghề và tư vấn cho khách 
hàng. Qua chuyên mục, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới 
công ty Vĩnh Tường đã 
tạo ra môi trường đào tạo 
kiến thức chuyên nghiệp 
cho anh em.  

NgUYễN văN cHíNH
Địa chỉ: Thôn Quang Đạo, xã Yên Dương, huyện Tam Đảo 
, tỉnh Vĩnh Phúc
Năm sinh: 1987
Số điện thoại: 097 375 4408 
Sở thích: đi du lịch mọi miền tổ quốc và theo đuổi những ước 
mơ bay cao vươn xa trong nghề để ai cũng biết tới mình. 
Chia sẻ: Tôi vào nghề thạch cao cũng được 7 năm, cũng 
đã có được thị trường riêng trên quê hương Vĩnh Phúc. 
Nhớ những ngày đầu mới từ Hà Nội về quê lập nghiệp 
mọi thứ thật khó khăn vì dân mình chưa quen với việc sử 
dụng thạch cao. Tuy nhiên, qua những năm tháng tích 
lũy kinh nghiệp và sự sát 
cánh của Vĩnh Tường 
tôi đang hiện thưc hóa  
ươc mơ vươn cao hơn 
trong ngành trần vách  
thạch cao. 

NgUYễN văN Được
Địa chỉ: Phố lẻ 2, đường Nguyễn Thị minh Khai, TP.Vĩnh 
Yên, Vĩnh Phúc
Năm sinh: 1978
Số điện thoại: 098 888 4919
Sở thích: Kiến trúc, du lịch, săn bắn
Chia sẻ: Tôi vào nghề từ năm 1996, công trình đầu tiên là 
khách sạn Daewoo, lúc đó thạch cao còn mới mẻ, ít người 
biết và gần như chỉ có các công trình lớn mới sử dụng sản 
phẩm này. Từ một người xây dựng với sự tò mò tôi đã 
không ngại học hỏi về thạch cao. Càng làm thì lại càng 
cảm thấy đam mê thạch cao và tôi quyết định theo nghề 
từ đó. Thông qua khóa học của Vĩnh Tường, tôi có thêm 
nhiều kiến thức về kỹ thuật thi công, vật liệu và hệ thống 

vũ văN Nam
Địa chỉ: 62 Nguyễn Thị minh Khai, Hội Hợp, Vĩnh Yên
Năm Sinh: 1985
Số điện thoại: 094 800 0111
Sở thích: Du lịch, âm nhạc
Chia sẻ: Với ngành thạch cao, càng theo đuổi nó càng 
khiến mình thấy đam mê và mang lại cho mình nhiều lợi 
nhuận, thu nhập ổn định. Tôi cảm ơn Vĩnh Tường thông 
qua chương trình đào tạo đã tạo điều kiện cho anh em 
được học hỏi thêm kinh nghiệm để hoàn thiện mình hơn, 
tư vấn tốt hơn cho khách hàng và tin tưởng vào tay nghề 
của mình.
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Hồi hộp từ vòng thi lý thuyết
các đội phải vượt qua vòng thi lý thuyết cực kỳ cam go được xử lý trên hệ thống điện tử. Những kinh nghiệm, kiến thức về tư 
vấn chủ nhà, đọc bản vẽ, kỹ thuật thi công của các anh đều được thể hiện trong phần thi lý thuyết này.

Khởi động vô cùng hào hứng vào 
tháng 9/2015, Ngày hội 5 Vui mùa 
thứ tư (2015-2016) – hành trình 

mang niềm vui cho anh em thợ thi công 
và tìm kiếm bàn tay vàng thi công thạch 
cao toàn quốc đã đi qua các khu vực  Tây 
Nam Bộ, Tây Nguyên, miền Trung, Bắc 
Trung Bộ. Tháng 3 và tháng 4/2016 hành 
trình tiếp tục tại Nha Trang và Hồ chí minh.  

ẤN TượNg ĐầU TiÊN  
- vÀNg Rực Rỡ
Là hình ảnh thân thuộc với anh em thợ 
thi công, từ nhiều năm nay, nhắc đến 5 
Vui là nhớ ngay màu vàng rực rỡ, màu 
vàng náo nức mà Vĩnh Tường mang đến. 
các anh em thợ thi công đến với ngày 
hội đã thực sự hòa mình vào không khí 
chương trình, nhiệt tình tham gia các trò 
chơi và để lại ấn tượng rất đẹp về hình 
ảnh những người thợ thi công trần thạch 
cao đầy nhiệt huyết, luôn sống với tinh 
thần “làm hết sức, chơi hết mình”.

Ký sự 5 vui Nha traNg - hcM: 
HÀNH TRÌNH TÌM KIẾM ĐẠI DIỆN KHU VỰC 
TRANH TÀI TOÀN QUốC

Ngoài những hoạt động vui chơi và kết nối, tại các địa điểm tổ chức 5 Vui cũng diễn 
ra vòng loại khu vực của cuộc thi tay nghề giỏi ngành trần và tường thạch cao, Bàn 
Tay Vàng 2016, khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, khu vực Hồ chí minh và các tỉnh 
lân cận.

Các đội thi lý thuyết tại 5 Vui Nha Trang Các đội thi lý thuyết tại 5 Vui Hồ Chí Minh

HÀNH TRÌNH TÌm ĐẠi diệN KHU 
vực TRaNH TÀi BÀN TaY vÀNg 
TOÀN qUốc 2016

xUâN aNH
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6 đội thi thực hành tại 5 Vui Nha Trang Gây cấn - hồi họp cùng 6 đội tại 5 Vui Hồ Chí Minh 

Đội Cửa hàng Long Hải 
- Giải nhất khu vực Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận

Đội Nam Hùng 
- Giải nhất khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Tìm ra những đại diện xứng đáng
Hai đội thợ thi công chiến thắng sẽ đại diện cho Khu Vực Duyên Hải Nam Trung Bộ và Khu vực Hcm & các tỉnh lân 
cận có mặt trong danh sách 8 đội tranh tài tại chung kết toàn quốc tại TP.Hạ Long. 

Và kết quả 
Ban tổ chức đã tìm ra được:
- Đội có sổ điểm cao nhất khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ là đội đến từ TTPP Nam Hùng – Ninh Thuận. 
- Đội xuất sắc nhất khu vực Hồ chí minh và các tỉnh lân cận là đội đến từ cửa hàng Long Hải – Tp. Hcm. 
Đây là đại diện của hai khu vực bước vào vòng chung kết hội thi Bàn Tay Vàng 2016. cùng chờ xem các anh trổ tài 
cùng các nhóm thợ trên toàn quốc vào tháng 5 tới.

Gay cấn đến phần thi thực hành
Vượt qua vòng thi lý thuyết với số điểm cao nhất, 6 đội bước vào vòng thi thực hành hết sức hồi hộp và gay cấn. Trải 
qua 2 giờ trổ tài khéo léo với hệ thống khung trần treo Vĩnh Tường, tấm thạch cao Gyproc và những bản vẽ đầy thách 
thức. Phần thi thực hành kết thúc, các đội hồi hộp chờ đợi ban tổ chức công bố kết quả hai phần thi.
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Nga vũ- NgUYễN HOÀNg

hải Phòng, thành phố của những 
mùa hoa phượng đỏ, nơi gắn liền 
với những danh lam thắng cảnh 

và những con người đầy nhiệt huyết. 
Không phải ngẫu nhiên mà Vĩnh Tường 
đã chọn đất cảng là nơi đăng cai vòng 
loại tay nghề toàn quốc được anh em thợ 
thi công rất mong đợi - Ngày Hội 5VUI 
dành cho khu vực Đông Bắc Bộ. 

sÔi NỔi cÁc HOẠT ĐỘNg  
NgOÀi TRời 
Ngày hội 5VUI - Hải Phòng được tái khởi 
động với sự tham gia của hơn 220 khách 
mời đến từ chín tỉnh thành: Quảng Ninh, 
Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc 

5 vui hải phòNg
NHIỆT HUyẾT ĐấT CảNg

Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Lạng Sơn, Hòa 
Bình. mở đầu ngày hội là hoạt động quen 
thuộc cùng thả bóng ước mơ do đại diện 
Vĩnh Tường cùng tất cả anh em thợ tham 
gia chương trình thực hiện. Tại đây, ông 
Đặng minh Phương - Giám đốc điều hành 
khu vực miền Bắc cùng đã chia sẻ những 
tâm huyết dành cho ngành và những lời 
chúc tốt đẹp đến anh em thợ. 

Đúng với tinh thần của ngày hội, 
không chỉ các anh thợ thi công mà còn 
các chị em đến từ các trung tâm phân 
phối và đại lý đã rất hào hứng tham gia 
các trò chơi thú vị ở khu vực Vui chơi – 
Vui Sống như kéo co, lướt ván, nhảy bao 
bố… 
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HưNg YÊN ĐẠi diệN KHU 
vực ĐÔNg BẮc BỘ TiếN vÀO 
cHUNg KếT
Khu vực thi lý thuyết và thực hành luôn 
nhận được nhiều quan tâm của khán giả 
và các đội thi. Ngoài ra, chính sự tập trung 
cao độ của mỗi anh thợ trong từng đội 
thi càng khiến cho không khí trở nên gay 
cấn hơn.  

Với tinh thần đoàn kết, sự chuyên sâu 
về sản phẩm và kinh nghiệm thi công đã 

Ông Lưu Minh Khôi - Trưởng phong Kỹ Thuật 
Vĩnh Tường miền Bắc đại diện BGK trao giải 
nhất thuộc về đội Hưng Yên TNH14303 và giải 
nhì thuộc về đội Hà Nội DTH46002

Nội dung câu hỏi phần thi lý thuyết được tích hợp trên 
Ipad đã giúp các đội thi tiết kiệm được nhiều thời gian

Tập trung cao độ cho từng phần thi thực hành

giúp đội Hưng Yên - đại diện cho khu 
vực Đông Bắc Bộ giành quyền tiến 
vào vòng chung kết toàn quốc. 

Với tinh thần làm hết sức chơi hết 
mình của các anh thợ đã giúp ngày 
hội 5VUI tại Hải Phòng thành công rực 
rỡ. Ban tổ chức tin rằng, với ý nghĩa và 
giá trị chương trình mang lại, ngày hội 
5VUI sẽ là món ăn tinh thần không thể 
thiếu dành cho đội ngũ thợ thi công 
thạch cao trên cả nước  

Ông Đặng Minh Phương - Phó Tổng Giám Đốc Công 
ty Cổ Phần Công Nghiệp Vĩnh Tường cùng chia sẽ với 
thợ thi công tại ngày hội.

Giải Khuyến khích

Giải Ba

Giải Nhì
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NgUYÊN NHâN xảY Ra HiệN TượNg NHăN TRÊN Bề mặT TRầN
Hiện tượng trần thạch cao chìm bị nhăn (mặt trần sau khi sơn bả không phẳng, nổi các vết hằn lồi lõm không đều) như khách 
hàng phản ánh có thể là do một trong các nguyên nhân sau: 
l Sử dụng tấm thạch cao tiêu chuẩn vuông cạnh dẫn đến tình trạng tại vị trí mối nối luôn bị lồi lõm.
l Sử dụng bột xử lý mối nối không đúng chủng loại dành cho việc xử lý mối nối
l Lắp tấm không đúng chiều theo quy định của nhà sản xuất. 
l Xử lý mối nối không đúng theo quy trình hướng dẫn của nhà sản xuất (trường hợp sử dụng bột GypFiller)  
l chưa cân chỉnh cao độ trần hoặc việc cân chỉnh cao độ trần chưa phẳng 
l Khâu bả bột matit chưa phẳng.

BiệN pHÁp KHẮc pHỤc HiệN TượNg NÀY: 
+Sử dụng tấm thach cao vát cạnh cho trần chìm
+Sử dụng bột xử lý mối nối GypFiller
+ Lắp tấm thạch cao sao cho chiều dài của tấm (2440mm) song song với thanh chính.
+Sử dụng băng giấy thay cho băng keo lưới trong xử lý mối nối
+ Kiếm tra cân chỉnh cao độ trần trước khi lắp tấm
+ Làm phẳng lớp bả matit trước khi tiến hành sơn
Lưu ý:  Trong quá trình xử lý mối nối các nhà thầu phụ cơ điện hoặc các nhà thầu liên quan sẽ tạm dừng thi công để tránh làm rung 
động ảnh hưởng đến mối nối của hạng mục trần

ÔNg pHẠm qUaNg HOÀNg - Chuyên gia đào tạo kỹ thuật

Nguyên nhân chính của hiện tượng trần thạch cao chìm bị nhăn (mặt 
trần sau khi sơn bả không phẳng, nổi các vết hằn lồi lõm không đều) là 
gì? Xin nhờ Công ty tư vấn và hướng dẫn biện pháp khắc phục . 
Xin cảm ơn. 

Để làm rõ được vấn đề mà khách 
hàng đưa ra, trước tiên chúng ta 
cần phải hiểu rõ một số yêu cầu 

cơ bản trong việc thi công và xử lý mối 
nối hoàn thiện trần thạch cao. 
l Đảm bảo yêu cầu về vật tư
Sử dụng khung phù hợp với thiết kế được 
duyệt. Sử dụng tấm thạch cao đúng yêu 
cầu (thi công trần chìm  phải sử dụng 
tấm thach cao vát cạnh có quy cách là 
1220x2400x9.5mm). Phụ kiện phải đồng 
bộ để tăng tính ổn định cho hệ thống trần. 
l Đảm bảo kỹ thuật thi công của công ty 
cổ phần cN Vĩnh Tường cho từng loại trần. 
l Yêu cầu về xử lý mối nối
+ Sử dụng bột xử lý mối nối chuyên dùng 
cho tấm thạch cao GypFiller của Saint-
Gobain
+ Thi công theo đúng hướng dẫn của 
nhà sản xuất bột xử lý mối nối GypFiller
có thể tham khảo thêm tài liệu hướng 
dẫn tại website: www.vinhtuong.com 

sổ tay thi côNg 
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chuyện khiếu nại

sau khi nhận được khiếu nại,chúng tôi đến ngay hiện trường 
nơi xảy ra sự cố để tìm hiểu cặn kẽ lý do khiến trần bị sập. 

HiệN TRẠNg TẠi cÔNg TRÌNH
Trần bị sập hoàn toàn tại khu vực có mặt dựng trang trí.

vậT Tư Được sỬ dỤNg

sẬp Mặt DựNg phÍa Dưới trẦN, 
NguyêN NhâN DO Đâu?
Tình huống: 
Khách hàng là một đơn vị thi công đang thi công 
công trình tại thành phố Hồ Chí Minh, gọi điện đến 
bộ phận kỹ thuật Vĩnh Tường phản hồi về việc mặt 
dựng phía dưới trần bị sập khoảng 500m2. Đơn vị thi 
công khẳng định làm đúng kỹ thuật theo hướng dẫn 
thi công của Vĩnh Tường. Vậy đâu là nguyên nhân 
gây sập trần? 

ÔNg pHẠm qUaNg HOÀNg - Chuyên gia đào tạo kỹ thuật

KếT LUậN:
Để tránh tình trạng sập mặt dựng do mặt dựng quá lớn đề nghị 
đơn vị thi công chú ý các biện pháp thi công, thi công đúng kỹ 
thuật:
+ Sử dụng thép hộp treo độc lập và liên kết lên sàn 
+ Liên kết mặt dựng trang trí vào khung sắt hộp
+Lưu ý : Không nên treo trực tiếp vào thanh phụ của hệ khung treo 
trần 

Minh họa 
thực tế

Phương án thi công 
đề xuất

ĐiềU TRa NgUYÊN NHâN
Sau khi trao đổi và kiểm tra ngay tại hiện trường, chuyên gia kỹ 
thuật Vĩnh Tường phát hiện ra nguyên nhân  gây sập trần là do 
thi công sai kỹ thuật: 
+mặt dựng trang trí được treo liên kết bằng vít vào thanh phụ 
- Thanh VTc ALPHA/BASI của khung trần. Liên kết treo của mặt 
dựng không đúng kỹ thuật, ảnh hưởng đến độ vững chãi của 
toàn bộ mặt dựng trang trí. 
+ chiều cao của mặt dựng thực tế vượt quá chiều cao tối đa cho 
phép khi treo trực tiếp vào hệ trần treo (900mm so với 340mm). 
+ Trong quá trình kiểm tra các hệ thống cứu hỏa (test nước) gây 
ẩm ướt cho tấm.

Trần thạch cao khung BASI

Tấm thạch cao tiêu chuẩn 
Gyproc dày 9mm

Ty ren 6mm

mặt dựng trang trí khung 
V-Wall 63/64

Tấm thach cao tiêu chuẩn 
Gyproc dày 12.7mm

sổ tay thi côNg 
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Lưu ý khi lắp đặt 

xươNg trẦN chìM

sổ tay thi côNg

KỸ thuẬt thi côNg 

Trong kỹ thuật lắp đặt xương trần chìm, 
ngoài các yêu cầu về khẩu độ, cao độ hầu 
hết anh em thợ đều đã biết và thực hiện. 
Tuy nhiên, có hai vấn đề về lắp đặt xương 
mà nhiều anh em thợ còn bỡ ngỡ, khó 
làm dẫn đến tình trạng thiếu thợ và giá 
nhân công trần được đẩy lên rất cao tại 
một số dự án, đó là:
- Đi xương tránh lỗ đèn và thiết bị cơ điện
- Lắp đặt xương đầy đủ, nghiệm thu rồi 
mới bắn tấm
Trong phạm vi bài viết chúng tôi sẽ giúp 
anh em thợ nắm rõ hơn về mặt kỹ thuật 
của hai điểm trên. 

LưU miNH KHÔi - Trưởng Bộ phận kỹ thuật miền Bắc

sổ tay thi côNg 
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   yêu cẦu Đi xươNg trÁNh lỗ ĐèN vÀ thiết Bị cơ ĐiỆN

Để thực hiện được việc đi xương tránh lỗ đèn và thiết bị cơ điện, các đội thợ cần phải đọc bản vẽ mặt bằng thiết kế cơ 
điện. Sau đó, lập bản vẽ thi công lắp đặt xương trần sao cho tránh vị trí vướng thiết bị điện. ưu điểm của việc này sẽ đảm 
bảo sau này khi khoét các lỗ đèn sẽ không phải cắt xương, ảnh hưởng đến độ chắc chắn, độ phẳng và thẩm mỹ của trần. 
Tuy nhiên, do đặc thù nên khi thi công sẽ tốn vật tư và nhân công.
Việc tránh lỗ đèn có thể thực hiện bằng một trong hai cách sau:

   với yêu cẦu Đi xươNg trước, NghiỆM thu vÀ BẮN tấM sau

Yêu cầu này để đảm bảo dễ dàng kiểm tra chủng loại, khẩu độ, cao độ và số lượng xương trên trần trước khi bắn 
tấm, các vị trí sẽ phải gia cố trước khi bắn. Trần sẽ chắc chắn hơn, khi bắn tấm không bị võng xệ trần.

Tuy nhiên nhược điểm sẽ khiến thi công lâu hơn do đi xương đầy đủ, không trốn được xương mặt dựng và cấp hạ, 
phải cân chỉnh xương đạt yêu cầu trước khi bắn tấm.

PHÒNG NGỦ 1

LOGIA-A1-02

PHÒNG NGỦ 1

LOGIA-A1-02

1 Tịnh tiến toàn bộ hệ xương trần trên mặt 
bằng, khoảng cách lẻ nằm ở phía ngoài 

phương án 1: Đi xương tấm đồng thời phương án 2: Đi xương trước, bắn tấm sau 

2Đi xương từ trái qua phải, nếu gặp đèn hoặc 
thiết bị điện thì co ngắn khẩu độ và tránh đèn

chúng tôi hy vọng với 
những thông tin trên 
sẽ giúp anh em thợ 
dễ dàng giải quyết 
hai điểm khó trong 
quy trình lắp đặt 
xương trần chìm và 
có những công trình 
đẹp đúng kỹ thuật  

ĐúNg

ĐúNg

sai

sai

sổ tay thi côNg 
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Goldmark city được quy hoạch trên 
khu đất rộng hơn 12 héc-ta để trở 
thành một tổ hợp dân cư và dịch 

vụ hiện đại, với 9 khối nhà chung cư cùng 
khối trung tâm thương mại, bệnh viện và 
trường học quốc tế. Với tiêu chí An toàn 
- Tiện nghi - Đẳng cấp, dự án Goldmark 
city sẽ đáp ứng các nhu cầu về không 
gian sống hoàn hảo, nhu cầu về học tập, y 
tế cũng như giải trí, mua sắm của khoảng 
5.000 hộ gia đình tại khu vực Bắc Từ Liêm, 
Hà Nội. 
 một số tiện ích và quy hoạch cảnh quan đặc 
sắc của cụm dự án Goldmark city:
- Diện tích xây dựng chiếm  23%, không 
gian xanh và tiện ích công cộng chiếm 
hơn ¾ tổng diện tích. Với 4 khu vực quảng 
trường với 4 chủ đề khác nhau: Quảng 
trường nước, quảng trường Sapphire, 

gOlDMarK city
KHÔNg gIAN ĐẲNg CấP 
ĐẾN TỪ gIảI PHÁP TOÀN 
DIỆN VĨNH TƯỜNg

quảng trường Ruby và quảng trường ánh 
sáng – vườn hoa cầu vồng. 
- Trung tâm thương mại, hồ bơi, sân vận 
động, sân tập golf
- Trường học, bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế
- Khu vực dịch vụ gia đình với các dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, giải trí trẻ em 
hay nhà hàng, quán cà phê… 

Goldmark city là dự án do công ty 
TNHH Thương mại – Quảng cáo – Xây 
dựng – Địa ốc Việt Hân làm chủ thầu, tập 
đoàn xây dựng & công nghiệp Delta là 
tổng thầu chính thức, công ty cổ phần 
đầu tư phát triển bất động sản TNR 
Holding Việt Nam là công ty tư vấn quản 
lý dự án. các đơn vị này đã rất nghiêm túc 
đánh giá và lựa chọn các sản phẩm trần 
và tường thạch cao của Vĩnh Tường cho 
tất cả các hạng mục của hơn 300.000 mét 

miNH TRí - Nga vũ

côNg trìNh tiêu Biểu 
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côNg trìNh tiêu Biểu 

Khối lượNg Dự ÁN 
thEO sảN phẩM:
• 200.000m2 khung trần chìm Vĩnh 
Tường BASI 
• 50.000m2 khung trần chìm Vĩnh 
Tường EKO 
• 4.000m2 sản phẩm cho giải pháp 
tường thạch cao tiêu âm: khung 
Vĩnh Tường V-Wall, tấm thạch cao 
Gyproc, tấm tiêu âm Gyptone và 
bông thủy tinh. 
• 25.000m2 sản phẩm cho giải pháp 
chịu ẩm với khung BASI và tấm 
thạch cao chịu ẩm Gyproc 
• 21.000m2 sản phẩm sử dụng cho 
giải pháp thẩm mỹ với khung trần 
nổi Vĩnh Tường FineLINE  và tấm 
trang trí Vĩnh Tường DEcO. 

Đầu xuân 2016, Vĩnh Tường rộn ràng 
với các hoạt động tri ân và hỗ trợ 
cho các khách hàng thân thiết với 

các chương trình đào tạo thợ thi công, Hội 
nghị khách hàng... Trong đó, không thể 
không kể đến chương trình đào tạo kỹ thuật 
sản phẩm nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực 
cho nhân viên bán hàng thuộc Trung tâm 
phân phối.

chương trình được diễn ra tại Khách 
sạn my Way, Hà Nội trong 2 ngày 22-
23/3/2016 với sự tham gia của gần 20 

Chương trình đào tạo kỹ thuật sản phẩm cho 
NhâN viêN BÁN hÀNg NhÀ phâN phối

nhân viên đến từ Trung tâm phân phối 
Ngọc Thơ, Nội Thất Việt, Xuân Hiển và 
Hữu Toàn. Tất cả thành viên tham gia 
khóa học đã được nắm rõ các kiến thức 
chi tiết về sản phẩm trần và tường thạch 
cao, kiến thức về hệ thống các giải pháp 
của Vĩnh Tường cũng như các kiến thức 
về kỹ thuật thi công. 

các trung tâm phân phối tham gia 
chương trình đều có đánh giá cao về 
những kiến thức do ông Lưu minh Khôi 
– Trưởng phòng Kỹ Thuật Vĩnh Tường 

miền Bắc chia sẻ và mong muốn có thể 
tham gia nhiều khóa học chuyên sâu 
hơn nữa để hỗ trợ công tác tư vấn bán 
hàng cho khách hàng là chủ nhà và chủ 
đầu tư dự án. 

Với tiêu chí là doanh nghiệp tiên 
phong và mang nhiều lợi ích nhất cho 
khách hàng, tin rằng trong năm 2016, 
Vĩnh Tường sẽ còn tiếp tục xây dựng 
nhiều chương trình đào tạo hỗ trợ cho tất 
cả các cửa hàng, đại lý kinh doanh phân 
phối hàng trực tiếp của Vĩnh Tường  

vuông dự án, bao gồm các giải pháp cho 
các khu vực như sau: 
- Khu vực thương mại: sử dụng giải pháp 
thẩm mỹ sử dụng khung trần nổi Vĩnh 
Tường FineLINE Plus và tấm trang trí Vĩnh 
Tường DEcO
- Khu vực bơi, khu vực vệ sinh: sử dụng giải 
pháp chịu ẩm với khung Vĩnh Tường BASI và 
tấm thạch cao Gyproc chống ẩm 9mm
- Khu vực trường học: sử dụng giải 
pháp tường thạch cao tiêu âm với 1 
lớp khung Vĩnh Tường V-Wall, 2 lớp tấm 
thạch cao Gyproc ốp 2 mặt, 1 lớp tấm 
tiêu âm Gyptone ốp 2 mặt phía ngoài 

và 1 lớp bông thủy tinh có tỷ trọng 
16.8kg/m3.
- Khu vực căn hộ: giải pháp thẩm mỹ cho 
trần thạch cao sử dụng trần chìm với khung 
Vĩnh Tường BASI. 

Dự kiến thời gian bắt đầu hoàn thiện 
gói trần là tháng 3 năm 2016, Vĩnh Tường 
và các nhà thầu đang tất bật thực hiện 
các công việc còn lại. Tin rằng, cùng 
với những giải pháp toàn diện mà Vĩnh 
Tường cung cấp, Goldmark city sẽ đem 
đến cho chủ nhà những trải nghiệm về 
không gian sống tiện nghi, đẳng cấp và 
thân thiện với môi trường .

Nga vũ
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LịcH cOffEE TaLK qúY 2: Để tham gia đăng ký tham dự 
chương trình Coffee Talk cùng Vĩnh 
Tường, các anh chị kiến trúc sư, kỹ 
sư có thể liên lạc đăng ký: 
- miền Nam: gọi 0936 832 123 
gặp Chị Ngân Hà
- miền Bắc: gọi 0904 820 298 gặp 
Chị Vũ Nga
Hoặc email: chamsockhachhang@
vinhtuong.com

Khác với nội dung năm 2015, trong 
năm nay, Vĩnh Tường - Gyproc đã 
phát triển một chủ để hoàn toàn 

mới dành cho chuỗi coffee Talk “cùng xây 
không gian yêu thương” với sự dẫn dắt 
chính của Kiến trúc sư Phan Thu Hằng - 
Giám Đốc kỹ thuật công ty Saint-Gobain 
Việt Nam. Thông qua chủ đề, chị chia sẻ về 
các giải pháp hữu ích cho nhà dân dụng 
từ những hệ thống tường thạch cao và 
trần thạch cao do các chuyên gia vật liệu 
của Saint-Gobain cùng xây dựng. các sản 
phẩm hệ thống này mang đến các giải 
pháp thẩm mỹ; chống ồn; chống cháy; 
chống trộm; chịu lực; cách âm... và đặc 
biệt với xu hướng thiết kế xanh sử dụng 

vật liệu thân thiện môi trường. 
KTS Phan Thu Hằng cho biết: “Song song 
với sự phát triển kinh tế, nhu cầu về một 
không gian sống của người dân sẽ cao 
hơn, từ đó họ đòi hỏi nhiều hơn về các giải 
pháp cho ngôi nhà bên cạnh những giải 
pháp truyền thống. Đây là cơ hội để các 
giải pháp ưu việt từ thạch cao sẽ được sử 
dụng rộng rãi, hứa hẹn sẽ thay thế được 
các vật liệu truyền thống.”

coffe Talk 2016 với chủ đề “cùng xây 
không gian yêu thương” được thực hiện 
định kỳ mỗi tháng tại 9 tỉnh thành khác 
nhau trên toàn quốc: cần Thơ, Nha Trang, 
Đồng Nai, Long Xuyên, Đà Nẵng, Hcm, 
Thanh Hóa, Hải Phòng, Thái Nguyên 

cOFFEE talK 2016: 
CÙNg XÂy KHÔNg gIAN yÊU THƯƠNg
Trong 3 năm tổ chức, coffee Talk đã trở thành chương trình nổi bật của 
vĩnh Tường với sự tham gia của nhiều anh chị kiến trúc sư, kỹ sư trên 
khắp cả nước. Tại đây, các chuyên gia trong ngành cùng chia sẻ những 
kinh nghiệm, kiến thức nhằm tìm hiểu và ứng dụng các giải pháp về vật 
liệu, xu hướng xây dựng mới nhất vào công việc thực tế. 

Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8

miền Nam cần Thơ Nha Trang Đồng Nai

miền Bắc Thanh Hoá vinh Hải phòng

Các khách mời cùng tham gia trải 
nghiệm các tính năng của thạch cao tại 
chương trình

Kiến trúc sư cùng đặt ra những câu hỏi 
để hiểu rõ hơn về tính năng của thạch 
cao khi ứng dụng cho nhà ở (1)

Kiến trúc sư Phan Thu Hằng 
cùng chia sẻ tại sự kiện (1)
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thị trườNg

Ngày 6/4/2016, Saint-Gobain 
Gyproc Việt Nam đã tổ chức 
chuyến tham quan kết hợp 

hội nghị khách hàng dành cho các 
nhà thầu thi công tại Singapore và 
malaysia. Hơn 30 nhà thầu thuộc 
chương trình cLB Thi công Thạch 
cao Gyproc (GIc) đã tham gia chuyến 
tham quan.

chương trình hội nghị lần này 

bao gồm các hoạt động như tham 
quan du lịch, thăm nhà máy và dây 
chuyền sản xuất thạch cao của Saint-
Gobain tại malaysia. Đây là lần thứ 2 
liên tiếp hội nghị tôn vinh các nhà 
thầu thi công tổ chức.
Ngay sau đó, từ 20 đến 24/4/2016, 
Saint-Gobain Gyproc Việt Nam cũng 
đã tổ chức chuyến giao lưu tham 
quan khác tới Singapore và malaysia 

saiNt-gOBaiN viEtNaM tổ chức giao lưu cho 
nhà thầu thi công và kiến trúc sư tại singapore và Malaysia

LÊ HÙNg

dành cho kiến trúc sư trong chương 
trình cLB Kiến trúc sư Gyproc (GAc). 
chương trình có sự tham gia của ông 
David chim - Tổng Giám đốc Aedas 
Singapore - người trực tiếp thiết kế 
dự án khách sạn marina Bay Sands 
đã chia sẻ về các giải pháp thạch cao 
Gyproc được áp dụng cho một công 
trình được xem là biểu tượng của đất 
nước Singapore 



42 Nhịp sốNg thi côNg      số 25 www.vinhtuong.com - www.trannhadep.com

tiN tỨc

tiếp nối thành công của những 
chuyến hành trình trong năm 2015, 
năm nay, chương trình tham quan 

các nhà máy trong hệ thống Vĩnh Tường & 
Saint-Gobain Việt Nam, Factory Tour 2016 
sẽ tiếp tục đồng hành cùng các sinh viên 
năm cuối chuyên ngành xây dựng, kiến 
trúc và mỹ thuật công nghiệp của các 
trường Đại học trên địa bàn Thành phố Hồ 
chí minh.

chương trình năm nay được đổi mới 
theo hướng giúp các bạn sinh viên tiếp 
cận thực tế, tìm hiểu chuyên sâu hơn về 
sản phẩm, giải pháp trần và tường thạch 
cao. Hội thảo được tổ chức bởi công ty 
cPcN Vĩnh Tường và công ty Gyproc 
Saint Gobain Việt Nam phối hợp cùng 
khoa tại các trường là bước đầu để các 
bạn sinh viên có được kiến thức cơ bản 

về tấm thạch cao, tính ưu việt, những 
ứng dụng và lợi ích khi sử dụng tấm 
thạch cao khi làm trần, tường trong các 
công trình. các chuyên đề tại hội thảo 
được thực hiện bởi các chuyên gia của 
Vĩnh Tường và Gyproc. 

Sau hội thảo là chương trình tham 
quan nhà máy Hiệp Phú và Hiệp Phước – 
hai nhà máy thuộc hệ thống nhà máy của 
Vĩnh Tường. Đây là cơ hội để các bạn có 
được bức chân dung rõ ràng về quy trình 
sản xuất tấm thạch cao Gyproc và tấm 
calcium Silicat DURAflex. 

Đặc biệt, trong chương trình tham 
quan năm nay, các bạn còn được tham gia 
thực hành lắp tấm, lắp khung trực tiếp tại 
nhà máy. Những trải nghiệm thực tế hữu 
ích này có thể giúp ích ngay cho các bạn 
trong các thiết kế sắp tới của mình 

HỘI THảO TẠI TRƯỜNg ĐẠI HỌC 
& FactOry tOur 2016

LươNg mai - LÊ dUY

Nhà máy Hiệp Phú được xây dựng tại KCN Long Hậu, tỉnh Long An. Đây 
là nhà máy chuyên sản xuất tấm Calcium Silicat DURAflex. Công suất 
ước tính đạt gần 20 triệu mét vuông mỗi năm.

Nhà máy Hiệp Phước đặt tại KCN Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè (TP.HCM), 
sản xuất khung Vĩnh Tường và tấm thạch cao Gyproc
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Đây là năm thứ 6 liên tiếp Vĩnh 
Tường vinh dự nhận giải thưởng 
này. Ông Đặng minh Phương - 

Phó Tổng Giám Đốc công ty cổ Phần 
công Nghiệp Vĩnh Tường chia sẻ: “Giải 
thưởng này rất có ý nghĩa cho những nỗ 
lực của tập thể Vĩnh Tường. Tự hào với 
những kết quả đạt được cũng là động lực 
để thời gian tới Vĩnh Tường tiếp tục xây 
dựng và thực hiện những chiến lược kinh 
doanh hiệu quả hơn nữa, cung cấp sản 
phẩm chất lượng và giải pháp toàn diện 
nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu trần và 
tường thạch cao đang phát triển tại Việt 
Nam . Vĩnh Tường cam kết tiếp tục đóng 
góp cho sự phát triển ngành xây dựng 
nói riêng cũng như cho cộng đồng và nền 
kinh tế Việt Nam nói chung.” 

Bên cạnh mục tiêu thúc đẩy tăng 
trưởng, Vĩnh Tường luôn giữ vững cam 
kết mang đến cho khách hàng những 
giải pháp toàn diện dành cho ngôi 
nhà để cùng tạo ra một không gian 
sống yêu thương mang tính hiện đại, 
tiện nghi. cũng trong năm 2016 đánh 
dấu sự kiện quan trọng Vĩnh Tường trở 
thành thành viên tập đoàn vật liệu xây 
dựng hàng đầu thế giới Saint-Gobain. 
Tin rằng, cùng với tầm nhìn chiến lược 
của ban lãnh đạo, sự đồng lòng và nỗ lực 
của toàn bô nhân viên và sự tin tưởng, 
ủng hộ của khách hàng, Vĩnh Tường sẽ 
tiếp tục hành trình mơ lớn vươn xa hơn 
thị trường trong nước và phát triển hơn 
nữa thị trường khu vực Đông Nam Á.  

Bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp 

vĩNh tườNg 6 NĂM liêN tiếp viNh Dự 
NhẬN giải thưởNg

Ngày 12 tháng 04 năm 2016, tại 
Trung tâm Hội nghị quốc gia - Hà 
Nội, công ty cổ phần công nghiệp 
vĩnh Tường vinh dự được xướng 
tên trong Lễ công bố 500 doanh 
nghiệp tăng trưởng nhanh nhất 
việt Nam năm 2016 - fasT 500. 

thaNh Nhi 

"Bảng xếp hạng FAST500 và 

Prospec500 là kết quả nghiên cứu 

của Vietnam Report, được xây 

dựng dựa trên các nguyên tắc khoa 

học, độc lập và tuân theo chuẩn 

các mực xếp hạng doanh nghiệp 

của quốc tế. Bảng xếp hạng là sự 

ghi nhận cũng như đánh giá khách 

quan kết quả hoạt động kinh 

doanh mà các doanh nghiệp Việt 

nam đã đạt được trong mỗi năm 

tài khóa. Ngoài tiêu chí doanh 

thu, tốc độ tăng trưởng, các tiêu 

chí như lợi nhuận, lao động, tài 

sản và uy tín truyền thông cũng 

được sử dụng như các nhân tố bổ 

sung trong quá trình đánh giá xếp 

hạng." - tổ chức vietnam Report 

& Báo vietnamnet

tăng trưởng và triển vọng xuất sắc nhất 
xếp hạng theo quy trình chuẩn mực 
quốc tế của công ty cổ phần Báo cáo 
đánh giá Việt Nam (Vietnam Report ) 
với sự tư vấn của các chuyên gia kinh 
tế trong và ngoài nước, được hỗ trợ về 
truyền thông bởi Báo VietNamNet – Bộ 
Thông tin và Truyền thông 
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cuối thế kỷ XIX là thời điểm kinh tế mỹ 
phát triển bùng nổ, từ một quốc gia 
có nền kinh tế phụ thuộc châu Âu, mỹ 

đã mở rộng sản xuất, trở thành một quốc 
gia công nghiệp hàng đầu thế giới. Đây 
cũng là lý do kéo theo nhu cầu hoạt động 
sản xuất liên tục của các xí nghiệp, nhà máy, 
các guồng máy chạy hết công suất để đáp 
ứng nhu cầu thị trường. Lúc này công nhân 
phải làm việc từ 14 - 8h/ngày và hầu như 

NgÀy 
Quốc tế 

laO ĐỘNg 
Quyền lợi của người 

lao động toàn cầu

không có ngày để nghỉ ngơi trong suốt một 
tuần. Phụ nữ làm việc vất vả không thua 
kém so với nam giới, nhưng chỉ nhận được 
một nửa số thù lao. 

Năm 1868, trước làn sóng đòi ngày làm 
8 giờ tại mỹ càng trở nên phổ biến đã khiến 
giới cầm quyền mỹ buộc phải thông qua 
đạo luật này trong các cơ quan, xí nghiệp 
thuộc chính phủ. Tuy nhiên, các xí nghiệp tư 
nhân vẫn không áp dụng. 

Từ năm 1889, cứ đến ngày 1/5 hàng năm, tất cả người lao động tại việt 
Nam và toàn thế giới sẽ cùng nhau kỷ niệm ngày quốc Tế Lao Động. 
cách đây gần 2 thế kỷ, những công nhân ở các cơ xưởng tại chicago - 
mỹ đã xuống đường yêu cầu chính sách ngày làm 8 giờ tạo nên một 
làn sóng phong trào công nhân lan khắp toàn cầu. Đây được xem là 
hoạt động đầu tiên tạo nền tảng hình thành tinh thần ngày quốc Tế Lao 
Động như ngày nay. 

pHươNg KHaNH
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Đầu tiên là cuộc bãi công tại thành phố 
chicago, khoảng 40 nghìn người không 
đến nhà máy. Họ tổ chức mít tinh, biểu tình 
trên thành phố với biểu ngữ “Từ hôm nay 
không người thợ nào làm việc quá 8 giờ 

một ngày! Phải thực hiện 8 giờ làm việc, 
8 giờ nghỉ ngơi, 8 giờ vui chơi!”. cuộc đấu 
tranh lôi cuốn ngày càng đông người tham 
gia và lan rộng ra khắp nước mỹ. Đây được 
xem là sự kiện chấn động nước mỹ, về sau 
có nhiều ảnh hưởng đến tầng lớp lao động 
trên toàn cầu. 

Ngày 20/6/1889, Quốc tế cộng sản lần II 
nhóm họp đã quyết định lấy ngày 1/5 hàng 
năm làm ngày biểu dương lực lượng và đấu 
tranh chung của tầng lớp vô sản các nước.

Năm 1920, dưới sự phê chuẩn của Lê 
Nin, Liên Xô (cũ) là nước đầu tiên cho phép 
người dân được nghỉ làm vào ngày Quốc tế 
Lao động 1/5 - sáng kiến này dần dần được 
nhiều nước khác trên thế giới tán thành 
trong đó có Việt Nam. 

Ngày nay, ngày Quốc tế Lao động đã 
trở thành ngày hội lớn của hai giai cấp công 
nhân và nhân dân lao động Việt Nam. Đây 
cũng là ngày biểu thị tình đoàn kết hữu 
nghị với giai cấp công nhân và nhân dân 
lao động toàn thế giới, cùng đấu tranh cho 
thắng lợi của hòa bình, tự do, dân chủ và 
tiến bộ xã hội. 

 Ngày nay, vào ngày 1/5 tất cả người lao 
động đều được nghỉ ngơi, vui chơi 

Nguồn: Tổng hợp từ Internet

Đỉnh điểm của làn sóng phản đối 
chính sách làm việc bóc lột là vào ngày 
1/5/1889, giới công nhân trên toàn nước 
mỹ đã tham gia bãi công nhằm gây áp lực 
buộc giới chủ thực hiện yêu sách của mình. 

 “Trẻ em như búp trên cành, biết ăn biết 
ngủ, biết học hành là ngoan” - Hồ chí minh
Giản đơn là vậy, nhưng xung quanh cuộc 
sống đủ đầy của chúng ta, vẫn còn đó 
những khuôn mặt hao gầy, ánh mắt trẻ 
thơ ngây, đôi bàn tay nho nhỏ lấm lem 
bùn đất, đặc biệt là trẻ em tại huyện Si 
ma, tỉnh Lào cai. Hành trình đến với tri 
thức của các em là cả đời nhọc nhằn, 
gian khổ của mẹ cha và nghị lực phi 
thường vượt qua khó khăn, khắc nghiệt 
từ tạo hóa.   

cảm động trước hoàn cảnh đó, tháng 
2/2016 vừa qua công ty Vĩnh Tường đã tổ 
chức chuyến thăm hỏi để chia sẻ, hỗ trợ các 
em nhỏ những vật dụng cần thiết trong 
học tập: áo, bàn học, sách vở; và một số vật 
phẩm như: dầu ăn, chăn ấm với tổng trị giá 
khoảng 80 triệu đồng. 

Những giọt mồ hôi hòa chung nụ cười 

Chuyến đi đầu năm ấm áp tình thân  
tại huyện si Ma cai, lÀO cai 

rực rỡ trong ngày gặp gỡ đã giúp chúng tôi 
tin rằng tương lai sẽ là ngôi sao sáng luôn 
soi đường cho những đứa trẻ nơi đây, giúp 
các em đi đến chân trời của tri thức và cuộc 
sống đong đầy hơn 

Nga vũ
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câu Đố

ĐÁp ÁN
1. 87
2. BB

Có phải Con trai 
anh không? 
có ông chồng nọ ban ngày bận đi làm, tan sở xong vội vã 
đến trường mẫu giáo đón con trai về nhà, sau đó lập tức 
lên mạng chơi game. Bà vợ thấy thế rất tức giận: 
- chơi chơi chơi, suốt ngày chỉ biết chơi! Đến bao giờ anh 
mới phát hiện ra thằng bé không phải là con ruột anh hả? 
Ông chồng nghe thế cũng nổi trận lôi đình:
- À à, tôi nghi ngờ đã lâu, đến giờ cô dám thừa nhận rồi đấy!

Tôi làm gì mà không dám thừa 
nhận? Anh ra phòng khách 

mà xem, thằng bé anh 
đón từ trường mẫu giáo, 
có phải con trai anh 
không???? 

cON mèO ĐaNg Đi 

xUốNg           hay             lêN
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1 KHU VỰC HCM & CÁC 
TỈNH LÂN CẬN

Họ tên: PHAN BÁ TÙNG
mTN: CB101080416 - 0443

Long Hải HCMHọ tên: HOÀNG ANH TUẤN
mTN: CB101080416 - 0449

Họ tên: MAI VĂN HIẾU
mTN: CB101080416 - 0450

STT KHU VỰC ĐộI THI CửA HàNG/TTPP TỉNH

5 KHU VỰC 
MIỀN TÂY

Họ tên: NGUYễN QUốC NIÊN
mTN: CB112013-0773

Vĩnh Tường Tượng ĐồNG THÁPHọ tên: NGUYễN VĂN HUYNH
mTN: NC001230314-0005

Họ tên: NGUYễN HOÀI PHONG
mTN: NC001230314-0010

3 KHU VỰC TÂY 
NGUYÊN

Họ tên: PHAN VĂN THắNG
mTN: CB212013-1072

Thành Lợi Phát ĐĂK LĂKHọ tên: PHAN VĂN LợI
mTN: NC001230314-0007

Họ tên: NGô VĂN BA
mTN CB104240915-0281

7 KHU VỰC 
ĐôNG BắC Bộ

Họ tên: ĐOÀN VĂN NAM
mTN: VTCB05611042014-0261

Thợ tự do HưNG YêNHọ tên: NGUYễN  ĐứC NINH
mTN: VTCB05611042014-0264

Họ tên: PHạM QUANG HòA
mTN: VTCB05611042014-0373

2 KHU VỰC DUYÊN HẢI 
NAM TRUNG Bộ

Họ tên: NGUYễN HUỳNH TÂM
mTN: CB062013-0697

Nam Hùng NINH THuậNHọ tên: NGUYễN DUY HOÀI
mTN: CB062013-0700

Họ tên: NGUYễN PHI HÙNG
mTN: CB062013-0707

6
KHU VỰC 

BắC TRUNG Bộ 
PHÍA BắC

Họ tên: Võ XUÂN SơN
mTN: CB009070915

Thợ tự do Hà TĨNH Họ tên: LÊ VĂN MạNH
mTN: CB3520131229

Họ tên: LÊ VĂN TRƯờNG
mTN CB3520131228

4 KHU VỰC BắC TRUNG 
Bộ PHÍA NAM

Họ tên: NGUYễN QUANG HIỀN
mTN: CB105081015-332

Thợ tự do Đà NẵNG Họ tên: Hồ HữU TÙNG
mTN: CB105081015-333

Họ tên: LÊ HữU HẢI
mTN: CB105081015-334

8 KHU VỰC 
TÂY BắC Bộ

Họ tên: TRầN VĂN DũNG
mTN: CB072200814-0697

Thợ tự do YêN BÁIHọ tên: LƯơNG THị KHUYÊN
mTN: CB072200814-0682

Họ tên: KIỀU DUY DƯơNG
mTN: CB069260714-0601

sau 9 tháng tranh tài trên toàn quốc, Ban tổ chức chương trình Ngày hội 5vUi đã tìm ra 8 đội thi xuất sắc 
nhất để tham gia tranh tài ở vòng chung kết toàn quốc tại Thành phố Hạ Long. 

DaNh sÁch 8 ĐỘi thi chÍNh thỨc 
vÀO vòNg chuNg Kết 5vui tOÀN Quốc
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CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO CỬA HÀNG & THỢ THI CÔNG TRẦN VÁCH THẠCH CAO

www.vinhtuong.com  -  www.trannhadep.com 

Ban tổ chức Ngày Hội 5 VUI – Cuộc thi Bàn Tay Vàng Thợ Cả Vĩnh Tường mùa 2015 – 2016
Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Vĩnh Tường 
Tầng M, Tòa nhà IPC – 1489 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. HCM
ĐT: (08) 3.7761.888 hoặc Bộ phận Chăm sóc khách hàng: 090 2525 172

Cuộc thi 
“TÔN VINH NGƯỜI THỢ CẢ VĨNH TƯỜNG 
– BÀN TAY VÀNG 2015 - 2016”

Chúng ta hãy cùng chờ đón 
những diễn biến bất ngờ vào 

ngày 21/5/2016 tại TP.Hạ Long!

Cúp vô địch và giải thưởng 

30.000.000VNĐ 
sẽ thuộc về đội nào ?

ĐẠI DIỆN KV
Miền Tây

đến từ Đồng Tháp

ĐẠI DIỆN KV
Bắc Trung Bộ phía Nam

đến từ Đà Nẵng

ĐẠI DIỆN KV
Đông Bắc Bộ

đến từ Hưng Yên

ĐẠI DIỆN KV
Bắc Trung Bộ phía Bắc

đến từ Hà Tĩnh

ĐẠI DIỆN KV
Tây Bắc Bộ

đến từ Yên Bái

ĐẠI DIỆN KV
 Tây Nguyên 

đến từ Dak Lak

ĐẠI DIỆN KV
Duyên Hải Nam Trung Bộ
đến từ Ninh Thuận

ĐẠI DIỆN KV
Hồ Chí Minh & 
các tỉnh lân cận

đến từ Hồ Chí Minh

Danh sách chi tiết 8 đội thi xem tại trang 47 báo Nhịp Sống Thi Công kỳ 25


