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Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tổng Công ty Xây dựng Số 1 với những nỗ lực không mệt mỏi đã ghi tên mình
vào các công trình trải dài trên cả nước. Thành quả đó được Đảng và Nhà nước biểu dương qua các phần thưởng cao quý trao tặng
như Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập (hạng Nhất, Nhì, Ba), Huân chương Lao động (hạng Nhất, Nhì, Ba).
Tổng Công ty Xây dựng Số 1 cũng nhận được bằng khen, giấy khen của Bộ Xây dựng,
Bộ Giao thông - Vận tải và nhiều địa phương trên cả nước.
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Lời nói đầu
Trải qua 35 năm xây dựng và trưởng thành, vượt qua nhiều chặng đường thử thách
và chông gai, tập thể người lao động Tổng Công ty Xây dựng Số 1 rất tự hào đã góp
phần đáng kể trong việc kiến thiết và xây dựng đất nước bằng sức lực, nhiệt tình và
cả trí tuệ.
Mỗi thành tựu đạt được ở khắp mọi miền của Tổ quốc đều để lại dấu ấn đậm nét
công sức của các thế hệ lãnh đạo và công nhân đi trước, cùng với sự đồng tâm nhất
trí, tinh thần miệt mài lao động sáng tạo, tích lũy kinh nghiệm của thế hệ kế thừa.
Tất cả đã một lòng giữ gìn, bồi đắp căn nhà chung để con thuyền CC1 giương buồm
ra biển lớn, không chỉ vì sự nghiệp của đơn vị mà còn thể hiện khát vọng đưa ngành
xây dựng Việt Nam lên ngang tầm với bạn bè trên thế giới.
Thành quả ấy có được là nhờ sự quan tâm sâu sắc của các cấp lãnh đạo Đảng và
Nhà nước, sự hỗ trợ của Thành ủy, Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh và các địa
phương, sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của lãnh đạo Bộ Xây dựng trong từng thời điểm
quan trọng, cùng sự hợp tác và giúp đỡ tận tình của các tổ chức, doanh nghiệp trong
cũng như ngoài nước dành cho Tổng Công ty Xây dựng Số 1 trên mỗi bước đường
phát triển đã qua.
Tập kỷ yếu này với mục đich ghi lại những kỷ niệm và hình ảnh đáng nhớ nhất
trong thời gian qua, nhằm tri ân các thế hệ đi trước và làm giàu thêm niềm tự hào
của lớp trẻ vững vàng tiếp nối sự nghiệp cha anh để lại.
Do lịch sử phát triển của đơn vị trải qua một thời gian khá dài, việc tập hợp tư liệu
chưa được đầy đủ nên tập kỷ yếu này vẫn còn nhiều thiếu sót, chúng tôi rất mong
được sự cảm thông của quí bạn đọc và hy vọng sẽ bổ sung đầy đủ hơn trong một dịp
khác.
BAN BIÊN TẬP
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Thân ái gửi Tổng Công ty Xây dựng Số 1, Bộ Xây dựng
Nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập Tổng Công ty Xây dựng Số 1 (CC1) thuộc Bộ
Xây dựng, thay mặt đồng chí Thủ tướng Chính phủ, tôi xin gửi đến các thế hệ lãnh đạo,
cán bộ, công nhân viên chức và người lao động Tổng Công ty những lời chúc mừng tốt
đẹp nhất.
Trải qua 35 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng Công ty Xây dựng Số 1 đã có bước
phát triển đáng tự hào. Tổng công ty đã thực hiện nhiều dự án mang tầm quốc gia như
Thủy điện Trị An, Thủy điện Thác Mơ, Thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi, Thủy điện Buôn
Kuốp, Thủy điện Đăk R’tih, Nhiệt điện Nghi Sơn, Nhiệt điện Phú Mỹ 2-2, Nhiệt điện
Nhơn Trạch 1, Nhiệt điện Ô Môn, Khí điện đạm Cà Mau, Nhà máy Xi măng Hà Tiên,
dự án cầu Thủ Thiêm, dự án cầu Đồng Nai mới, cầu Hóa An... Đến nay những công
trình này đã và đang phát huy được hiệu quả kinh tế - xã hội to lớn, vừa góp phần
vào sự phát triển của đất nước, vừa giúp Tổng Công ty nâng cao vị thế cạnh tranh và
uy tín thương hiệu CC1. Đó còn là động lực thúc đẩy Tổng Công ty từng bước thay đổi
tỷ trọng cơ cấu sản xuất - kinh doanh, thay đổi vị thế và sức cạnh tranh trên thương
trường. Từ vai trò là nhà thầu thi công các công trình, CC1 đã tiến lên trở thành nhà
đầu tư BOT nhiều dự án. Bên cạnh những kết quả sản xuất - kinh doanh, Tổng Công ty
cũng đã quan tâm đặc biệt đến công tác đào tạo và đổi mới nguồn nhân lực, quan tâm,
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chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, công nhân viên và người lao động.
CC1 đã chú trọng và làm tốt công tác xã hội - từ thiện, coi điều này trở thành một trong
những yêu cầu của doanh nghiệp. Với tất cả những thành tựu và đóng góp của mình,
Tổng Công ty đã được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Hồ
Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhất,...
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã xác định mục tiêu chiến lược phấn
đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và
ba đột phá chiến lược là: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa; Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; Xây
dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, với một số công trình hiện đại, tập trung vào
hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị lớn. Chính phủ đã và đang triển khai Đề án tổng
thể tái cơ cấu nền kinh tế. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt và chỉ đạo triển khai thực
hiện các đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, tái cơ cấu thị trường tài chính, ngân
hàng và tái cơ cấu đầu tư. Để góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực
hiện thắng lợi các mục tiêu và giải pháp đã đề ra, tôi yêu cầu Tổng Công ty Xây dựng
Số 1 phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong sản xuất - kinh doanh và đầu tư, nâng cao năng
lực quản trị, năng lực cạnh tranh, uy tín và chất lượng sản phẩm, chú trọng đào tạo
cán bộ vừa hồng vừa chuyên, tiến bước vững chắc hướng tới mục tiêu trở thành một
tập đoàn kinh tế mạnh của đất nước.
Chúc tập thể lãnh đạo và người lao động Tổng Công ty Xây dựng Số 1 tiếp tục đạt
được nhiều thành tích to lớn hơn nữa, luôn xứng đáng là đơn vị hàng đầu của ngành
xây dựng Việt Nam.
Chào thân ái,

HOÀNG TRUNG HẢI
ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

KỶ NIỆM 35 NĂM _1979-2014

7

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1

thư
CHÚC MỪNG

Nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CC1 (10-1979 đến 10-2014), thay mặt Ban
Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Xây dựng, tôi xin gửi tới các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, viên chức và người lao động
Tổng Công ty các thời kỳ lời chào mừng và những lời chúc tốt đẹp nhất!
Trải qua 35 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Tổng Công ty Xây dựng Số 1 đã đạt được nhiều kết
quả quan trọng, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp phát triển và đổi mới đất nước, đặc biệt tại khu vực phía
Nam và TP. Hồ Chí Minh. Những thành quả ngày hôm nay là sự ghi nhận công lao và nỗ lực phấn đấu không
mệt mỏi của các thế hệ cán bộ, công nhân viên và người lao động Tổng Công ty.
Thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Xây dựng, tôi đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà
tập thể cán bộ, viên chức và người lao động Tổng Công ty đã đạt được. Đất nước ta đang trong công cuộc xây
dựng, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa với mục tiêu đến năm 2020 cơ bản trở thành một
nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Đối với Tổng Công ty Xây dựng Số 1, để có thể thực hiện mục tiêu phát triển trở thành doanh nghiệp xây
dựng hàng đầu Việt Nam, Tổng Công ty cần tập trung xây dựng và thực hiện các giải pháp đồng bộ về tái
cơ cấu doanh nghiệp, trọng tâm là nâng cao chất lượng công trình xây dựng. Trong tổ chức, quản lý và điều
hành, cần tiếp tục tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, tập trung cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính,
nâng cao tính cạnh tranh để có thể tiếp tục thể hiện vai trò quan trọng trong thị trường xây dựng, dẫn đầu
trong lĩnh vực đầu tư và phát triển các dự án.
Trước yêu cầu phát triển mới, Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Xây dựng mong muốn và tin tưởng rằng, với
truyền thống 35 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, các đồng chí sẽ tiếp tục có những đóng góp quan
trọng cùng ngành xây dựng cả nước hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc Tổng Công ty Xây dựng Số 1 ngày càng lớn
mạnh, tiếp tục góp phần quan trọng, làm vẻ vang truyền thống hơn nửa thế kỷ của ngành xây dựng.

trịnh đình dũng
ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
Bộ trưởng bộ xây dựng
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Thay mặt Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh, tôi xin gửi đến toàn thể cán bộ, công nhân viên
chức Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên lời chào thân ái và
chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp các đồng chí tổ chức kỷ niệm lần thứ 35 Ngày thành lập doanh
nghiệp. Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, vượt qua nhiều khó khăn thử thách, Tổng Công
ty đã luôn đứng vững, phát huy được vai trò đầu tàu trong ngành xây dựng Việt Nam; các đồng
chí đã không ngừng tiến bộ về năng lực, kinh nghiệm và sáng tạo để hoàn thành nhiều công trình
xây dựng với chất lượng cao, bảo đảm tiến độ và hiệu quả, tích cực góp phần phát triển sự nghiệp
xây dựng của cả nước nói chung và TP. Hồ Chí Minh nói riêng.
Trong quá trình phát triển, các đồng chí đã không ngừng nâng cao trình độ quản lý, tay nghề,
đào tạo được nhiều thế hệ cán bộ công nhân viên chức có tinh thần trách nhiệm, lao động sáng
tạo, dám nghĩ dám làm và biết phát huy nội lực góp phần xây dựng đơn vị phát triển toàn diện,
vững mạnh. Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh trân trọng ghi nhận những nỗ lực, công lao đóng
góp của Tổng Công ty đối với sự nghiệp phát triển của thành phố.
Tôi rất tin tưởng tập thể cán bộ công nhân viên chức của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - Trách
nhiệm hữu hạn Một thành viên sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của đơn vị, tiếp tục vươn
lên, chủ động, sáng tạo, không ngừng nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất - kinh doanh, đóng
góp tích cực cho sự nghiệp phát triển chung của đất nước. Kính chúc toàn thể các đồng chí mạnh
khỏe, hạnh phúc và thắng lợi.
T/M UBND TP. Hồ Chí Minh

Lê Hoàng Quân
ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
PHÓ BÍ THƯ THÀNH ỦY
Chủ tịch UBND TP. HỒ CHÍ MINH
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chủ tịch hội đồng quản trị /
hội đồng THÀNH VIÊN qua các thời kỳ (*)

TRẦN VĂN XUÂN
1995-1998

NGUYỄN THIÊM
1998–2001

TRƯƠNG QUÝ KỲ
2001-2008

NGUYỄN TRUNG NHƯƠNG
2008–2012

NGUYỄN VĂN CHIẾN
2012-2013

Lê Dũng
2013 đến nay

(*) Từ năm 2008 Hội đồng Quản trị đổi tên là Hội đồng Thành viên
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Tổng Giám đốc qua các thời kỳ

BÙI TRƯỜNG KHANH
1979-1981

LONG THANH TÒNG
1981-1982 / 1985-1992

TRẦN VĂN XUÂN
1982-1984

DƯƠNG QUANG THÂU
1984–1985

NGUYỄN THIÊM
1992–1999

TRƯƠNG QUÝ KỲ
1999–2002

VŨ HOÀNG ĐAN
2002–2005

NGUYỄN VĂN CHIẾN
2005-2012

LÊ HỮU VIỆT ĐỨC
6-2012 đến nay
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Lê Dũng
Chủ tịch Hội đồng thành viên
Tổng Công ty Xây dựng số 1

Tự hào
thương hiệu CC1
Chặng đường 35 năm mà Tổng Công ty Xây dựng
Số 1 (CC1) đã đi qua không là bao so với chiều dài
lịch sử đất nước, nhưng đối với một doanh nghiệp
xây dựng thì đó là cả một quá trình nỗ lực không
ngừng của tập thể cán bộ công nhân viên. Cùng với
cái tâm, cái tầm của các thế hệ lãnh đạo đi trước đã
dày công vun đắp truyền thống và giữ trọn vẹn qua
nhiều thời kỳ.

doanh nghiệp giàu tình đoàn kết, sự ổn định và có
chiến lược phát triển đúng đắn. Hằng năm, doanh
thu của CC1 đạt trên 10.000 tỉ đồng, tốc độ tăng
trưởng trên 20%, đó là mong ước của nhiều doanh
nghiệp xây dựng trong nước. Ngay cả trong những
thời điểm nền kinh tế thế giới cũng như Việt Nam có
nhiều biến động như năm 2008, CC1 vẫn đạt được
sự tăng trưởng 11,7% so với năm 2007.

Đến nay, CC1 luôn tự hào là đơn vị cung cấp dịch
Với 35 năm đã qua, CC1 đã có những bước phát
vụ xây dựng uy tín hàng đầu của khu vực phía Nam triển lớn mạnh không ngừng, đi đúng với phương
nói riêng và cả nước nói chung. Trên nền tảng một châm đơn vị luôn tự hào là uy tín, chất lượng và hiệu
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quả. Mỗi dự án, chúng tôi đều thực hiện bằng một
tinh thần hợp tác cao độ với chủ đầu tư, các đơn vị
tư vấn và các nhà thầu phụ để hướng tới mục đích
cuối cùng là sự thành công. Nhờ đó, hầu hết những
công trình CC1 thực hiện đều được đánh giá cao.
Có thể kể ở đây một số công trình tầm cỡ chúng tôi
thực hiện như: Nhà máy Thủy điện Trị An, Thác
Mơ, Hàm Thuận, Đa Mi, Nhà máy Xi măng Sao
Mai (nay là Holcim), Nhà máy Xi măng Hà Tiên
1, Hà Tiên 2, Nhà Thi đấu thể dục thể thao Phú
Thọ, Tổ hợp Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ, Nhà
máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 1, Nhà máy Nhiệt điện
Ô Môn, Khách sạn Sheraton Sài Gòn, Đài truyền
hình Cần Thơ, Đài truyền hình TP. Hồ Chí Minh,
cầu Thủ Thiêm, Nhà máy nước sông Sài Gòn - giai
đoạn 1 và hàng ngàn căn nhà trong chương trình
nhà ở cho Đồng bằng sông Cửu Long (4.500 căn)
v.v… đã giúp Tổng Công ty Xây dựng Số 1 khẳng
định được uy tín và thương hiệu của mình, tạo được
niềm tin tuyệt đối cho các khách hàng và chủ đầu
tư. Hầu hết các công trình mà CC1 thi công đều đạt
tiến độ, đảm bảo chất lượng và an toàn cao.
Ngoài vai trò là nhà thầu thi công trong các dự án

xây lắp, CC1 hiện là chủ đầu tư của nhiều dự án lớn
như: Nhà máy thủy điện Đăk R’Tih 144MW tại tỉnh
Đắk Nông có tổng mức đầu tư trên 4.000 tỉ đồng; Dự
án BOT cầu Đồng Nai mới có tổng mức đầu tư 2.150
tỉ đồng: Dự án khu dân cư Hạnh Phúc (43ha) tại khu
Nam TP. Hồ Chí Minh có tổng mức đầu tư 9.000 tỉ
đồng; Dự án cao ốc phức hợp Sailing Tower có tổng
mức đầu tư trên 700 tỉ đồng; và được Bộ Xây dựng
chọn làm nòng cốt trong việc xây dựng các chương
trình xây dựng nhà ở cho sinh viên, nhà ở cho người
thu nhập thấp tại các tỉnh khu vực phía Nam.
Để CC1 tiếp tục phát triển thành quả của mình,
từ người công nhân viên cho đến cấp lãnh đạo đều
cam kết tuân thủ các nguyên tắc đạo đức, uy tín và
tiêu chuẩn hoạt động kinh doanh công ty, xem đó
như một điều kiện tiên quyết trong kinh doanh. Và
chúng tôi luôn tự hào về thương hiệu CC1 - tài sản
quý giá nhất được xây dựng và củng cố trong 35 năm
qua. Thành công đó sẽ tiếp tục được duy trì, luôn
được củng cố và phát huy không ngừng dựa trên sự
đoàn kết, nhất trí, đồng sức, đồng lòng và sự trung
thực của những anh chị em tập thể người lao động
dưới mái nhà Tổng Công ty Xây dựng Số 1.
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Lê Hữu Việt Đức
Tổng giám đốc
Tổng Công ty Xây dựng Số 1

Con người là
nguồn lực quý giá của CC1
Yếu tố con người được xem là tài sản quý giá nhất
đồng thời là thế mạnh cạnh tranh của Tổng Công ty
Xây dựng Số 1 (CC1). Công ty hiện sở hữu đội ngũ
gần 1.000 cán bộ quản lý, kỹ sư xây dựng, kiến trúc
sư có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao cùng
với hàng ngàn công nhân xây dựng có tay nghề. Kỹ sư
và công nhân lành nghề của CC1 đã có kinh nghiệm
qua nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình
công nghiệp và dân dụng có quy mô lớn trên khắp
các vùng miền đất nước như Công trình Thủy điện
Trị An, Nhà máy Thủy điện Đăk R’Tih, cầu Thủ
Thiêm, Sailing Tower…

CƠ CẤU TRÌNH ĐỘ LAO ĐỘNG
CỦA CC1 NĂM 2013

1% SAU ĐẠI HỌC
17%
ĐẠI HỌC

5% CAO ĐẲNG

56%

7% TRUNG CẤP

LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

15%

CÔNG NHÂN
KỸ THUẬT
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Nhân lực của CC1 là những kỹ sư, cán bộ tiêu biểu
trong ngành xây dựng, được đào tạo bài bản từ các
trường đại học và có kinh nghiệm thiết kế, thi công
ở nhiều công trình quan trọng của đất nước. So với
các công ty có tầm cỡ trong cùng lĩnh vực, nguồn
nhân lực CC1 không hề thua kém và có thể nhận bất
cứ công trình nào kể cả các công trình thầu quốc tế.
Trong hành trang xây dựng đất nước, đội ngũ cán bộ
nhân viên CC1 vẫn luôn không ngừng tích lũy kinh
nghiệm, nâng cao kiến thức chuyên môn nhằm đáp
ứng yêu cầu của công việc. Bên cạnh đó, CC1 cũng
có chính sách đãi ngộ nhiều kỹ sư và cán bộ kỹ thuật
tài năng từ các trường đại học trong và ngoài nước.
Các cán bộ có năng lực đều được quy hoạch và đào
tạo trở thành những cán bộ chủ chốt của CC1, dám
nghĩ, dám làm, không ngại khó khăn, thử thách, luôn
phấn đấu liên tục hoàn thành vượt mức kế hoạch nên
được các đối tác đánh giá có uy tín về tiềm lực và
năng lực cạnh tranh.
Trong chiến lược phát triển của công ty, nguồn nhân
lực chính là một trong những yếu tố quyết định uy
tín, chất lượng và hiệu quả của các công trình. Vì vậy,
CC1 luôn chú trọng đầu tư và phát triển đội ngũ nhân
sự cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Trong những năm
qua, CC1 luôn có sự phối hợp chặt chẽ với các công ty
tuyển dụng, các trường đại học, trung tâm đào tạo lớn
của TP. Hồ Chí Minh để tìm kiếm những nguồn nhân
sự có năng lực. Đặc biệt, trong 15 năm trở lại đây,
Tổng Công ty CC1 luôn duy trì học bổng dành cho

những sinh viên có thành tích xuất sắc tại các trường
đại học, nhất là Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí
Minh. Mỗi năm, chương trình tài trợ cho từ 60 đến
100 sinh viên tài năng theo học các ngành kỹ thuật,
quản lý. Sau khi ra trường, các sinh viên giỏi sẽ được
tuyển dụng theo nhu cầu nhân sự của tổng công ty
và các công ty thành viên. Ngoài ra, công ty cũng có
nhiều nhân sự là sinh viên tu nghiệp nước ngoài, đã có
kinh nghiệm thực tế từ các dự án lớn.
Tại CC1 luôn đòi hỏi phải có sự sắp xếp, bố trí lại
nhân lực theo nguyên tắc đúng người đúng việc, đồng
thời có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình
độ nguồn nhân lực sẵn có để có thể đáp ứng yêu cầu
ngày càng cao trong công việc, làm chủ công nghệ, đón
đầu các thách thức trong tương lai. Bên cạnh đó, CC1
thường xuyên nghiên cứu cải tiến các chính sách nhân
sự hợp lý, linh hoạt nhằm thu hút được nhiều nhân tài
từ các nơi về phục vụ cho CC1. Cán bộ, công nhân
viên tại CC1 luôn có cơ hội trau dồi về đạo đức nghề
nghiệp, niềm tin và lòng tự hào về thương hiệu Tổng
Công ty Xây dựng Số 1. Từ đó, mỗi cá nhân luôn ý
thức được giá trị đóng góp và vị trí của mình trong việc
hình thành văn hóa doanh nghiệp, để không ngừng
học tập, sáng tạo, cống hiến vì mục đích chung và cho
sự phát triển bền vững của công ty. Đối với mỗi công
nhân, viên chức của CC1 và đặc biệt là đối với các kỹ sư,
việc thường xuyên cập nhật nâng cao kiến thức chuyên
môn, ngoại ngữ và công nghệ thông tin bằng mọi hình
thức đã trở thành một nhu cầu thiết yếu. Kiến thức có
được mau chóng được áp dụng trong công tác hằng
ngày và thường xuyên ở cả hai môi trường văn phòng
và công trường.

có năng lực đều được quy hoạch và đào tạo trở thành
những cán bộ chủ chốt của đơn vị.

Có thể thấy rằng, sứ mệnh mà CC1 luôn đặt lên
hàng đầu là “xây dựng đội ngũ nhân viên giỏi về
chuyên môn, nghiệp vụ, chuyên nghiệp, có đạo đức
nghề nghiệp, yêu nghề và trung thành với mục tiêu
của Tổng Công ty”. Mô hình quản lý chiến lược phát
triển nguồn nhân lực của CC1 được xây dựng trên cơ
sở mục tiêu, chiến lược và chính sách nhân lực phù
hợp. Công ty luôn xác định nhân lực là yếu tố tạo nên
sự khác biệt và thành công của doanh nghiệp. Vì vậy,
CC1 luôn chú trọng phát triển từng con người gắn
với các nguyên tắc, mục tiêu chung của công ty, đồng
thời phát huy hiệu quả hoạt động của người lao động,
Sự hiểu biết lẫn nhau giữa lãnh đạo và đội ngũ cán góp phần hoàn thành các kế hoạch, mục tiêu đề ra.
Tổng Công ty Xây dựng Số 1 là một tập thể đoàn
bộ công nhân viên được hình thành và phát triển nhờ
kết,
có văn hóa đồng thuận, mọi người đều đặt lợi ích
các hoạt động văn hóa - thể dục thể thao được tổ
chức định kỳ hằng năm. Năng lực của các nhân viên doanh nghiệp lên trên lợi ích cá nhân, phấn đấu để
được đánh giá trên cơ sở hiệu quả và tác phong công xây dựng CC1 không ngừng lớn mạnh trở thành tập
việc. Mỗi thành tích của từng nhân viên CC1 đều đoàn xây dựng đạt trình độ khu vực và quốc tế, nhằm
được trân trọng. Hằng năm, CC1 trao rất nhiều giải cung cấp cho khách hàng những sản phẩm có chất
thưởng cho những người có thành tích trong hoạt lượng cao. Có thể khẳng định rằng với đội ngũ cán
động sản xuất kinh doanh, đầu tư, thi công xây dựng bộ quản lý hiện nay Tổng Công ty Xây dựng Số 1, Bộ
và các phong trào văn hóa - thể thao. Các nhân viên xây dựng đã sẵn sàng vươn ra biển lớn.
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Nguyễn Trí Mạnh
Phó Tổng Giám đốc

Tái cấu trúc
để tạo sức bật cho CC1
Tái cấu trúc doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực
quản trị, tăng cường hiệu quả kinh doanh cũng như năng
lực cạnh tranh là một nhiệm vụ quan trọng và thường
xuyên của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 (CC1) trong
bối cảnh thị trường xây dựng và thị trường bất động
sản vẫn còn nhiều khó khăn như hiện nay. Tuy nhiên,
CC1 đang có những điều kiện hết sức thuận lợi để thúc
đẩy nhanh hơn quá trình tái cơ cấu khi là một trong ba
doanh nghiệp uy tín được Bộ Tài chính lựa chọn tham

gia Dự án 2 của chương trình “Cải cách doanh nghiệp
Nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty” do Ngân hàng
Phát triển châu Á (ADB) tài trợ. Theo đó, CC1 sẽ được
Ngân hàng ADB cho vay vốn ưu đãi với giá trị khoản
vay OCR 90-110 triệu USD để thực hiện tái cấu trúc tài
chính, và khoản vay ADF 4 triệu USD để hỗ trợ nâng
cao năng lực quản trị, cải tiến quy trình hoạt động.
Thông qua chương trình hỗ trợ này, CC1 sẽ có cơ hội

Ban quản lý dự án ADB họp bàn về vấn đề tái cấu trúc doanh nghiệp
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Cuộc họp của Ban lãnh đạo CC1 với Ngân hàng ADB về chương trình “Cải cách doanh nghiệp
Nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty”

tiến hành: (1) Cơ cấu lại các khoản nợ vay ngắn
hạn với lãi suất cao bằng khoản nợ vay dài hạn (25
năm, bao gồm 5 năm ân hạn) có chi phí lãi vay thấp
hơn nhằm cải thiện dòng tiền và khả năng trả nợ
của CC1, tạo nguồn lực bổ sung cho hoạt động sản
xuất kinh doanh, và qua đó sẽ có Bảng cân đối kế
toán được rõ ràng, minh bạch và lành mạnh hơn.
(2) Cải cách doanh nghiệp thông qua cổ phần hóa
thành công tại Công ty Mẹ CC1, tạo điều kiện thu
hút nguồn vốn để mở rộng hoạt động trong tương
lai. (3) Sắp xếp các công ty con theo từng lĩnh vực
chuyên ngành để trở thành những thực thể lớn
mạnh hơn, từ đó hình thành nên những tổng công
ty con chuyên ngành thông qua việc hoán đổi hoặc
mua lại cổ phiếu nhằm tận dụng được lợi thế từ
việc gia tăng quy mô, tăng khả năng hoạt động
một cách bền vững và độc lập về mọi mặt, giảm
thiểu được những cạnh tranh nội bộ và sự trùng
lắp trong công việc không cần thiết. Điều này cũng
sẽ tạo điều kiện để các công ty này có thể huy động
vốn với những điều kiện tốt hơn và thu hút được

nhiều sự quan tâm của thị trường hơn khi niêm yết.
(4) Tiếp cận và ứng dụng các quy trình quản lý tiên
tiến, và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.
Ông Lê Hữu Việt Đức, Tổng Giám đốc CC1
cho biết: “Việc tái cơ cấu của CC1 nhằm làm cho
bộ máy điều hành trực tiếp trở nên tinh giản, đồng
thời nâng cao năng lực của các doanh nghiệp thành
viên để các doanh nghiệp này đủ sức đảm đương
các dự án lớn”. Nhận thấy con người chính là yếu
tố quan trọng giúp CC1 nâng cao khả năng cạnh
tranh với các doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực và
vươn ra thế giới, công ty đã và đang thu hút đội ngũ
cán bộ có trình độ kỹ thuật cao và giỏi ngoại ngữ,
đàm phán tốt với các chủ đầu tư cả trong và ngoài
nước. Ngoài ra, công ty cũng không quên việc hỗ
trợ bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ chuyên
môn, đồng thời nghiên cứu, ứng dụng công nghệ
xây dựng mới để khẳng định chất lượng cho mỗi
dự án, công trình, để uy tín của thương hiệu Tổng
Công ty Xây dựng Số 1 luôn được giữ vững và ngày
càng phát huy.
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
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HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Lê Dũng
Chủ tịch

Lê Hữu Việt Đức
Thành viên
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Nguyễn Công Khai
Thành viên

Bùi Hữu khoát
Thành viên

Võ Thị Thùy Hương
Thành viên

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Hữu Việt Đức
Tổng Giám đốc

Nguyễn Trí Mạnh
Phó Tổng Giám đốc

Hoàng Trung Thanh
Phó Tổng Giám đốc

Huỳnh Tấn Trí
Phó Tổng Giám đốc

NGUYỄN ĐỨC DŨNG
Phó Tổng Giám đốc
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BAN KIỂM SOÁT

TRẦN THỊ TỐ LOAN
tổ trưởng
kiểm soát viên

PHAN VĂN VŨ
kiểm soát viên
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Nguyễn THỊ HỒNG PHƯƠNG
kiểm soát viên

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

Bùi Hữu Khoát
ỦY VIÊN

Huỳnh Anh Dũng
ỦY VIÊN

Nguyễn Công Khai
PHÓ BÍ THƯ

Lê Dũng
BÍ THƯ

Lê Hữu Việt Đức
PHÓ BÍ THƯ

Võ Thị Thùy Hương
ỦY VIÊN

Hoàng Trung Thanh
ỦY VIÊN

Nguyễn Đức Dũng
ỦY VIÊN

Trần Mạnh TầN
ỦY VIÊN

Võ Thị Lệ HoA
ỦY VIÊN

Lê Hồng SơN
ỦY VIÊN

Nguyễn Trọng Tĩnh
ỦY VIÊN

Nguyễn Duy Nghĩa
ỦY VIÊN
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KS. Long Thanh Tòng
Nguyên Thứ trưởng
Bộ xây dựng NGUYÊN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1

Tin tưởng vào
sự lớn mạnh của CC1
Tuy về hưu đã hơn 20 năm nhưng tôi hầu như
không bỏ sót thông tin nào về sự đi lên của Tổng
Công ty Xây dựng Số 1 (CC1) trong những năm gần
đây. Tôi cảm thấy vô cùng phấn khởi với sự phát triển
không ngừng của CC1 trong 35 năm qua, trở thành
đơn vị cung cấp dịch vụ xây dựng uy tín hàng đầu của
khu vực phía Nam nói riêng và cả nước nói chung.
Với tôi, kết quả này không quá bất ngờ khi biết rằng
một số anh em từng “lăn lộn” cùng tôi ở công trình
thủy điện Trị An nay đã trở thành những thành phần
chủ chốt trong ban lãnh đạo của CC1. Họ đã từng
được rèn luyện và trưởng thành cả về kỹ năng lẫn
tinh thần đoàn kết, tương thân tương trợ để cùng đạt
thành công trong điều kiện khó khăn nhất. Nay với
vai trò đầu tàu của CC1, họ hẳn sẽ tiếp tục duy trì và
phát huy sự đoàn kết và trung thực truyền thống của
Tổng Công ty Xây dựng Số 1 ngày trước.

phục tình trạng này, Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đề
xuất với Trung ương xây dựng gấp Nhà máy Thủy
điện Trị An công suất 400MW.

Trị An được xây dựng trong điều kiện thiếu thốn
cả về thiết bị kỹ thuật lẫn nguồn lương thực dù nhiều
lực lượng có khả năng trên cả nước đều đã được huy
động. Thật may, tất cả anh em đều ý thức về trách
nhiệm của mình nên luôn cố gắng hết sức mình để
hoàn thành nhiệm vụ được giao. Có thể nói, những
năm tháng xây dựng công trình thủy điện Trị An,
chúng tôi lúc nào cũng cảm thấy hừng hực sức sống,
làm việc và cống hiến bằng tất cả nhiệt huyết tuổi
trẻ, nhiệt tình cách mạng, hầu như không mảy may
những đắn đo, tính toán thiệt hơn. Hơn nữa, chúng
tôi được sự ủng hộ rất nhiệt tình từ chính quyền và
đồng bào các tỉnh phía Nam. Tình cảm và tinh thần
của hậu phương cùng với nhiệt huyết sẵn có trong
Nhắc lại thời điểm cách đây 35 năm, tôi như được anh em kỹ sư, công nhân là yếu tố giúp công trình
sống lại với thời tuổi trẻ, giàu nhiệt huyết và cống Trị An hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng công
hiến hết mình cho các công trình xây dựng. Trong trình cũng đảm bảo trong mấy chục năm qua.
rất nhiều công trình trọng điểm mà CC1 phụ trách
Là một trong những người thuộc thế hệ đầu của
xây dựng và khôi phục như: Nhà máy Xi măng Hà Tổng Công ty Xây dựng Số 1, tôi luôn đánh giá cao
Tiên, Công ty CP Dệt may Thắng Lợi, Viện Nguyên khả năng kế thừa và phát huy thương hiệu CC1 của
tử Đà Lạt... thì Nhà máy Thủy điện Trị An là công anh em qua các thời kỳ. Cùng với sự đầu tư liên tục
trình quan trọng nhất thời bấy giờ. Còn nhớ, giai về con người và kỹ thuật hiện đại, sự thành công
đoạn khôi phục kinh tế sau năm 1975, toàn miền của CC1 hôm nay là điều mà tôi luôn tin tưởng và
Nam đối diện với tình trạng thiếu điện phục vụ sinh tự hào.
hoạt và sản xuất vô cùng nghiêm trọng. Để khắc
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các phòng NGHIỆP VỤ
TỔNG công ty
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TrẦn MẠnh TẦN
CHỦ TỊCH

VĂN Phòng
Công đoàn
Tổ chức Công đoàn Tổng Công
ty Xây dựng Số 1 trực thuộc Công
đoàn Xây dựng Việt Nam, bao
gồm 24 công đoàn cơ sở. Vai trò
của công đoàn gồm:
• Bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính
đáng của người lao động,
• Tham gia tích cực có hiệu quả các
mặt quản lý, giáo dục CBCNVC.
• Tổ chức công tác xã hội như học
bổng, xây nhà tình nghĩa, chăm
sóc các Bà mẹ Việt Nam anh hùng…
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VÕ THỊ LỆ HOA
chánh văn PHÒNG

Văn phòng
Tổng Công ty
• Tham mưu giúp việc cho thủ trưởng
đơn vị.
• Quản lý, điều hành các hoạt động của
văn phòng cơ quan: công tác văn thư,
lưu trữ, con dấu, quản trị văn phòng,
hệ thống thông tin liên lạc.
• Tổ chức sắp xếp lịch làm việc của hệ
thống bộ máy cơ quan, đảm bảo các
điều kiện làm việc cho toàn hệ thống
Tổng Công ty.
• Thực hiện công tác lễ tân, khánh tiết,
hội nghị.
• Tổ chức chăm sóc sức khỏe cho
CB-CNV cơ quan.
• Đảm bảo an ninh trật tự trong phạm vi
khu vực cơ quan Tổng Công ty.
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Bùi Hữu khoát
Trưởng phòng

phòng
tổ chức - pháp chế
• Tham mưu, quản lý công tác tổ chức
- đổi mới doanh nghiệp, công tác cán
bộ - lao động và tiền lương, công tác
bảo vệ chính trị nội bộ, công tác
thanh tra kiểm tra việc thực hiện chế
độ chính sách trong Tổng Công ty.
• Tư vấn pháp lý cho lãnh đạo Tổng
Công ty, đại diện cho Tổng Công
ty giải quyết các tranh chấp phát sinh
trong quá trình sản xuất kinh doanh.
• Xây dựng các quy chế, quy định cho
Tổng Công ty.
• Phụ trách công tác an toàn lao động.
• Phụ trách công tác thi đua khen
thưởng.
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Đinh LÊ KhÁnh QuỐc
TRƯỞNG PHÒNG

phòng tư vấn
& thiết kế
• Tư vấn phản biện chuyên ngành
trong công tác xây dựng công
trình dân dụng, công nghiệp, cơ sở
hạ tầng, giao thông, thủy lợi, cảng
biển…
• Tham mưu, đề xuất với Tổng Giám
đốc công tác tư vấn, thiết kế, khảo
sát và giám sát thi công các dự án,
công trình xây dựng.
• Tư vấn: lập dự án đầu tư, thiết kế
quy hoạch, các dự án giao thông, cơ
sở hạ tầng, các dự án năng lượng…
• Tư vấn giám sát.
• Nghiên cứu ứng dụng công nghệ
mới áp dụng cho Tổng Công ty.

KỶ NIỆM 35 NĂM _1979-2014

29

Lê Bảo Anh
TRƯỞNG PHÒNG

phòng Nghiên cứu
phát triển và đầu tư
• Nghiên cứu và hoạch định chiến lược
phát triển ngắn và dài hạn của Tổng
Công ty.
• Nghiên cứu và phát triển các dự án đầu
tư mới.
• Xây dựng cơ cấu vốn cho các dự án.
• Quản trị website; theo dõi Hệ thống
quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO
9001:2008 và ISO 14001:2004.
• Tham mưu, quản lý các hoạt động đầu
tư; nghiên cứu thị trường trong và
ngoài nước về lĩnh vực đầu tư, xây dựng
và các ngành nghề khác có liên quan.
• Nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ
mới trong hoạt động xây dựng.
• Nghiên cứu xây dựng các quy trình,
hướng dẫn thực hiện hoạt động đầu tư
phù hợp với điều lệ hoạt động của
Tổng Công ty và quy định hiện hành
của Nhà nước.
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Huỳnh anh dũng
kế toán trưởng

Phòng
Tài chính Kế toán
• Tham mưu, phân tích đánh giá tình
hình tài chính toàn Tổng Công ty.
• Tổ chức hạch toán kế toán các hoạt
động sản xuất kinh doanh của Văn
phòng Tổng Công ty.
• Kiểm soát việc tuân thủ các quy
định về quản lý hạch toán kế toán
tài chính toàn Tổng Công ty.
• Cập nhật các cơ chế, quy định về
quản lý tài chính kế toán của Nhà
nước đối với hoạt động sản xuất
kinh doanh của Tổng Công ty.
• Xây dựng quy chế quản lý tài chính
toàn Tổng Công ty.
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Nguyễn Xuân Phước
TRƯỞNG PHÒNG

Phòng Quản lý
dự án 1
• Tham mưu: lựa chọn dự án để tiến
hành tiếp thị đấu thầu, lập mô hình
quản lý các dự án.
• Quản lý: các dự án đấu thầu, các dự
án do Tổng Công ty đầu tư hoặc
liên doanh; lập kế hoạch tổ chức
quản lý thi công, kiểm soát chi phí.
Dự chi ngân sách đảm bảo dự án
đạt hiệu quả cao nhất.
• Tiếp thị đấu thầu, lập hồ sơ dự
thầu, lập hợp đồng thi công, triển
khai dự án, quản lý kinh tế dự án.
• Tham gia xây dựng các công trình
dân dụng và năng lượng.
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ĐOÀN LAM TRÀ
TRƯỞNG PHÒNG

Phòng Quản lý
dự án 2
• Tham mưu: lựa chọn dự án để tiến
hành tiếp thị đấu thầu, lập mô hình
quản lý các dự án.
• Quản lý: các dự án đấu thầu, các dự
án do Tổng Công ty đầu tư hoặc
liên doanh; lập kế hoạch tổ chức
quản lý thi công, kiểm soát chi phí.
Dự chi ngân sách đảm bảo dự án
đạt hiệu quả cao nhất.
• Tiếp thị đấu thầu, lập hồ sơ dự
thầu, lập hợp đồng thi công, triển
khai dự án, quản lý kinh tế dự án.
• Tham gia xây dựng các công trình
về hạ tầng kỹ thuật và giao thông.
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PHẠM VĂN KỶ TRUNG
TRƯỞNG PHÒNG

Phòng Quản lý
dự án 3
• Tham mưu: lựa chọn dự án để tiến
hành tiếp thị đấu thầu, lập mô
hình quản lý các dự án.
• Quản lý: các dự án đấu thầu, các
dự án do Tổng Công ty đầu tư
hoặc liên doanh; lập kế hoạch tổ
chức quản lý thi công, kiểm soát chi
phí. Dự chi ngân sách đảm bảo dự
án đạt hiệu quả cao nhất.
• Tiếp thị đấu thầu, lập hồ sơ dự
thầu, lập hợp đồng thi công, triển
khai dự án, quản lý kinh tế dự án.
• Tham gia xây dựng các công trình
dân dụng, công nghiệp...
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Phạm Quang Dũng
TRƯỞNG PHÒNG

Phòng
Kinh doanh vật tư
• Tham mưu, quản lý các hoạt động
kinh doanh đa sản phẩm cho Tổng 		
Công ty, tổ chức công tác kinh
doanh vật tư và kinh doanh khác
có liên quan đến các dự án trong
và ngoài Tổng Công ty.
• Tiếp cận, nghiên cứu kế hoạch sản
xuất kinh doanh của Tổng Công ty
và các đơn vị thành viên.
• Tổ chức kinh doanh vật tư,
cung ứng vật tư.
• Thường xuyên tìm kiếm các nguồn
vật liệu mới.
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CC1 GHI DẤU ẤN
TRÊN CÁC MIỀN CỦA TỔ QUỐC
Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - TNHH Một thành
viên (CC1), là một doanh nghiệp Nhà nước trực
thuộc Bộ Xây dựng, qua những bước phát triển
liên tục kể từ khi thành lập vào năm 1979 đến
nay đã trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ xây
dựng hàng đầu của khu vực phía Nam nói riêng
và cả nước nói chung.
Phương châm UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ
cùng với sự đa dạng về lĩnh vực hoạt động đã
đưa CC1 đến các công trình lớn trên nhiều tỉnh
thành, đóng góp đáng kể vào công cuộc phát
triển đất nước.
Với các đối tác, thương hiệu CC1 nay đã trở
thành một biểu tượng của sự tin cậy.

36 ĐƯỜNG RA BIỂN LỚN

Các dự án TIÊU BIỂU CC1
làm tổng thầu/nhà thầu
thi công xây lắp
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Lĩnh vực công nghiệp,
năng lượng

1987
Nhà máy Thủy điện Trị An, Đồng Nai
Chủ đầu tư: Bộ Năng lượng
Đơn vị thi công: Tổng Công ty Xây dựng Số 1
Hình thức Hợp đồng: Xây lắp (Tổng thầu xây dựng tuyến năng lượng)
Vị trí: Đồng Nai
Quy mô: Công suất 400MW
Giá trị: 135,75 tỉ đồng
Tiến độ: Hoàn thành năm 1987

1994-1996

1995

Nhà máy Xi măng Hà Tiên 1
Chủ đầu tư: Công ty Xi măng Hà Tiên
Đơn vị thi công: Tổng Công ty Xây dựng Số 1
Hình thức Hợp đồng: Xây lắp
Vị trí: TP. Hồ Chí Minh
Giá trị: 130,85 tỉ đồng
Tiến độ: 1994-1996

Nhà máy Thủy điện Thác Mơ
Chủ đầu tư: Bộ Năng lượng
Đơn vị thi công: Tổng Công ty Xây dựng Số 1
Hình thức Hợp đồng:
Xây lắp (Tổng thầu xây dựng tuyến năng lượng)
Vị trí: Bình Phước
Quy mô: Công suất 150MW
Giá trị: 116,22 tỉ đồng
Tiến độ: Hoàn thành năm 1995

1995-1998

1996

Nhà máy Xi măng Sao Mai
Chủ đầu tư: Công ty Xi măng Sao Mai (Holcim)
Đơn vị thi công: Tổng Công ty Xây dựng Số 1
Hình thức Hợp đồng: Xây lắp
Vị trí: Tỉnh Kiên Giang
Giá trị: 538 tỉ đồng
Tiến độ: 1995-1998

Nhà máy Bột ngọt Vedan
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Vedan Việt Nam
Đơn vị thi công: Tổng Công ty Xây dựng Số 1
Hình thức Hợp đồng: Xây lắp
Vị trí: Tỉnh Đồng Nai
Giá trị: 152,7 tỉ đồng
Tiến độ: Hoàn thành năm 1996
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2000
Nhà máy Thủy điện Hàm Thuận
- Đa Mi, Bình Thuận
Chủ đầu tư: BQL Nhà máy điện Hàm Thuận
Đơn vị thi công: Tổng Công ty Xây dựng Số 1
Hình thức Hợp đồng: Xây lắp
Vị trí: Bình Thuận
Giá trị: 51,99 tỉ đồng
Tiến độ: Hoàn thành năm 2000

2000-2002

2005-2007

Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ 1,
Bà Rịa - Vũng Tàu
Chủ đầu tư: Tập đoàn Mitsubishi
Đơn vị thi công: Tổng Công ty Xây dựng Số 1
Hình thức Hợp đồng: Xây lắp
Vị trí: Bà Rịa - Vũng Tàu
Quy mô: 1050MW
Giá trị: 435 tỉ đồng
Tiến độ: 2000-2002

Nhà máy nghiền Clinker Chinfon Hiệp Phước
Chủ đầu tư: Công ty Xi măng Chinfon Hải Phòng
Đơn vị thi công: Tổng Công ty Xây dựng Số 1
Hình thức Hợp đồng: Xây lắp
Vị trí: Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh
Giá trị: 134,5 tỉ đồng
Tiến độ: 2005-2007

2006-2009
Nhà máy Nhiệt điện Chu trình Hỗn hợp
Nhơn Trạch 1 - Đồng Nai
Chủ đầu tư: Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam
Đơn vị thi công: Tổng Công ty Xây dựng Số 1
Hình thức Hợp đồng: Tổng thầu EPC
Vị trí: Đồng Nai
Quy mô: 450MW
Giá trị: 1.004 tỉ đồng
Tiến độ: 2006-2009

2006-2009

2010-2013

Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn
và mạng lưới truyền tải điện
Chủ đầu tư: Tập đoàn TOA
Đơn vị thi công: Tổng Công ty Xây dựng Số 1
Hình thức Hợp đồng: Xây lắp
Vị trí: Quận Ô Môn, TP. Cần Thơ
Quy mô: 330MW
Giá trị: 369,4 tỉ đồng
Tiến độ: 2006-2009

Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 - Thanh Hóa
Chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Đơn vị thi công: Tổng Công ty Xây dựng Số 1
Hình thức Hợp đồng: Xây lắp
Vị trí: Tỉnh Thanh Hóa
Quy mô: 600MW
Giá trị: 192,6 tỉ đồng
Tiến độ: 2010-2013
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Nhà máy Thủy điện Trị An
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Nhà máy Thủy điện Thác Mơ
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Nhà máy Thủy điện Hàm Thuận

Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn 1
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Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 1
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Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ

44 ĐƯỜNG RA BIỂN LỚN

Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1
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2004
San lấp gia tải mặt bằng, kè bao và
đường và Nhà máy cụm Dự án Khí - Điện Đạm Cà Mau
Chủ đầu tư: BQL Dự án Nhà máy cụm Khí - Điện Đạm Cà Mau
Đơn vị thi công: Tổng Công ty Xây dựng Số 1
Hình thức Hợp đồng: Xây lắp
Vị trí: Cà Mau
Giá trị: 51,75 tỉ đồng
Tiến độ: 2004

Lĩnh vực cầu đường,
hạ tầng kỹ thuật,
san lấp mặt bằng

2000

2003-2006

San lấp lấn biển thị xã Rạch Giá
Chủ đầu tư: BQL Dự án lấn biển xây dựng khu đô thị mới
Đơn vị thi công: Tổng Công ty Xây dựng Số 1
Hình thức Hợp đồng: Tổng thầu xây dựng
Vị trí: Tỉnh Kiên Giang

Hệ thống cấp nước sông Sài Gòn - Giai đoạn 1
Chủ đầu tư: Công ty Cấp nước TP. Hồ Chí Minh
Đơn vị thi công: Tổng Công ty Xây dựng Số 1
Hình thức Hợp đồng: Tổng thầu EPC
Vị trí: TP. Hồ Chí Minh
Quy mô: Công suất 300.000m3/ngày đêm
Giá trị: 348,87 tỉ đồng
Tiến độ: 2003-2006

2005-2009

2007

Dự án Cầu Thủ Thiêm - TP. Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư: Khu Quản lý giao thông đô thị số 1
Đơn vị thi công: Tổng Công ty Xây dựng Số 1
Hình thức Hợp đồng: Tổng thầu thi công xây lắp
Vị trí: TP. Hồ Chí Minh
Giá trị: 829 tỉ đồng
Tiến độ: 2005-2009

Thi công san lấp mặt bằng Trạm phân phối khí
Nhơn Trạch - Dự án Nhà máy Nhiệt điện Chu trình
Hỗn hợp Nhơn Trạch 1
Chủ đầu tư: Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam
Đơn vị thi công: Tổng Công ty Xây dựng Số 1
Hình thức Hợp đồng: Xây lắp
Vị trí: Đồng Nai
Giá trị: 145,36 tỉ đồng
Tiến độ: 2007

2007-2009

2008-2009

Sửa chữa Cầu Văn Thánh 2
Chủ đầu tư: Khu Quản lý giao thông đô thị số 1
Đơn vị thi công: Tổng Công ty Xây dựng Số 1
Hình thức Hợp đồng: Tổng thầu EPC
Vị trí: TP. Hồ Chí Minh
Giá trị: 162 tỉ đồng
Tiến độ: 2007-2009

Gói thầu 12B1: Mở rộng thay thế cống cấp 2 và 3
khu vực Đông Bắc 1 - Dự án vệ sinh môi trường nước
TP. Hồ Chí Minh (Nhiêu Lộc - Thị Nghè)
Chủ đầu tư: BQL Dự án Vệ sinh môi trường nước TP. Hồ Chí Minh
Đơn vị thi công: Tổng Công ty Xây dựng Số 1
Hình thức Hợp đồng: Xây lắp
Vị trí: TP. Hồ Chí Minh
Giá trị: 162,59 tỉ đồng
Tiến độ: 2008-2009
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2008-2009

2009-2010

Gói thầu 11B2: Mở rộng thay thế cống cấp 2 và 3
khu vực Tây Nam 2 - Dự án vệ sinh môi trường nước
TP. Hồ Chí Minh (Nhiêu Lộc - Thị Nghè)
Chủ đầu tư: BQL Dự án Vệ sinh môi trường nước TP. Hồ Chí Minh
Đơn vị thi công: Tổng Công ty Xây dựng Số 1
Hình thức Hợp đồng: Xây lắp
Vị trí: TP. Hồ Chí Minh
Giá trị: 101 tỉ đồng
Tiến độ: 2008-2009

Ga Hàng hóa Sân bay Tân Sơn Nhất,
TP. Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tân Sơn Nhất
Đơn vị thi công: Tổng Công ty Xây dựng Số 1
Hình thức Hợp đồng: Tổng thầu Xây dựng
Vị trí: TP. Hồ Chí Minh
Quy mô: Đường nội bộ, hệ thống cấp thoát nước,
kho chứa hàng hóa

2010

2011-2012

Thi công san lấp mặt bằng Nhà máy
Nhiệt điện Ô Môn IV và III, Cần Thơ
Chủ đầu tư: Tổng Công ty Điện lực Việt Nam
Đơn vị thi công: Tổng Công ty Xây dựng Số 1
Hình thức Hợp đồng: Xây lắp
Vị trí: Cần Thơ
Giá trị: 85 tỉ đồng
Tiến độ: 2010

Gói thầu 10D:
Chủ đầu tư: Ban QLDA Vệ sinh môi trường
TP. Hồ Chí Minh
Đơn vị thi công: Tổng Công ty Xây dựng Số 1
Hình thức Hợp đồng: Xây lắp
Vị trí: TP. Hồ Chí Minh
Giá trị: 320 tỉ đồng
Tiến độ: 2011-2012

2011-2014

2012

Cầu Hóa An
Chủ đầu tư: Tổng Công ty Phát triển Khu công nghiệp
Đơn vị thi công: Tổng Công ty Xây dựng Số 1
Hình thức Hợp đồng: Xây lắp
Vị trí: Đồng Nai
Giá trị: 346 tỉ đồng
Tiến độ: 2011-2014

Cảng Container Quốc tế SP-SSA,
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Chủ đầu tư: SSA
Đơn vị thi công: Tổng Công ty Xây dựng Số 1
Hình thức Hợp đồng: Tổng thầu Xây dựng
Vị trí: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Giá trị: 637 tỉ đồng
Tiến độ: Hoàn thành năm 2012

2014

2014-2017

Xây dựng kè chống xói lở cửa biển
Gành Hào - tỉnh Bạc Liêu
Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông
thôn tỉnh Bạc Liêu
Đơn vị thi công: Tổng Công ty Xây dựng Số 1
Hình thức Hợp đồng: Xây lắp
Vị trí: Bạc Liêu
Tiến độ: Hoàn thành 2014

Đường Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Gói thầu A1
Chủ đầu tư: Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam
Đơn vị thi công: Liên doanh Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - Lotte
Hình thức Hợp đồng: Xây lắp
Vị trí: Đà Nẵng - Quảng Ngãi
Giá trị: 1.483 tỉ đồng
Tiến độ: 2014-2017
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Cầu Hóa An

Cầu Thủ Thiêm

Đường nối cầu Thủ Thiêm Đại lộ Đông Tây
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Đường Bạch Đằng TP. Đà Nẵng
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Dự án vệ sinh môi trường nước kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Dự án Nhà máy Xi măng Phương Nam
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Dự án sửa chữa cầu Văn Thánh
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Khu du lịch sinh thái Cù Lao Chàm

Sân golf Đồi Cù - Đà Lạt
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Dự án Vịnh Nha Trang
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1995-1997
Lĩnh vực
dân dụng

Khách sạn Legend Sài Gòn
Chủ đầu tư: Tập đoàn TAISEI, Nhật Bản
Đơn vị thi công: Tổng Công ty Xây dựng Số 1
Hình thức Hợp đồng: Xây lắp
Vị trí: TP. Hồ Chí Minh
Giá trị: 12,5 tỉ đồng
Tiến độ: 1995-1997

1996-1997

1996-1998

Khách sạn Sofitel Plaza
Chủ đầu tư/nhà thầu chính: Công ty Xây dựng Transfield - Hàn Quốc
Đơn vị thi công: Tổng Công ty Xây dựng Số 1
Hình thức Hợp đồng: Xây lắp
Vị trí: TP. Hồ Chí Minh
Tiến độ: 1996-1997

Khách sạn Sheraton
Chủ đầu tư/nhà thầu chính: Công ty Xây dựng
Transfield - Hàn Quốc
Đơn vị thi công: Tổng Công ty Xây dựng Số 1
Hình thức Hợp đồng: Xây lắp
Vị trí: TP. Hồ Chí Minh
Tiến độ: 1996-1998

1998

1998

Trung tâm Thương mại Diamond Plaza
Chủ đầu tư: POSEC
Đơn vị thi công: Tổng Công ty Xây dựng Số 1
Hình thức Hợp đồng: Xây lắp
Vị trí: TP. Hồ Chí Minh
Tiến độ: 1998

Trung tâm Thương mại An Đông 2
Chủ đầu tư: Liên doanh Việt Hoa và Công ty
XD TM Sài Gòn 5
Đơn vị thi công: Tổng Công ty Xây dựng Số 1
Hình thức Hợp đồng: Xây lắp
Vị trí: TP. Hồ Chí Minh
Giá trị: 46 tỉ đồng
Tiến độ: Hoàn thành năm 1998

2001-2002

2002-2003

Toà nhà Công nghệ cao E-Tower
Chủ đầu tư: Công ty CP Cơ điện lạnh REE
Đơn vị thi công: Tổng Công ty Xây dựng Số 1
Hình thức Hợp đồng: Tổng thầu xây dựng
Vị trí: TP. Hồ Chí Minh
Giá trị: ~58 tỉ đồng
Tiến độ: 2001-2002

Khu Du lịch Vinpearl, Nha Trang
Chủ đầu tư: Công ty Đầu tư và Phát triển Du lịch TM Hòn Tre
Đơn vị thi công: Tổng Công ty Xây dựng Số 1
Hình thức Hợp đồng: Xây lắp
Vị trí: Nha Trang
Giá trị: 47,225 tỉ đồng
Tiến độ: 2002-2003
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2002-2006

2005-2006

Đài truyền hình TP. Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư: Đài truyền hình TP. Hồ Chí Minh
Đơn vị thi công: Tổng Công ty Xây dựng Số 1
Hình thức Hợp đồng: Xây lắp
Vị trí: TP. Hồ Chí Minh
Giá trị: 74,71 tỉ đồng
Tiến độ: 2002-2006

Cao ốc 225 Bến Chương Dương
Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư và Xây lắp
Chương Dương
Đơn vị thi công: Tổng Công ty Xây dựng Số 1
Hình thức Hợp đồng: Xây lắp
Vị trí: TP. Hồ Chí Minh
Giá trị: 250 tỉ đồng
Tiến độ: 2005-2006

2009-2013

2010-2012

Dự án Ký túc xá sinh viên Đại học Cần Thơ
Chủ đầu tư: Trường Đại học Cần Thơ
Đơn vị thi công: Tổng Công ty Xây dựng Số 1
Hình thức Hợp đồng: Tổng thầu EPC
Vị trí: Cần Thơ
Giá trị: 200 tỉ đồng
Tiến độ: 2009-2013

Bệnh viện quốc tế Thành Đô - Hoa Lâm
Shangrila
Đơn vị thi công: Tổng Công ty Xây dựng Số 1
Hình thức Hợp đồng: Xây lắp
Vị trí: TP. Hồ Chí Minh
Giá trị: 298 tỉ đồng
Tiến độ: 2010-2012

2010-2013

2010-2014

Dự án Ký túc xá sinh viên Đại học Quốc gia
TP. Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư: BQL Dự án Đại học Quốc gia
TP. Hồ Chí Minh
Đơn vị thi công: Tổng Công ty Xây dựng Số 1
Hình thức Hợp đồng: Tổng thầu EPC
Vị trí: TP. Hồ Chí Minh
Giá trị: 900 tỉ đồng
Tiến độ: 2010-2013

Trung tâm Hành chính Lâm Đồng
Đơn vị thi công: Tổng Công ty Xây dựng Số 1
Hình thức Hợp đồng: BT và Tổng thầu
Vị trí: TP. Đà Lạt
Giá trị: ~ 700 tỉ đồng
Tiến độ: 2010-2014

2012-2014

2013-2015

Bệnh viện Đa khoa Xuân Lộc
Chủ đầu tư: Sở Y tế Đồng Nai
Đơn vị thi công: Tổng Công ty Xây dựng Số 1
Hình thức Hợp đồng: Xây lắp
Vị trí: Đồng Nai
Giá trị: 243 tỉ đồng
Tiến độ: 2012-2014

Trụ sở Công an TP. Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư: Công an TP. Hồ Chí Minh
Đơn vị thi công: Tổng Công ty Xây dựng Số 1
Hình thức Hợp đồng: Xây lắp
Vị trí: TP. Hồ Chí Minh
Giá trị: 720 tỉ đồng
Tiến độ: 2013-2015

2010-2014
Trung tâm Hành chính Lâm Đồng
Đơn vị thi công: Tổng Công ty Xây dựng Số 1
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Khách sạn Sheraton
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Khách sạn Sofitel Plaza

Khách sạn Hoàng cung Huế
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Trung tâm thương mại Diamond Plaza

Dự án Ký túc xá sinh viên Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
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Sonadezi Building

Đài truyền hình TP. Hồ Chí Minh
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Tòa nhà Công nghệ cao E-Tower
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Chung cư Miếu Nổi

Cao ốc Waseco

Chung cư An Dương Vương

Khu dân cư Mỹ Phước

Chung cư Phúc Thịnh

Tòa nhà căn hộ Kim Hồng
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Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng
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Khu du lịch Vinpearl, Nha Trang

Các dự án
đầu tư tiêu biểu
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2003
Lĩnh vực
dân dụng

Khu đô thị mới Hà Tiên
Chủ đầu tư: Tổng Công ty Xây dựng Số 1
Đơn vị thi công: Tổng Công ty Xây dựng Số 1
Hình thức Hợp đồng: Tự thực hiện
Vị trí: Kiên Giang
Giá trị: 3.000 tỉ đồng
Quy mô: Trung tâm thương mại dịch vụ công cộng, trung tâm hành
chính, khu dân cư, biệt thự, nhà nghỉ, công viên
Tổng diện tích: 96,25 ha

2005-2008

2006-2008

Sailing Tower
Chủ đầu tư: Tổng Công ty Xây dựng Số 1
Đơn vị thi công: Tổng Công ty Xây dựng Số 1
Hình thức Hợp đồng: Tự thực hiện
Vị trí: Phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Quy mô: 22 tầng và 3 tầng hầm
Giá trị: 791 tỉ đồng
Tiến độ: 2005-2008

NHÀ MÁY LỌC DẦU Dung Quất
Chủ đầu tư: Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn
Dầu khí Việt Nam)
Địa điểm xây dựng: tỉnh Quảng Ngãi
Tổng thầu EPC: Tổ hợp nhà thầu Technip
Giá trị gói thầu: 96.139 tỉ
Nội dung công việc: Thi công hệ thống gối đỡ ống dẫn dầu thô. Thi
công cửa nhận dầu (Intake Head). Thi công: Unit 40 (móng máy, hạ
tầng, hệ thống ống dẫn dầu cặn, hệ thống giá đỡ đường ống)
Tiến độ thi công: 11-2006 đến 3-2008

2007-2011

2008-2016

Nhà máy Thủy điện Đăk R’Tih
Chủ đầu tư: Tổng Công ty Xây dựng Số 1
Đơn vị thi công: Tổng Công ty Xây dựng Số 1
Hình thức Hợp đồng: BOO
Vị trí: Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Quy mô: Công suất 144MW, cung cấp khoảng 635 triệu kWh
sản lượng điện hằng năm cho mạng lưới điện quốc gia
Giá trị: 4.000 tỉ đồng
Tiến độ: 2007-2011

Khu đô thị Hạnh Phúc
Chủ đầu tư: Tổng Công ty Xây dựng Số 1
Đơn vị thi công: Tổng Công ty Xây dựng Số 1
Hình thức Hợp đồng: Tự thực hiện
Vị trí: Quận Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Quy mô: Nhà vườn liên kế, biệt thự liên lập, song lập, đơn
lập, các chung cư từ 15 đến 18 tầng, công viên cây xanh…
Giá trị: 1.858 tỉ đồng
Tiến độ: 2008-2016

2008-2015

2012-2016

Cầu Đồng Nai mới và tuyến hai đầu cầu
Chủ đầu tư: Tổng Công ty Xây dựng Số 1
Đơn vị thiết kế: TEDI
Đơn vị thi công: Tổng Công ty Xây dựng Số 1
Hình thức Hợp đồng: BOT
Vị trí: Đồng Nai - Bình Dương
Tiến độ: 2008-2015

Đường Hồ Chí Minh - đoạn La Sơn - Túy Loan
Chủ đầu tư: Liên danh Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - Tổng
Đội Thanh niên xung phong Trường Sơn - Tổng Công ty Xây
dựng Trường Sơn - Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao
thông 8 - Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Vạn Tường Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh
Hình thức Hợp đồng: BT
Vị trí: Huế - Đà Nẵng
Giá trị: 11.300 tỉ đồng
Tiến độ: 2012-2016
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Tòa nhà Sailing Tower
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Khu đô thị mới Hà Tiên
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Cầu Đồng Nai mới và tuyến hai đầu cầu

Thi công đập phụ số 2
và lòng hồ số 3 Nhà máy
Thủy điện Đăk R’Tih
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Nhà máy lọc dầu Dung Quất
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NGHĨ TỪ CÔNG TRƯỜNG
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Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn

Nguyễn Xuân Phước
Giám đốc Ban điều hành

“Tôi cũng như các đồng
nghiệp rất vinh dự được
lãnh đạo CC1 giao trọng
trách quan trọng tại Dự
án Nhà máy lọc hóa dầu
Nghi Sơn. Đây là một trong
những dự án lớn của CC1,
nơi mọi người có cơ hội
trải nghiệm công nghệ thi
công hiện đại, môi trường
làm việc năng động và
học hỏi được nhiều kỹ
năng tốt để hoàn thiện
bản thân. Khoảng thời
gian gần 20 năm gắn bó
với CC1 hẳn đã trả lời cho
câu hỏi rằng tôi có hài lòng
với chế độ đãi ngộ, văn
hóa doanh nghiệp và tình
đồng nghiệp ở đây hay
không. Tôi tin với những gì
được kế thừa và phát triển,
CC1 sẽ ngày càng khẳng
định được thương hiệu của
mình, là đối tác tin cậy của
các nhà đầu tư trong nước
và nước ngoài về lĩnh vực
xây dựng”.
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Võ Hồng Trung
Phó Giám đốc
Ban điều hành

“Từ những năm 80 của thế
kỷ XX, Tổng Công ty CC1
đã là thương hiệu mạnh
khi là nhà thầu xây dựng
nên các công trình lớn như
Công trình Thủy điện Trị An,
Thủy điện Thác Mơ… Sau
hơn 30 năm trở lại đây, CC1
không chỉ là một nhà thầu
xây dựng uy tín của Việt
Nam mà còn là nhà đầu tư
lớn mạnh với những dự án
BT, BOT, EPC có giá trị nhiều
ngàn tỉ đồng hay chủ đầu
tư dự án hàng trăm triệu
USD như Thủy điện Đăk
R’Tih mới đây. Tôi thật vui
mừng và tự hào khi công ty
phá triển nhanh cùng đất
nước và chúng tôi lớn lên
cùng CC1”.

Dự án Nhà máy lọc hóa dầu
Nghi Sơn tại huyện Tĩnh Gia,
Thanh Hóa là dự án trọng
điểm quốc gia có quy mô lớn
nhất Việt Nam với tổng vốn
đầu tư 9 tỉ USD và công suất
cung cấp khoảng 10 triệu tấn
dầu thô/năm. Dự án được xây
dựng trên diện tích khoảng
1.300ha. Đây sẽ là một khu
phức hợp lọc hóa dầu với công
nghệ hiện đại nhất tại Việt
Nam. Tổng Công ty Xây dựng
Số 1 hiện là một trong những
nhà thầu thi công chính tại dự
án với tổng giá trị gần 3.000 tỉ
VNĐ. Dự án dự kiến sẽ hoàn
thành vào năm 2017.
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Bệnh viện Đa khoa Xuân Lộc - Đồng Nai

Đặng Ngọc Trường Thanh
Giám đốc Ban điều hành

“Tôi gắn bó với Tổng
Công ty Xây dựng Số 1
đến nay đã hơn chín
năm. Với tôi, yếu tố khiến
tôi gắn bó lâu dài với
CC1 hầu như không
phải là đồng lương tiền
thưởng mà quan trọng
hơn là văn hóa đoàn
kết của công ty. Tôi trân
trọng tình cảm anh em
giữa những người làm
việc trong cùng dự án.
Những lúc cao điểm, cả
kỹ sư và công nhân làm
việc luân phiên ngày
đêm để cùng hoàn
thành dự án đúng thời
hạn”.
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Nguyễn Văn Quán
công nhân

“Tôi đã đi cùng CC1
nhiều dự án dọc chiều
dài đất nước, từ dự án
Khí - điện - đạm Cà Mau
(năm 2003) đến Nhà
máy Nhiệt điện Quảng
Ninh (năm 2010). Tôi
cảm thấy CC1 như là
ngôi nhà thứ hai của
mình. Nói đùa mà hóa
thật nhờ chính sách tốt
từ CC1 mà tôi mới có tiền
cưới vợ hồi năm 2005”.

Công trình Bệnh viện Đa
khoa khu vực Xuân Lộc được
xây mới tại xã Suối Tre (thị
xã Long Khánh, tỉnh Đồng
Nai) với tổng diện tích đất là
61.000m2, tổng vốn đầu tư là
750,7 tỉ đồng, trong đó chi phí
xây lắp là 383,2 tỉ đồng. Bệnh
viện Đa khoa huyện Xuân Lộc
hiện có 15 khoa, phòng phục
vụ nhu cầu khám chữa bệnh
hơn 250 bệnh nhân nội trú và
hơn 700 bệnh nhân ngoại trú
mỗi ngày. Bệnh viện có quy mô
450 giường, hạ tầng được thiết
kế cho phát triển tương lai là
600 giường.
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Dự án Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Tạ Việt Hưng
Giám đốc Ban điều hành

“Mười lăm năm qua,
tôi đã học hỏi được rất
nhiều ở những người
lãnh đạo Tổng Công ty.
Từ những ngày là “lính
mới” ở Tổng Công ty Xây
dựng Số 1, tôi đã được
anh Lê Hữu Việt Đức,
trưởng phòng kỹ thuật
lúc đó, hướng dẫn về
cả kỹ thuật lẫn kỹ năng
quản lý. Đến nay, văn
hóa sát cánh bên nhau
để cùng thành công luôn
được phát huy trong mỗi
dự án mà tôi tham gia”.
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Nguyễn THỊ HƯƠNG
Trưởng bộ phận
thanh toán - quyết toán

“Là một trong số ít phụ
nữ của CC1 được ra
công trường, tôi rất cảm
ơn vì công ty đã cho tôi
cơ hội trải nghiệm nhiều
môi trường làm việc
khác nhau. Thời gian
làm ở phòng kỹ thuật,
phòng quản lý dự án
trước đây giúp tôi nắm
kỹ về lý thuyết. Nay được
làm việc trực tiếp ở công
trường tôi có những kinh
nghiệm thực tế hữu ích
cho công việc”.

Dự án Đại học Quốc gia
TP. Hồ Chí Minh có diện tích
643,7ha. Theo quy hoạch,
trường được xây dựng thành
một khu đô thị khoa học, khu
đô thị đại học hiện đại, bao
gồm cả đào tạo, nghiên cứu
khoa học, chuyển giao công
nghệ, cảnh quan môi trường và
dịch vụ hỗ trợ. Trong đó, cụm
ký túc xá là do Tổng Công ty
Xây dựng Số 1 đảm nhiệm vai
trò tổng thầu EPC với quy mô
diện tích khu đất 43ha. Dự án
nằm tại địa phận huyện Dĩ An,
tỉnh Bình Dương và quận Thủ
Đức, TP. Hồ Chí Minh. Tổng
giá trị đầu tư là 3.500 tỉ đồng.
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Dự án Nhà máy nước Thủ Đức 3

Đỗ Quang Dũng
Giám đốc Ban điều hành

“Ban điều hành dự án
Nhà máy nước Thủ Đức 3
hiện có khoảng 20 người,
16 kỹ sư, đều là những kỹ
sư trẻ, mới ngoài 30 tuổi.
Chúng tôi đã được Tổng
Công ty Xây dựng Số 1
tạo điều kiện làm việc
và cống hiến cho một
trong những dự án trọng
điểm của thành phố nên
đều cố gắng làm việc
hết mình. Riêng tôi cảm
thấy rất hài lòng với môi
trường làm việc năng
động, sáng tạo và mở ra
nhiều cơ hội cho người
trẻ của CC1”.
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Đỗ Công Nguyên
kỹ sư

“Được đứng trong hàng
ngũ CC1 là một may
mắn lớn của tôi. Vừa
mới ra trường cách
đây một năm, tôi đã có
được một công việc ổn
định và mức lương khá
tại một công ty uy tín là
Tổng Công ty Xây dựng
Số 1. Tôi còn được công
ty tạo điều kiện vừa làm
vừa tiếp tục học cao học
tại Trường Đại học Bách
khoa TP. Hồ Chí Minh. Tôi
cảm thấy được tạo điều
kiện làm việc và phát
triển tối đa ở đây nên tôi
nghĩ mình sẽ gắn bó lâu
dài với CC1”.

Nhà máy nước Thủ Đức
3 có tổng vốn đầu tư 1.200
tỉ đồng, khởi công từ tháng
4-2013. Đây là một trong
năm nhà máy được Tổng
Công ty Cấp nước Sài Gòn
(Sawaco) lên kế hoạch xây
dựng từ nay đến năm 2024
để nâng công suất cấp nước
sạch lên 3,4 triệu m3/ngày.
Dự án có diện tích 3ha, nằm
trên đường Lê Văn Chí, quận
Thủ Đức. Nhà máy sử dụng
nguồn nước sông Đồng Nai,
dự kiến sẽ cấp nước vào tháng
6-2014, bổ sung nguồn nước
sạch cho quận 9, Thủ Đức,
Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú
Nhuận, quận 1, quận 3.

KỶ NIỆM 35 NĂM _1979-2014

77

Dự án cải tạo kênh Tân Hóa - Lò Gốm

Hoàng Nhựt Hải
Giám đốc Ban điều hành

“Trong bảy năm gắn bó
với mái nhà Tổng Công
ty Xây dựng số 1, tôi tâm
đắc nhất là sự đồng lòng
giữa ban lãnh đạo với
anh em kỹ sư. Anh em
chúng tôi thường được
sự hỗ trợ hết mình từ cấp
trên khi gặp khó, nhờ
vậy mà các dự án lớn
đều thành công. Còn
nhớ, dự án đầu tiên tôi
tham gia là công trình
cầu Thủ Thiêm, được thi
công trong điều kiện cấp
bách và nhiều khó khăn,
nhưng sự đồng lòng của
CC1 đã giúp công trình
này hoàn thành đúng
và đủ các mục tiêu đề ra
trước đó. Dự án kênh Tân
Hóa - Lò Gốm này cũng
đang trong tiến độ ổn
định, dự kiến sẽ bàn giao
đúng thời hạn”.

78 ĐƯỜNG RA BIỂN LỚN

Nguyễn Thành Trung
Trưởng Ban điều hành
gói thầu XL 11

“Trở thành một thành
viên của CC1, tôi có cơ
hội tham gia cải tạo
nhiều cơ sở hạ tầng của
thành phố, đặc biệt là
kênh Nhiêu Lộc - Thị
Nghè năm 2009 và kênh
Tân Hóa - Lò Gốm thời
điểm này. Không chỉ tự
hào là thành viên của
một công ty xây dựng có
tiếng tăm, tôi còn cảm
thấy công việc của mình
có ý nghĩa đối với thành
phố nơi mình sinh sống”.

Dự án cải tạo kênh Tân
Hóa - Lò Gốm thuộc tiểu
dự án “Nâng cấp đô thị
thành phố” nằm trên địa
bàn các quận 6, 11 và Tân
Phú với tổng vốn đầu tư gần
2.000 tỉ đồng. Quy mô dự
án gồm mở rộng kênh, nắn
dòng chảy của kênh, đắp
bờ kênh, tường ngăn lũ và
làm đường dọc hai bên bờ
kênh Tân Hóa - Lò Gốm
có tổng chiều dài 7,5km.
Tổng công ty xây dựng số
1 nhận gói thầu XL 11, cải
tạo dòng kênh dài 370m,
chiều rộng lòng kênh là từ
20 - 25m.
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Dự án Trụ sở Công an TP. Hồ Chí Minh

Trần Thiện Thanh
Giám đốc Ban điều hành

“Hiện nay, tôi đang được
tham gia điều hành hai
dự án một lúc, đó là dự
án Khu hành chính tỉnh
Lâm Đồng, một dự án
trọng điểm của tỉnh và
Trụ sở Công an TP. Hồ Chí
Minh. Mỗi khi nhắc về
CC1, trong tôi là niềm tự
hào và cả lòng biết ơn. Vì
công ty đã tạo cơ hội cho
tôi được góp sức mình
cho nhiều dự án lớn, là
nơi tôi được làm công
việc yêu thích và được
phát triển năng lực bản
thân”.
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Phan Thị Thanh Nga
phụ trách thanh toán
dự án

“Nhiều người thắc mắc
sao phụ nữ như tôi lại
chọn công việc vất vả
trên công trường. Tôi
không thấy vất vả, có lẽ
do đam mê công việc
và được sống cùng tập
thể anh chị em vui vẻ
nơi đây. Tôi hài lòng
với một môi trường làm
việc nhiệt tình, thoải mái
và có nhiều cơ hội học
tập ở Tổng Công ty Xây
dựng Số 1”.

Dự án Trụ sở Công an
TP. Hồ Chí Minh tọa lạc tại
địa chỉ: 268 Trần Hưng Đạo,
P. Nguyễn Cư Trinh, quận 1,
giá trị là 720 tỉ đồng. Tổng
Công ty Xây dựng Số 1 là
đơn vị nhà thầu xây lắp, dự
kiến hoàn thành công trình
vào năm 2015.

KỶ NIỆM 35 NĂM _1979-2014

81

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1

Lê Hữu Việt Đức
Tổng giám đốc
Tổng Công ty Xây dựng Số 1

Xây nhà giàn ở Trường Sa
vụ không đơn giản đối với chúng tôi lúc bấy giờ. Do
chưa có kinh nghiệm bơm bê-tông giữa lòng biển, lại
thiếu cả công cụ, nên Tổng Công ty đã phải huy động
cả hai máy bơm bê-tông của công trình thủy điện Trị
An để làm nhà giàn. Khó khăn khác phải vượt qua
là tự tính toán, đặt ra nhiều giả thuyết rủi ro, những
trường hợp xấu nhất có thể xảy ra để lên các phương
án chuẩn bị, dự phòng. Chúng tôi đã cẩn thận tìm đến
những đoạn sâu nhất, dòng chảy mạnh nhất của sông
Các công trình này do Bộ Giao thông Vận tải và Đồng Nai để thực nghiệm cho công tác bơm bê-tông
Bộ Tư lệnh Công binh cùng phối hợp thực hiện. dưới nước.
Đoàn công tác CC1 của chúng tôi gồm 40 người
Tổng Công ty Xây dựng Số 1 được giao thi công gia
cố cho DK1 và DK2, đồng thời thi công hải đăng đã chọn thời điểm tháng 3 mùa biển lặng để đưa nhà
giàn được lắp sẵn từ đất liền ra biển. Chiếc sà lan
cấp 1 Đá Lát.
Nhà giàn DK1 và DK2 được xem như các “đồn 3.000 tấn chở đủ thứ vật liệu, máy móc, ống bơm,
biên phòng” và “cột mốc chủ quyền” của Việt Nam lều bạt, thực phẩm được hai chiếc tàu kéo Mỹ Á và
ở vùng thềm lục địa. DK là chữ cái đầu viết tắt của Đại Lãnh đưa dần ra khỏi đất liền.
Sau sự kiện Trung Quốc đánh chiếm bãi đá ngầm
Gạc-Ma, tiếp theo một số tàu thăm dò của Trung
Quốc thường xuyên xuất hiện trong khu vực Trường
Sa nơi có ý nghĩa chiến lược về an ninh - quốc phòng,
Bộ Chính trị đã ra quyết định về việc sử dụng vốn
đặc biệt để xây dựng hệ thống Nhà giàn DK trong
đó có DK1 (bãi Phúc Tần), DK2 (bãi Ba Kè) và ngọn
hải đăng cấp 1 Đá Lát lần lượt vào các năm 1989,
1990 và 1993.

cụm từ Dịch vụ - Khoa học kỹ thuật, được hiểu như
một công trình phục vụ mục đích dân sự trên biển.
Không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo,
các nhà giàn DK1 và DK2 còn là ngọn hải đăng dẫn
dắt tàu thuyền qua lại tại khu vực bãi đá ngầm trong
thềm lục địa Việt Nam.

DK1 là nhà giàn ở vòng ngoài cùng, cách đất liền
khoảng 250-350 hải lý, xa nhất so với nhà giàn DK2
ở phía gần đất liền hơn. Một nhà giàn có diện tích sàn
144m², đặt ở đảo chìm có độ sâu từ 7 đến 10 mét dưới
mặt nước giữa Biển Đông mênh mông là một nhiệm
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Nhiệm vụ chính của đoàn là bơm bê-tông vào
pông-tông bên dưới giàn khoan để giảm rung lắc, gia
cố độ vững chắc cho công trình. Ngày đêm ngụp lặn
trên biển dưới cái nắng cháy da cùng những đợt sóng
mạnh dồn dập xô vào, những người công nhân xây
dựng từ đất liền ra Trường Sa đã làm việc trong một
không khí hào hứng lạ thường. Càng khâm phục
tinh thần quả cảm của sáu người lính ngày đêm lênh
đênh trên nhà giàn, chúng tôi càng thực hiện nhiệm
vụ với quyết tâm cao.

Hải đăng ở Trường Sa

Sự việc đáng nhớ nhất là trong thời gian đang thi
công DK1 và DK2, tàu hải giám của Trung Quốc
vẫn lượn lờ xung quanh công trình, theo dõi sát sao
đoàn kỹ sư và công nhân Tổng Công ty Xây dựng Số
1 làm việc.

Nhà giàn DK1 ở Trường Sa

Hệ thống nhà giàn DK vững vàng giữa Biển Đông
hơn 20 năm qua không chỉ khẳng định chủ quyền
không thể tranh cãi của Việt Nam ở Trường Sa mà
còn khẳng định ý chí kiên cường, quyết tâm bảo
vệ lợi ích chính đáng của đất nước mình. Trải qua
nhiều phong ba bão táp hàng chục năm, các nhà
giàn treo cờ Tổ quốc vẫn sừng sững hiên ngang giữa
ngàn khơi nhờ các chiến sĩ âm thầm bám trụ ở nơi
biển cả mênh mông.
Đến nay mỗi lần hồi tưởng lại, những kỹ sư và công
nhân CC1 chúng tôi vẫn cảm thấy mình may mắn
được lựa chọn đi tiên phong các công trình bảo vệ Tổ
quốc như nhà giàn DK1 và DK2.
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TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1

các chỉ tiêu giá trị SXKD giai đoạn 2006-2015

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

SẢN LƯỢNG
Tỷ lệ tăng trưởng năm sau
so với năm trước (%)

6,222
4,195

7,977

8,888
111.42%

128.21%
148.32%

-%

DOANH THU
Tỷ lệ tăng trưởng năm sau
so với năm trước (%)

4,105
-%

LỢI NHUẬN
Tỷ lệ tăng trưởng năm sau
so với năm trước (%)

5,801

122.38%

7,853
110.62%

141.32%

195.00
58.00

7,099

187.00

336.21%

95.90%

99

123

243.00
129.95%

-%

NỘP NGÂN SÁCH
Tỷ lệ tăng trưởng năm sau
so với năm trước (%)
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92

107.61%

THỰC HIỆN
2006

THỰC HIỆN
2007

-%

124.24%

THỰC HIỆN
2008

172

139.84%

THỰC HIỆN
2009

ĐVT: TỈ ĐỒNG

10,222

11,668

10,072

114.15%
115.01%

86.32%

7,846

9,166
116.83%

10,356
112.98%

77.90%

9,519
121.21%

9,726
102.17%

139.36

656.81
381.87%

THỰC HIỆN
2010

92.80%

7,217

7,538

79.96%

104.44%

8,049
106.79%

316.00

272.00
111.93%

9,026

51.24%

737.27

241.69
173.43%

192.32

77.66%

102.47%

164.31%

869.00
616.54

112.25%
83.62%

THỰC HIỆN
2011

187.69

THỰC HIỆN
2012

564.81
91.61%

THỰC HIỆN
2013

601.60

144.45%

106.51%

ƯỚC THỰC HIỆN
2014

KẾ HOẠCH
2015
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TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SXKD
9 THÁNG ĐẦU NĂM 2014
CỦA TOÀN TỔNG CÔNG TY

ĐVT: TỈ ĐỒNG

9.000,00

8,415.00
8.000,00

7.000,00

7,004.37
83%

6.000,00

5.000,00

4,426.00
4.000,00

4,577.39
103%

3.000,00

2,555.00

2.000,00

1,426.00
1,066.33

1.000,00

75%

0,00

TOÀN TCT
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XÂY LẮP

SẢN XUẤT CN & VLXD

1,358.66
53%

8.00

1.99

25%

KINH DOANH KHÁC

TƯ VẤN THIẾT KẾ

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN

các công ty thành viên
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Công ty Mê Kông
Địa chỉ: Km 07 xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ,
quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38960029 • Fax: (08) 38966099

Công ty Mê Kông là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng
Công ty Xây dựng Số 1, là nhà sản xuất bê tông đầu tiên tại Việt
Nam được thành lập vào năm 2002 trên cơ sở tiếp nhận toàn bộ
nguồn lực thiết bị, công nghệ, con người, kinh nghiệm và chuyên
môn từ Công ty Liên doanh Bê tông Mê Kông.
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Công ty Mê Kông luôn năng động kết hợp hài hòa giữa công
nghệ tiên tiến với kinh nghiệm thực tiễn để sản phẩm chất lượng
phù hợp với nhu cầu thị trường, đặc điểm địa lý và điều kiện khí
hậu Việt Nam nhằm hình thành một thương hiệu hàng đầu của
ngành công nghiệp bê tông trộn sẵn. Công ty Mê Kông luôn cam
kết với khách hàng “Uy tín - Chất lượng - Dịch vụ” và tạo “Niềm
tin” cho khách hàng trong tương lai.

Công ty Cổ phần Xây dựng Số 14
Trụ sở chính: số 08 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, TP. HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (08) 38290039 - 38221226 • Fax: (08) 38293714
Website: http://www.cc14.com.vn • Email: info@cc14.com.vn

Công ty Cổ phần Xây dựng Số 14 trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng Số 1
- Bộ Xây dựng là doanh nghiệp nhà nước được thành lập năm 1979, đến ngày
1-2-1999 được Nhà nước xếp hạng “Doanh nghiệp Hạng 1”.
Năm 2005 Công ty chuyển sang hình thức Công ty Cổ phần theo quyết
định số 2404/QĐ-BXD ngày 30-12-2005 của Bộ Xây dựng, hoạt động theo
giấy phép đăng ký kinh doanh số 4103004297 do Sở Kế hoạch Đầu tư
TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 25-1-2006.
- Trở thành nhà đầu tư - xây dựng chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam.
- Tạo ra sản phẩm, dịch vụ đầu tư xây dựng được tiêu chuẩn hóa riêng biệt
đáp ứng tốt nhất nhu cầu thị trường.
- Trên nền tảng giá trị doanh nghiệp và lợi ích cổ đông phát triển bền vững.
- Năng động - Chuyên nghiệp - Hiệu quả - Bền vững
- Chinh phục tầm cao mới
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CC1-MK
CC1-14

Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Việt Hưng
Địa chỉ: 160 Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (08) 38992252 • Fax: (08) 38992254

CC1-VIÏÅT HÛNG.JSC
CC1-VIET QUANG
BMJC
CC1-VNC
MDC
CC1-DaHC
CC1-VIÏÅT TÖÍNG
CC1-VIÏÅT HOÂ A
CC1-VIÏÅT SÚN
CC1-CÛÃU LONG
CDC
C&T
SC5
BCC
MTC
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Cuối năm 2008, Tổng Công ty Xây dựng Số 1 quyết định thành lập Công ty
Cổ phần Xây dựng Số 1 Việt Hưng - đơn vị chuyên thi công các công trình giao
thông với tiền thân là Ban Điều hành Dự án cầu Thủ Thiêm, lãnh đạo và cán bộ
chủ chốt công ty là những cán bộ trưởng thành từ dự án cầu Thủ Thiêm. Hiện
nay, công ty đã có một hệ thống lao động chuyên nghiệp bao gồm trên 300 công
nhân lành nghề và 80 kỹ sư, cử nhân có tinh thần lao động nhiệt huyết, được đào
tạo từ các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, uy tín. Với nhận thức đúng
đắn về tầm quan trọng của tài sản thiết bị phục vụ thi công trong doanh nghiệp
xây dựng, Công ty Việt Hưng đã có chiến lược tập trung đầu tư tài sản, xe máy
thiết bị nhằm phục vụ hoạt động thi công của công ty ngay từ những ngày đầu
thành lập, đến nay giá trị tài sản thiết bị phục vụ thi công của công ty là 54 tỉ.
Bên cạnh đó cùng với sự vận hành hệ thống một cách chuyên nghiệp, hiệu quả,
công ty đã đạt được các thành công tại các dự án như: Dự án cầu Đồng Nai, Dự
án Đập tràn Bậc dưới - Nhà máy Thủy điện Đăk R’Tih, Dự án cầu Hóa An, Dự
án cầu vượt Tân Vạn và một số dự án khác.

Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Việt Quang
Địa chỉ: Số 12B Nguyễn Trung Trực, phường 5, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 35500695 • Fax: (08) 38434990

CC1-MK
CC1-14
CC1-VIÏÅT HÛNG.JSC
CC1-VIET QUANG
BMJC

CC1 - Việt Quang tiền thân là một đơn vị hoạt động trong lĩnh
vực xây lắp với trên 15 năm kinh nghiệm, một đội ngũ cán bộ quản
lý cùng nhau làm việc và gắn bó nhiều năm liền, tham gia trực tiếp
chỉ huy, quản lý nhiều dự án trọng điểm trong nước. Trong sự phát
triển chung của thị trường Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Việt
Quang được thành lập năm 2006 trực thuộc Tổng Công ty Xây

dựng Số 1 - TNHH Một thành viên (CC1). HiệnCC1-VNC
nay CC1 - Việt
Quang có thế mạnh về thi công công trình dân dụng, đặc biệt là nhà
cao tầng, nhiều tầng hầm, các kết cấu phức tạp với giáMDC
thành hợp lý,
đạt chất lượng, tiến độ, thi công an toàn và nổi bật là luôn được chủ
đầu tư tín nhiệm và đánh giá cao.
CC1-DaHC
CC1-VIÏÅT TÖÍNG
CC1-VIÏÅT HOÂ A
CC1-VIÏÅT SÚN
CC1-CÛÃU LONG
CDC
C&T
SC5
BCC
MTC
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CC1-14
CC1-VIÏÅT HÛNG.JSC
CC1-VIET QUANG
BMJC

Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 - Việt Nguyên
Địa chỉ: 1.2 chung cư 351/31 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 54452130 - 54452131 • Fax: (08) 54452132
Email: cc1_vnc@yahoo.com.vn

CC1-VNC
MDC
CC1-DaHC
Công
ty Cổ phần Xây dựng Số 1 - Việt Nguyên là một đơn vị trực
thuộc Tổng Công ty Xây dựng Số 1, được thành lập vào năm 2006.
Chỉ
gần 10 năm
hoạt
CC1-VIÏÅ
T TÖÍ
NGđộng trong ngành xây dựng, Công ty đã khẳng
định vị trí của mình trên nền tảng một đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và
công
nhân kỹ thuật giàu kinh nghiệm, có tâm huyết, luôn khát khao
CC1-VIÏÅT HOÂ A
cháy bỏng trong việc, được đào tạo chính quy trong và ngoài nước.
Công ty luôn đổi mới công nghệ, đầu tư máy móc và thiết bị hiện
T SÚN
đạiCC1-VIÏÅ
để phù hợp
với yêu cầu của thời đại.

4, Cải tạo nâng cấp tuyến Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Hạ tầng chung
cư Hạnh Phúc, Cao ốc Sailing Tower, Chung cư Tân Thuận Đông
(Nam Long) - quận 7, Bệnh viện Quốc tế Thành Đô, KTX Đại học
Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (Block A3, B4), KTX tập trung TP. Đà
Lạt, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng, Văn phòng báo SGGP,
Trụ sở làm việc Vietcombank CN Nha Trang, Trụ sở làm việc Công
an TP. Hồ Chí Minh (khối nhà An ninh), Trường Đại học Khoa học
Tự nhiên nhà B2-3 v.v...

Công ty đã và đang hoàn thành các công trình trọng điểm như: Dự
LONG
ánCC1-CÛÃ
Nhà máyULọc
dầu Dung Quất, Thủy điện Đăk R’Tih, Nhà máy
Omron, Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch, Nhà máy Chỉ sợi Cao
su Đồng CDC
Nai, Cầu vượt xa lộ Hà Nội, Chống ngập và vệ sinh môi
trường nước các tuyến (Lê Quang Định - Phan Văn Trị, đường 3-2 Tô Hiến Thành), Nâng cấp và mở rộng đường Bến Vân Đồn - quận
C&T

Với phương châm lấy Uy tín - Chất lượng - Hiệu quả đặt lên hàng
đầu, các dự án mà Công ty thực hiện đã đem lại sự hài lòng, tin
tưởng của chủ đầu tư của nhà thầu chính và của Tổng Công ty. Thời
gian tới, Công ty Việt Nguyên sẽ nỗ lực để tiếp tục phát triển và đem
đến những dịch vụ tốt nhất nhằm đáp ứng được yêu cầu ngày càng
cao của mọi khách hàng trong và ngoài nước.

SC5
BCC
MTC
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Công ty Cổ phần Miền Đông
Địa chỉ: Đường số 1, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (061) 3836371 • Fax: (061) 3836194
Email: miendong1@vnn.vn • Website: www.miendong.com.vn

Công ty Cổ phần Miền Đông (MDC) tiền
thân là Công ty Thủy điện Trị An được thành
lập vào năm 1986, sau đó được đổi tên là Công
ty Xây dựng Miền Đông vào năm 1991.
Đến năm 2006 Công ty chuyển đổi thành
Công ty Cổ phần Miền Đông.
MDC hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh
vực xây lắp và đầu tư. MDC đã thi công nhiều
công trình xây lắp lớn trong khu vực phía Nam
- Việt Nam.
MDC có các dự án đầu tư đang trong quá
trình hình thành và đi vào hoạt động như:
- Khu đô thị mới tại phường Long Bình Tân,
TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Mỏ đá Tân Mỹ - Bình Dương công suất
1.000.000 t/năm.
- Nhà máy gạch tuynel nung 25 triệu viên/
năm tại Khánh Bình, tỉnh Bình Dương.
- Công trình thủy điện Đa Dâng 3 tại tỉnh
Lâm Đồng.
- Công trình điện gió Tuy Phong tại tỉnh Bình
Thuận.
- Công trình xi măng Minh Tâm tại tỉnh Bình
Phước.
- Góp vốn hình thành Công ty Cổ phần Phát
triển Điện lực Việt Nam: Đang sở hữu và xây
dựng các nhà máy thủy điện Bắc Bình, Khe Bố,
Nậm Má v.v…
- Góp vốn đầu tư công trình thủy điện
Đăk R’Tih - tỉnh Đắk Nông.
MDC bao gồm các đơn vị thành viên trực
thuộc, có đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư, cán bộ
quản lý kỹ thuật, quản lý kinh tế và công nhân

kỹ thuật có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực
xây dựng, đầu tư.
MDC áp dụng công nghệ quản lý và thiết bị
tiên tiến và không ngừng đổi mới để phát triển
trong thị trường kinh doanh.

Các ngành nghề kinh doanh
chính:

• Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp,
giao thông, thủy lợi, công trình hạ tầng khu đô
thị, khu công nghiệp, đường dây và trạm biến
thế điện, công trình cấp thoát nước.
• Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu
đô thị, khu công nghiệp, hệ thống điện, nước.
Kinh doanh bất động sản, cho thuê kho bãi, nhà
xưởng, nhà, văn phòng, mặt bằng.
• Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu
giá quyền sử dụng đất.
• Tư vấn giám sát thi công công trình dân
dụng - công nghiệp.
• Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (gạch,
ngói, sét, kaolin, đá, cấu kiện bê tông, kim khí,
sắt thép); Sản xuất máy chuyên dụng khác (vật
tư, thiết bị).
• Đầu tư khai thác, sản xuất xi măng, vôi,
thạch cao; Khai thác khoáng sản.
• Thí nghiệm vật liệu xây dựng.
• Đầu tư sản xuất kinh doanh: Điện (thủy
điện, điện gió, nhiệt điện), nước.
• Khai thác, xử lý và cung cấp nước.
• Bốc xếp hàng hóa cảng sông, đường bộ. Vận
tải hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy nội
địa. Dịch vụ cân ôtô.
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CC1-VIET QUANG
BMJC
CC1-VNC
MDC

Công ty Cổ phần Thủy điện
Đăk R’tih
Địa chỉ: đường lê duẩn, phường nghĩa tân, thị xã gia nghĩa, tỉnh ĐẮk nông
WEbsite: dahe.com.vn • Điện thoại: (0501) 3544443 • FAX: (0501) 3546588

CC1-DaHC
CC1-VIÏÅT TÖÍNG
CC1-VIÏÅT HOÂ A
CC1-VIÏÅT SÚN
CC1-CÛÃU LONG
CDC
C&T
SC5
BCC
MTC

Nhà máy Thủy điện Đăk R’Tih có tổng công suất lắp máy 144MW với
hai bậc, nhà máy bậc trên 82MW và nhà máy bậc dưới 62MW trải rộng
trên các huyện Đăk R’Lấp, Đắk Song và thị xã Gia Nghĩa thuộc tỉnh Đắk
Nông, cách TP. Hồ Chí Minh khoảng 250km về phía Bắc. Nhà máy được
khởi công xây dựng vào ngày 28-2-2007. Trong quá trình xây dựng nhà
máy, mặc dù gặp phải nhiều trở ngại và khó khăn như khủng hoảng kinh
tế thế giới năm 2008, việc nhà thầu IWHR Beijing Corporation (Trung
Quốc) tự động rút các chuyên gia ra khỏi công trường và không hợp tác
trong việc vận hành chạy thử thiết bị theo hợp đồng. Nhưng với quyết tâm
hoàn thành tiến độ theo đúng kế hoạch, sau hơn bốn năm khẩn trương
xây dựng và lắp đặt thiết bị, dự án đã chính thức phát điện tổ máy đầu tiên
hòa lưới điện quốc gia vào ngày 27-8-2011 và tổ máy số 4 là tổ máy cuối
cùng được hoàn thành vào ngày 16-10-2011. Đây là dự án về năng lượng
đầu tiên do Tổng Công ty Xây dựng Số 1 làm chủ đầu tư và là bước đột
phá trong công tác quản lý dự án của Tổng Công ty. Đây cũng là dự án
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thủy điện đầu tiên tại Việt Nam mà việc vận hành chạy thử đồng bộ các tổ
máy hòa lưới điện quốc gia do các chuyên gia kỹ thuật Việt Nam tự thực
hiện mà không cần các chuyên gia nước ngoài, nó đánh dấu một bước
phát triển về việc làm chủ kỹ thuật tại các dự án thủy điện của lực lượng kỹ
thuật Việt Nam nói chung và của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - TNHH
một thành viên nói riêng.
Sau gần ba năm hoạt động, tính đến tháng 6-2014, Công ty đã sản
xuất được trên 2 tỉ kWh (vượt sản lượng thiết kế 125%) với tổng
doanh thu khoảng 1.700 tỉ đồng, và đã nộp vào ngân sách nhà nước
trên 250 tỉ đồng, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế
cho đất nước nói chung và tỉnh Đắk Nông nói riêng.
Với sự nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ công nhân viên,
Công ty Cổ phần Thủy điện Đăk R’Tih đã được Bộ Xây dựng tặng
Bằng khen tập thể lao động xuất sắc trong các năm 2012 và 2013.

BMJC

Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1
Việt Tổng
Địa chỉ: 168/38C đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 35127662 • Fax: (08) 35127660 • Email: viettongvn@gmail.com

CC1-VNC
MDC
CC1-DaHC
CC1-VIÏÅT TÖÍNG
CC1-VIÏÅT HOÂ A

Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Việt Tổng được chuyển đổi từ Công ty
TNHH Việt Tổng theo giấy phép ĐKKD số 4102045418 do Sở Kế hoạch và
Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 30-6-2006.
Ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng công trình dân dụng, công
nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu
công nghiệp, thi công khoan, đóng ép cọc…
Công ty không ngừng phát triển và đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh,
đầu tư máy móc thiết bị với phương châm “Tận tâm - Chất lượng - Hiệu
quả” và ngày càng nhận được sự tín nhiệm của các chủ đầu tư trong và ngoài
nước.

CC1-VIÏÅT SÚN
CC1-CÛÃU LONG
CDC
C&T
SC5
BCC
MTC
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CC1-VNC
MDC
CC1-DaHC
CC1-VIÏÅT TÖÍNG

Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1
Việt Hòa
Địa chỉ: 37A Phan Xích Long, phường 3, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 39953938 • Fax: (08) 39953986 • Email: viethoacc1@yahoo.com

CC1-VIÏÅT HOÂ A
CC1-VIÏÅT SÚN
CC1-CÛÃU LONG
CDC
C&T
SC5
BCC
MTC
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Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Việt Hòa tiền thân là Công ty TNHH Việt Hòa
được thành lập ngày 27-7-2006. Để phù hợp với chiến lược phát triển của Tổng
Công ty, ngày 15-6-2010 HĐQT Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - TNHH MTV đã
phê duyệt phương án chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Việt Hòa
theo quyết định số 74/QĐ-HĐQT, giấy phép kinh doanh số 0304525457 do Sở Kế
hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 25-6-2010.
Trong những năm qua Công ty đã tạo dựng cho mình một đội ngũ cán bộ nhân
viên đông đảo, các cán bộ kỹ thuật, công nhân có nhiều kinh nghiệm, chuyên môn
kỹ thuật cao, cùng với thiết bị thi công chuyên dụng và không ngừng được đổi mới
để đáp ứng cho việc thi công các công trình về xây dựng công nghiệp, công trình giao
thông và công trình hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của chủ đầu tư.
Các công trình tiêu biểu mà Công ty đã đảm nhiệm đó là: Nhà máy Thủy điện
Đăk R’Tih - tỉnh Đắk Nông; Nhà máy nước Tân Hiệp - TP. Hồ Chí Minh; Đường
ôtô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; Đường 39-2 đoạn Triều Dương - Diêm Điền - Thái
Bình; Dự án vệ sinh môi trường TP. Hồ Chí Minh (lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè);
Dự án xây dựng toàn bộ Nhà máy Sữa Việt Nam - KCN Mỹ Phước II - Bến Cát Bình Dương; Nhà máy nước Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh; Nút giao Tân Vạn - TV1
- Cầu Đồng Nai; Nâng cấp và cải tạo quốc lộ 1A - TP. Tân An - tỉnh Long An v.v...

MDC

Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1
Việt Sơn
Địa chỉ: chung cư 24A, đường D5, phường 25, quận bình thạnh, tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38994117 • Fax: (08) 38994126

CC1-DaHC
CC1-VIÏÅT TÖÍNG
CC1-VIÏÅT HOÂ A
CC1-VIÏÅT SÚN
CC1-CÛÃU LONG
CDC
C&T
SC5
BCC
MTC

Trải qua 5 năm hình thành và phát triển, là thành viên trẻ trong
hệ thống các công ty thuộc Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - Bộ Xây
dựng, Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Việt Sơn đã gặt hái được
nhiều thành tựu nhất định, đem đến những công trình xây dựng
chất lượng, an toàn và hiệu quả để lại không ít dấu ấn và tình cảm
trong lòng khách hàng. Đó là thành quả của quá trình lao động miệt
mài, không ngừng nghỉ của toàn bộ anh chị em nhân viên trong
công ty.
Trong thời gian tới, Việt Sơn hứa hẹn đổi mới cùng nhiều công
trình xây dựng để ngày một nâng tầm công ty, cũng như đem đến
cộng đồng những công trình tốt nhất.
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CC1-DaHC
CC1-VIÏÅT TÖÍNG
CC1-VIÏÅT HOÂ A
CC1-VIÏÅT SÚN

Công ty Cổ phần Xây dựng
và Kinh doanh nhà Cửu Long
Địa chỉ: 351/31 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 54451631 • Fax: (08) 54451670

CC1-CÛÃU LONG
CDC
C&T
SC5
BCC
MTC

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Cửu Long tiền
thân là Công ty Phát triển và Kinh doanh nhà Cửu Long được thành
lập theo quyết định số 182A-BXD/TCLĐ ngày 1-10-1993 của Bộ
Xây dựng. Công ty chính thức hoạt động theo hình thức Công ty Cổ
phần từ tháng 12-2006.

Bên cạnh đó, Công ty đã xây dựng được bộ máy cán bộ quản lý có
đủ năng lực, đội ngũ kỹ sư và công nhân kỹ thuật lành nghề được
đào tạo nâng cao thường xuyên liên tục đáp ứng được yêu cầu ngày
càng cao của thị trường xây dựng về chất lượng, tiến độ, giá thành,
đảm bảo ATLĐ và VSMT.

Trên 20 năm hoạt động trong ngành xây dựng với vai trò là nhà
Với tình hình tài chính lành mạnh, có quan hệ tốt với các tổ chức
thầu, là chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà tín dụng, Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Cửu Long
Cửu Long đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực: luôn là đối tác đáng tin cậy của Chủ đầu tư và Khách hàng trên tinh
đầu tư kinh doanh nhà; xây lắp các công trình dân dụng và công thần hợp tác đôi bên cùng có lợi.
nghiệp; xây dựng hạ tầng có quy mô lớn kỹ thuật cao.
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Công ty Cổ phần Chương Dương
Trụ sở chính: 328 Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38367734 - 38368878 • Fax: (08) 38360582
Website: www.chuongduongcorp.vn • Email: cdacic@vnn.vn

Công ty Cổ phần Chương Dương (Chương Dương Corp.) là công
ty có truyền thống lâu đời tại Việt Nam, tiền thân là hãng Eiffel Asia
- một chi nhánh của hãng Eiffel (Pháp). Năm 1977 được chuyển giao
cho Chính phủ Việt Nam và được đổi tên thành Xí nghiệp Lắp máy.
Năm 1990 chuyển thành Công ty Xây lắp, đến năm 2003 cổ phần
hóa trở thành Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Chương Dương.
Công ty đã từng tham gia xây dựng nhiều công trình lớn và quan
trọng của đất nước như: Nhà máy Xi măng Hà Tiên tại Kiên Giang,
Nhà máy Thủy điện Trị An - Đồng Nai, Nhà máy Thủy điện Thác
Mơ, Đài Vệ tinh Mặt đất Hoa Sen, các nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ
1, Phú Mỹ 2.2; Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ, Cung trình diễn Hoa
hậu Hoàn vũ 2008 - Nha Trang, Thủy điện Đồng Nai 4 v.v…

Ngành nghề hoạt động sản xuất
kinh doanh chính của công ty
• Kinh doanh bất động sản; dịch vụ bất động sản, cho thuê căn hộ,
văn phòng làm việc.
• Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình giao
thông (cầu, đường, bến cảng, sân bay, đường dây và trạm biến thế
điện từ 0.4kv đến 110kv).
• Sản xuất, kinh doanh vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng, cấu kiện
bê tông đúc sẵn, đóng và ép cọc.
• Sản xuất, kinh doanh cấu kiện kim loại theo tiêu chuẩn và phi
tiêu chuẩn.
• Thiết kế, chế tạo, gia công và lắp đặt thiết bị áp lực và thiết bị
nâng.
• Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình, kiến trúc công trình
dân dụng và công nghiệp, thiết kế nội, ngoại thất công trình, thiết kế
công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị.
• Thi công lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy.
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Công ty Cổ phần Xây dựng
và Sản xuất Vật liệu xây dựng
Địa chỉ: 9-19 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38295487• Fax: (08) 38211220

Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng
tiền thân là Trung tâm Dịch vụ Xây dựng và Kinh doanh
VLXD - Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - Bộ Xây dựng, được
thành lập theo Quyết định số 503/BXD-TCLĐ ngày 5-61989 của Bộ Xây dựng.
Ngày 10-10-1989 đổi tên thành Công ty Sản xuất - Dịch
vụ VLXD và Xây dựng theo quyết định số 840/BXD-TCLĐ
của Bộ Xây dựng.
Năm 1993 được đổi tên thành Công ty Xây dựng và Sản
xuất Vật liệu xây dựng.
Năm 2001 được chuyển thành Công ty Cổ phần Xây
dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng theo Quyết định số
2064/QĐ-BXD ngày 18-12-2001 của Bộ Xây dựng.

Ngành nghề kinh doanh:
Kiến thiết cơ bản mỏ, khai thác đá lộ thiên bằng phương
pháp khoan nổ mìn; Chế biến đá, sản xuất vật liệu xây
dựng; Sản xuất các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn và bê tông
thương phẩm; Gia công thiết bị phụ tùng máy làm đá; Xây
dựng công trình thủy lợi, công trình thủy điện; Kinh doanh
vật liệu xây dựng; Dịch vụ vận tải đường thủy; Kinh doanh
khách sạn (không kinh doanh tại TP. Hồ Chí Minh); Kinh
doanh nhà hàng (không kinh doanh tại TP. Hồ Chí Minh);
Đầu tư và kinh doanh cơ sở hạ tầng trong đô thị và khu công
nghiệp; Kinh doanh nhà ở; Xây dựng công trình đường dây
và trạm biến thế điện; Dịch vụ vận tải bằng đường bộ; Xây
dựng công trình giao thông (cầu đường); Xây dựng công
trình kỹ thuật hạ tầng đô thị, khu công nghiệp; Xây dựng
công trình dân dụng, công nghiệp.
- Địa bàn hoạt động chính của Công ty tại các tỉnh:
Quảng Ninh, Ninh Bình, Nghệ An, Quảng Bình, Bình
Dương, Đồng Nai, Kiên Giang và TP. Hồ Chí Minh
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CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
VÀ KINH DOANH VẬT TƯ (C&T)
Địa chỉ: 9-19 Lầu 6, Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 38295488 • Fax: 38211096. • Website: www.cnt.com.vn

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư là Công ty thành
viên của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - Bộ Xây dựng được thành lập
từ năm 1981 và chuyển sang cổ phần hóa từ tháng 1-2003.
Trong quá trình hoạt động, Công ty đã đạt được nhiều thành tích
nổi bật như được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương độc lập
hạng 3, Huân chương lao động hạng 1-2-3 vì thành tích tham gia xây
dựng nhiều công trình trọng điểm và được Bộ Xây dựng tặng danh
hiệu thi đua xuất sắc ngành xây dựng 10 năm liền trong giai đoạn
1990-2000, bốn năm liền trong giai đoạn 2000-2004, bằng khen
của Chính phủ, của Bộ Xây dựng và UBND TP. Hồ Chí Minh.
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Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5
Địa chỉ: 137 lê quang định, phường 14, quận bình thạnh, tp. HỒ chí minh
Điện thoại: (08) 62583425 • Fax: (08) 62583426
Website: www.sc5.vn • Email: sc5@sc5.vn

Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 (SC5) tiền thân là một doanh
nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng Số 1. Cuối năm
2003, công ty đã được chuyển từ đơn vị doanh nghiệp nhà nước Công ty Xây dựng Số 5 - thành Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5
(SC5) và phát triển mạnh trên lĩnh vực xây dựng các công trình dân
dụng và công nghiệp, cấp thoát nước và xử lý nước thải... Qua nhiều
năm hình thành và phát triển, SC5 ngày một vững mạnh và có uy
tín trên thị trường. Các công trình thi công luôn đảm bảo chất lượng
mang lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng và cho xã hội.
Song song với sản phẩm xây lắp truyền thống, SC5 cũng khẳng
định thương hiệu trên lĩnh vực đầu tư, kinh doanh địa ốc. Đến với
công ty, khách hàng không chỉ hài lòng với các công trình có chất
lượng, đẹp, mà còn an tâm vì được chăm sóc với các dịch vụ về trật
tự an ninh và các tiện ích khác cho cuộc sống hằng ngày.
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Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa
Trụ sở: đường số 1A, khu công nghiệp Biên Hòa 1, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (061) 3836195 - 3836196 • Fax: (061) 3836323
Website: betongbienhoa.com.vn

Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa là đơn vị chuyên sản xuất các
loại sản phẩm bê tông công nghiệp với chất lượng cao, thi công các
công trình xây dựng và cung cấp vật tư, máy móc thiết bị ngành
xây dựng.

cột điện bê tông ly tâm dự ứng lực, cọc ống bê tông dự ứng lực, cọc
cừ bê tông đúc sẵn cho nhiều công trình lớn như: Công trình Thủy
điện Trị An, Thủy điện Thác Mơ, công trình Nhà máy Xi măng Sao
Mai (Holcim), cụm Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ, Nhà máy Nhiệt
Với truyền thống và uy tín về chất lượng sản phẩm, từ năm 1978 điện Nhơn Trạch, công trình Khí điện đạm Cà Mau, đường dây
đến nay, Công ty đã tham gia cung cấp sản phẩm bê tông trộn sẵn, 500KVA và nhiều công trình công nghiệp và dân dụng khác.

Ngành nghề kinh doanh:
• Sản xuất bê tông trộn sẵn.
• Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn.
• Gia công cơ khí phục vụ công trình xây dựng.
• Thi công công trình hạ tầng giao thông, xây dựng dân dụng và
công nghiệp.
• Mua bán, xuất nhập khẩu vật liệu và máy móc thiết bị ngành xây
dựng.

KỶ NIỆM 35 NĂM _1979-2014

103

Công ty Cổ phần Xây dựng và Khai thác
Vật liệu Xây dựng Miền Trung
Địa chỉ: Km 1052, quốc lộ 1A, tổ dân phố Trường Thọ Tây,
phường Trương Quang Trọng, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Công ty Cổ phần Xây dựng và Khai thác Vật liệu Xây dựng Miền
Trung được thành lập từ tháng 7 năm 1989 là tiền thân của Công ty
Đá Cát Sỏi Nghĩa Bình.

Ngành nghề kinh doanh chính:
+ Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng.
+ Lắp đặt máy móc thiết bị công nghệ.
+ Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.
+ Bán buôn ôtô và xe máy có động cơ khác.
+ Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.
+ Chế biến đá xây dựng.
+ Lắp đặt hệ thống điện.
+ Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống lưu động.

104 ĐƯỜNG RA BIỂN LỚN

Công ty CỔ PHẦN
Đầu tư và Xây dựng cầu Đồng Nai
Địa chỉ: PHƯỜNG AN BÌNH, TP. BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI
Điện thoại: (0613) 836572 - 254753 • Fax: (0613) 836573

CC1-DNC

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng cầu Đồng Nai là doanh nghiệp
Tổ chức đoàn thể Đảng, Công đoàn hoạt động tích cực, hiệu quả,
quản lý dự án, được Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - TNHH MTV giao chia sẻ và đồng cảm với đồng bào khó khăn miền Trung, ủng hộ
nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng cầu Đồng Nai mới và tuyến chiến sĩ Hoàng Sa - Trường Sa và ngư dân bám biển, tham gia tích
hai đầu cầu theo hình thức BOT, quản lý thu phí hoàn vốn dự án tại cực các hoạt động do Công đoàn cấp trên tổ chức.
Trạm thu phí Sông Phan - xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam,
tỉnh Bình Thuận từ 1-1-2009 đến nay và quản lý thu phí hoàn vốn tại
Trạm thu phí cầu Đồng Nai - phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh
Đồng Nai năm 2014. Tổng mức đầu tư dự án gồm: giai đoạn 1: 1.255
tỉ VNĐ, giai đoạn 2: 1.648 tỉ VNĐ và giai đoạn 3: 2.130 tỉ VNĐ.
Trong quá trình tham gia quản lý thu phí tại trạm thu phí Sông Phan,
tỉnh Bình Thuận, CB-CNV trạm thu phí Sông Phan đã hết sức cố
gắng phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu phí năm 2013 vượt trên 3%
so với năm 2012, doanh thu cả năm đạt hơn 66 tỉ đồng, doanh thu thu
phí 7 tháng đầu năm 2014 đạt 43,17 tỉ đồng; tăng 10% so với cùng kỳ
năm 2013. Doanh nghiệp còn thực hiện tốt các quy định của Luật Lao
động đối với người lao động, tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ,
thanh toán lương, thưởng đúng hạn, trang bị bảo hộ lao động và tổ
chức khám sức khỏe định kỳ mỗi năm một lần cho người lao động.
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Cầu Thủ Thiêm

Dải lụa vắt ngang sông Sài Gòn
Cầu Thủ Thiêm là công trình do Tổng Công ty Xây dựng Số 1
(CC1) làm nhà thầu chính với tất cả tâm huyết, sức lực để tạo nên
chiếc cầu nối bán đảo Thủ Thiêm và trung tâm hiện hữu của thành
phố, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các quận 2,
quận 9 và Thủ Đức. Công trình chính thức khởi công vào tháng
4-2005 do Khu Quản lý Giao thông Đô thị Số 1 làm chủ đầu tư. Dự
án đã đạt ba mục tiêu là: (1) đảm bảo tiến độ, (2) chất lượng và mỹ
thuật, (3) an toàn và vệ sinh môi trường.
Dự án gồm phần cầu chính Thủ Thiêm dài 1.250m với năm nhịp,
sáu làn xe. Tổng mức đầu tư cho cả hai giai đoạn là 1.450 tỉ đồng,
trong đó giá trị xây lắp là 950 tỉ đồng, giá trị đền bù giải phóng mặt
bằng (GPMB) là 350 tỉ đồng và các chi phí khác.
Công trình phải thực hiện trong điều kiện vừa thi công vừa giải
tỏa nên CC1 đã gặp rất nhiều khó khăn. Trong đó, khó khăn lớn
nhất là giải quyết đền bù giải tỏa cho 6.744 hộ và 368 cơ quan, đơn
vị nằm trong dự án. Nhưng nhờ đầu tư nhiều thiết bị mới, áp dụng
các giải pháp thi công tiên tiến nên anh em kỹ sư, công nhân CC1 đã
rút ngắn được thời gian thi công, hoàn thành dự án đúng thời hạn.
Ngoài ra, anh em CC1 còn gặp khó khăn về chi phí tăng cao, mặt
bằng đường chật hẹp, vừa thi công vừa đảm bảo giao thông. Ông Lê
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Quyết Thắng, Giám đốc Khu Quản lý Giao thông đô thị số 1 (TP.
Hồ Chí Minh) cho biết: “Công trình xây dựng hầm Nguyễn Hữu
Cảnh ở độ sâu 10m trên nền đất yếu và khu vực có triều cường cao,
nhưng đơn vị thi công (CC1) đã nhanh chóng khắc phục khó khăn,
vận dụng tối đa những kiến thức có được và vượt khó để hoàn thành
công trình này đúng thời hạn bàn giao”.
Người dân thành phố đến hôm nay vẫn còn nhắc đến ngày
9-1-2008, ngày thông xe phần chính cầu Thủ Thiêm và những kỹ
sư và công nhân của Tổng Công ty Xây dựng số 1 đã ngày đêm
“chiến đấu” với công trình. Dự án đã mở không gian thành phố
về phía Đông, gắn kết với cầu Phú Mỹ, đại lộ Đông - Tây, hầm
chui Thủ Thiêm. Cầu Thủ Thiêm hoàn thành đảm bảo kỹ thuật,
mỹ thuật là minh chứng sống động nhất cho quyết tâm và năng
lực của CC1 trong lĩnh vực này. Chỉ một thời gian rất ngắn tham
gia làm các công trình giao thông nhưng CC1 đã khẳng định
được vị thế của mình. Từ sau công trình cầu Thủ Thiêm thì cả
Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh, Bộ Giao thông Vận tải lẫn
các nhà đầu tư trong và ngoài nước đều tin tưởng giao nhiều công
trình cầu đường quy mô lớn cho CC1 làm tổng thầu xây dựng
hoặc theo hình thức BOT, BT.

Công đoàn CC1 35 năm
Trong suốt 35 năm, hoạt động của Công đoàn Tổng Công ty Xây
dựng Số 1 (CC1) cũng như các Công đoàn cơ sở ở 24 Công ty thành
viên đã và đang hoàn thành xuất sắc vai trò, trách nhiệm của mình,
thực sự là cầu nối giữa các cấp ủy Đảng, Ban Tổng Giám đốc với
người lao động. Công đoàn CC1 là chỗ dựa thực sự tin cậy về tinh
thần cho CNVCLĐ vì mục tiêu “Phát triển, ổn định bền vững của
đơn vị; vì việc làm, đời sống của người lao động”.

Công đoàn CC1 đã làm tốt chức năng nhiệm vụ của mình đó là:
Bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động; tuyên
truyền, giáo dục CBCNVC thực hiện tốt chủ trương, đường lối,
chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cũng như chấp hành
nội quy, kỷ luật của đơn vị; tham gia có hiệu quả với chuyên môn
trong các lĩnh vực quản lý.
Đặc biệt nổi bật trên các lĩnh vực sau:

Sơ kết Công đoàn 6 tháng đầu năm 2014
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• Công tác xã hội từ thiện

CC1 tài trợ cho Quỹ học bổng Vừ A Dính

Phụng dưỡng 20 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tại huyện Sơn Tịnh,
Quảng Ngãi từ năm 1995 đến khi các Mẹ qua đời, xây dựng nhà tình
thương trao tặng cho bà Lương Thị Thôn tại tổ dân phố 6, phường
Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông trị giá 78 triệu đồng.
Xây tặng cho xã Đăk R’Moan, tỉnh Đắk Nông một Nhà văn hóa cộng
đồng trị giá 1,2 tỉ đồng, bàn giao vào ngày 24-1-2014. Vận động cán
bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động ủng hộ mỗi người một
ngày lương giúp đỡ đồng bào lũ lụt miền Trung, ủng hộ quân và dân
Trường Sa, xây dựng cầu Nậm Pồ, thôn bản Sam Lang, huyện Nậm
Pồ, tỉnh Điện Biên… Ngoài ra hằng năm Công đoàn còn giúp đỡ
những CBCNV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trao học bổng cho
sinh viên Trường Đại học Bách khoa, các cháu học sinh giỏi.
• Phong trào hoạt động thể dục thể thao
Hằng năm, Công đoàn phối hợp với đoàn thanh niên tổ chức hội
thao như giải bóng đá, tennis, cầu lông. Được sự ủng hộ rất nhiệt
tình của các Công đoàn cơ sở. Đặc biệt dịp kỷ niệm 35 năm ngày
thành lập Tổng Công ty Xây dựng Số 1 (1-10-1979 đến 1-10-2014),
Lãnh đạo Tổng Công ty đã chỉ đạo Công đoàn và đoàn thanh niên
tổ chức hội thao bao gồm các môn như: bóng đá, tennis, văn nghệ,
được khai mạc vào ngày 23-8 và 6-9. Qua các hoạt động thể dục thể
thao đã thu hút được sự tham gia nhiệt tình của CNVCLĐ, tạo sân
chơi lành mạnh, giao lưu góp phần động viên tinh thần phấn đấu
hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
• Thực hiện các phong trào thi đua

Hội nghị tổng kết công đoàn 2014

Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi 2014
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Căn cứ vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hằng năm, Công đoàn
đã chủ động đề xuất phát động các phong trào thi đua tại các công
trình trọng điểm. Sau mỗi đợt phát động thi đua đều có tổ chức sơ
kết, đánh giá, phát thưởng và rút kinh nghiệm. Nhiều tập thể được
đánh giá cao như: Ban điều hành dự án cầu Đồng Nai giai đoạn 1,
Công ty CP Xây dựng Số 1 Việt Hưng; Ban điều hành cầu Hóa An;
Dự án cầu Bông; Ban điều hành Nhà máy nước Thủ Đức… Qua các
phong trào thi đua đã tiết kiệm được hàng trăm triệu đồng do công
trình được đưa vào sử dụng vượt tiến độ.
Với những hoạt động tích cực của Công đoàn CC1, trong 35 năm
qua, Công đoàn CC1 đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý đó
là: Huân chương Lao động Hạng nhì, Huân chương Lao động Hạng
ba và nhiều bằng khen và cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ,
Công đoàn Việt Nam và Công đoàn Xây dựng Việt Nam góp phần
quan trọng vào sự phát triển ổn định và ngày càng thịnh vượng của
Tổng Công ty.

Lễ bàn giao nhà tình thương cho bà Lương Thị Thôn ở Đắk Nông

Bằng khen, huân chương

Chương trình học bổng thường niên cho sinh viên Đại học Bách khoa TP.HCM

Thăm bà mẹ anh hùng ở Quảng Ngãi

Lễ phát thưởng học sinh giỏi liên tục 5-10 năm
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HÀNH KHÚC CI-CI-ONE

Nhạc và lời: Trần Tiến

NAM:
Ta xây dựng những công trình
Bạn với nắng gió đồi núi gập ghềnh
Bạn với thác lũ núi rừng hoang vu
Ta đến muôn nơi mơ cùng thế giới
Hạnh phúc cho anh, hạnh phúc cho tôi,
cõi đời nhân sinh
NỮ:
Ta đi để những công trình còn lưu dấu mãi
cùng với nhân loại
Một thành phố mới - con đường trên cao
Cầu bắc ngang sông - thủy điện mênh mông
Cuộc sống tương lai
Cuộc sống bay lên - Ngày mai
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NAM:
Ta xây dựng những công trình
Bạn với nắng gió đồi núi gập ghềnh
NỮ:
Ta đi để những công trình còn lưu dấu mãi
cùng với nhân loại
NAM:
Một thành phố mới
NỮ:
Con đường trên cao
CHUNG:
Một thành phố mới - con đường trên cao
Cầu bắc ngang sông - thủy điện mênh mông
Cuộc sống tương lai

Cuộc sống bay lên - Ngày mai - Ngày mai hah…
…
NAM:
Ta đã đi
NỮ:
Bao tháng năm
CHUNG:
Qua Thác Mơ nhớ thời Trị An
NAM:
Ta nhớ em
NỮ:
Ngày tiễn chồng
CHUNG:
Tựa mái tóc xanh giờ bạc phơ

NỮ:
Những cánh chim theo gió ngàn
Theo những công trình dài năm tháng
NAM:
Những cánh tay, những trái tim
Cuộc đời gió sương dâng Tổ quốc
NỮ: (nam hơ)
Những cánh chim theo gió ngàn
Theo những công trình dài năm tháng
NAM: (nữ hơ)
Những cánh tay, những trái tim
Cuộc đời gió sương dâng tổ quốc
CHUNG:
Hờ hơ…
…

NAM:
Ta xây dựng những công trình
Bạn với nắng gió đồi núi gập ghềnh
NỮ:
Ta xây dựng những công trình
Bạn với nắng gió đồi núi gập ghềnh
NAM:
Bạn với thác lũ núi rừng hoang vu
NỮ:
Ta đến muôn nơi mơ cùng thế giới
CHUNG:
Hạnh phúc cho anh, hạnh phúc cho tôi
…
NỮ:
Ta xây dựng những công trình

Bạn với nắng gió đồi núi gập ghềnh
NAM:
Ta xây dựng những công trình
Bạn với nắng gió đồi núi gập ghềnh
Bạn với thác lũ núi rừng hoang vu
Ta đến muôn nơi mơ cùng thế giới
Hạnh phúc cho anh, hạnh phúc cho tôi
Tiếng máy gió cát bụi mờ là bài ca theo suốt đời ta
NỮ:
Tiếp nối những công trình dài
Đời thợ xây mãi mãi còn du ca
NAM:
Tiếng máy gió cát bụi mờ là bài ca theo suốt đời ta
NỮ:
Tiếp nối những công trình dài
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Đời ta xây mãi, mãi còn du ca
NAM:
Hơ…
…
NỮ:
Ta đã đi
Bao tháng năm
Qua Thác Mơ nhớ thời Trị An
NAM:
Ta nhớ em
Ngày tiễn chồng
NỮ:
Hơ…
Mai mốt anh về vai gầy áo
thêm phong sương bạc màu
Tuổi xuân đã qua như dòng sông mãi
trôi về biển lớn
NAM:
Mai mốt ta già con mình sẽ đi qua
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đây hạnh phúc
Nhìn những công trình vĩ đại đều
có bóng dáng mẹ cha
…
NỮ:
Tiếng máy gió cát bụi mờ là bài ca
theo suốt đời ta
NAM:
Ta đã đi
NỮ:
Bao tháng năm
NAM:
Tiếp nối những công trình dài
Đời thợ xây mãi mãi còn xa
NỮ:
Những cánh tay, những trái tim,
một đời gió sương dâng Tổ quốc
(Nam: CC1 - CC1 - CC1 - hơ…)
NỮ:

Tiếng máy gió cát bụi mờ là bài ca theo
suốt đời ta
NAM:
Những cánh tay, bao trái tim,
một đời gió sương dâng Tổ quốc
(NỮ: CC1 - CC1 - CC1)
NỮ:
Một đời gió sương dâng Tổ quốc
NAM:
CC1
NỮ:
Một đời gió sương dâng Tổ quốc
NAM:
CC1
CHUNG:
Bay lên - bay lên - bay… lên!

KỶ YẾU TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - TNHH MTV
ĐƯỜNG RA BIỂN LỚN
CHỊU TRÁCH NHIỆM SẢN XUẤT: GIÁM ĐỐC - TỔNG BIÊN TẬP NGUYỄN MINH NHỰT
BIÊN TẬP VÀ SỬA BẢN IN: PHẠM SỸ SÁU
THIẾT KẾ: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG NGUYỄN VĂN VINH
NHÀ XUẤT BẢN TRẺ
161B LÝ CHÍNH THẮNG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
ĐT: (08) 39316289 - 39316211 - 39317849 - 38465596
FAX: (08) 38437450
EMAIL: hopthubandoc@nxbtre.com.vn
WEBSITE: http://www.nxbtre.com.vn
gpxb sỐ: 01/QĐ-TLKKD ngày 12-9-2014
Ghi bản và in tại: Công ty tnhh mtv lê quang lộc
SỐ LƯỢNG: 1.000 CUỐN. KHỔ 26cm x 26cm. in xong nộp lưu chiểu tháng 10-2014
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