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Ra đời trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình hội nhập sâu rộng với quốc tế, 
từ ý tưởng ban đầu sản xuất các sản phẩm đá xây dựng, Công ty cổ phần Thành 
Chí đã mạnh dạn đầu tư xây dựng kho bãi hàng hóa và tham gia vào các lĩnh 

vực dịch vụ Logistic, sản xuất gạch ngói không nung trên dây chuyền công nghệ hiện đại, 
khép kín. Đến nay, các sản phẩm của Công ty cổ phần Thành Chí luôn được khách hàng 
trong nước và quốc tế đón nhận, tạo được thương hiệu và uy tín trên thương trường.

Thành công bước đầu của Công ty cổ phần Thành Chí  là nhờ sự nỗ lực phấn đấu, vượt 
qua nhiều khó khăn, thử thách và sự đóng góp công sức tận tình và hiệu quả của tập 
thể cán bộ và công nhân viên toàn công ty; sự đoàn kết cùng chung sức của Hội đồng 
Quản trị, của Ban lãnh đạo và của Doanh nhân Cựu chiến binh Nguyễn Thế Thường.

Tròn 10 năm xây dựng và phát triển (11-2006 - 11-2016), Công ty cổ phần Thành Chí đã 
không ngừng phấn đấu thực hiện và hoàn thành các kế hoạch sản xuất, kinh doanh, 
góp phần xây dựng tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, Công ty cổ phần Thành Chí luôn được Tỉnh 
ủy, UBND tỉnh, Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam quan tâm và tạo điều 
kiện để sản xuất, kinh doanh thuận tiện và phát triển.

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập, Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Thành Chí xuất 
bản cuốn kỷ yếu “Công ty cổ phần Thành Chí - Dấu ấn một thập kỷ” để nhớ về những 
kỷ niệm, nhớ về những ngày tháng gian truân trên chặng đường đầu “Đãi đá tìm vàng”, 
tiếp tục đoàn kết, khơi dậy mọinguồn lực xây dựng công ty phát triển bền vững trên 
chặng đường tiếp theo cùng sự phát triển và hội nhập của đất nước.

Trong quá trình thực hiện, tập hợp tư liệu và ảnh còn có thể có những sơ suất, khiếm 
khuyết, kính mong bạn đọc góp ý và bổ sung. Trân trọng.

Lời giới thiệu
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Trung tâm Hành chính - Chính trị 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.



CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CHÍ:

NỖ LỰC VƯỢT KHÓ

Hoạt động theo hướng đa ngành nghề, trong đó tập trung vào hai lĩnh vực 
chính: Sản xuất, phân phối các sản phẩm đá xây dựng, gạch ngói không 
nung và kinh doanh kho vận, Công ty cổ phần Thành Chí đã nỗ lực vượt 

khó, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và giữ trọn chữ tín với khách hàng.

Các sản phẩm đá xây dựng, gạch ngói không nung của Công ty cổ phần Thành Chí 
góp phần làm phong phú thêm thị trường sản phẩm vật liệu xây dựng trên địa bàn 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đồng thời, với những bước đi ban đầu trên lĩnh vực kho 
bãi tổng hợp và dịch vụ Logistics là thử thách và cũng là cơ sở để công ty mở rộng 
thị trường, tạo dựng thương hiệu trên thương trường. Trong thời gian tới, Công ty 
cổ phần Thành Chí cần tăng cường tìm hiểu nhu cầu và thị hiếu khách hàng để 
cung ứng kịp thời các loại hình dịch vụ, các sản phẩm hàng hóa với mẫu mã đa 
dạng, phong phú và giá cả hợp lý.

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty cổ phần Thành Chí, thay mặt lãnh 
đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh BR-VT, tôi nhiệt liệt chúc mừng Công ty CP Thành 
Chí tiếp tục gặt hái nhiều thành công và thắng lợi.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
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Bãi Sau thành phố Vũng Tàu.



CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CHÍ: 

LƯU GIỮ HÌNH ẢNH 
CAO ĐẸP “BỘ ĐỘI CỤ HỒ”

Chỉ mới 10 năm hình thành và phát triển sau khi cổ phần hóa, nhưng Công ty 
cổ phần Thành Chí đã gặt hái được nhiều kết quả trong lĩnh vực sản xuất vật 
liệu đá xây dựng, gạch ngói không nung, kho bãi tổng hợp và dịch vụ Kho vận 

Kho Ngoại Quan, kê khai hải quan, đại lý làm thủ tục hải quan, dịch vụ Logistics. 
Điểm nổi bật của Công ty cổ phần Thành Chí trong thời gian qua, ngoài việc xây 
dựng thương hiệu, đa dạng hóa sản phẩm, là việc chú trọng chăm lo đời sống cán 
bộ, công nhân viên và các hoạt động từ thiện xã hội. Đồng thời, Công ty cổ phần 
Thành Chí luôn đồng hành và tích cực tham gia các hoạt động “Nghĩa tình đồng 
đội” do Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức. Ghi nhận và vinh 
danh những đóng góp tích cực của Công ty cổ phần Thành Chí và Doanh nhân 
Cựu chiến binh Nguyễn Thế Thường, Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt 
Nam đã trao tặng cup “Đoàn kết - Nghĩa tình - Hợp tác cùng phát triển” và tặng 
bằng khen cho ông Nguyễn Thế Thường. 

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Công ty cổ phần Thành Chí, thay mặt 
Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam, tôi thân ái chúc công ty ngày càng 
phát triển, tạo ra nhiều dòng sản phẩm phục vụ đời sống xã hội, giữ vững thương 
hiệu, uy tín trên thương trường và luôn lưu giữ hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” 
trong mọi hoạt động của mình.

Lê Văn Kiểm

Lê Văn Kiểm
- Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân  

Cựu Chiến binh Việt Nam
- Anh hùng Lao động thời kỳ  

đổi mới
- Ủy viên BCH Trung ương 

Hội Cựu Chiến binh Việt Nam
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Sau 10 năm thực hiện cổ phần hóa (2006-2016) Công ty cổ phần Thành Chí 
đã đạt được những thành công bước đầu. Nhớ lại thời điểm khi mới thành 
lập, Công ty không có vốn lưu động, lực lượng cán bộ, công nhân, nhân viên 

(CB,CNV) rất mỏng, chưa đủ khả năng đáp ứng nhu cầu sản xuất và kinh doanh. 
Nhưng với sự quyết tâm của HĐQT qua các nhiệm kỳ đã tạo cơ chế thông thoáng, 
đáp ứng nhu cầu hội nhập, cùng với sự nỗ lực của Ban Giám đốc và người lao động, 
Công ty CP Thành Chí đã chuyển hóa toàn bộ những khó khăn ấy trở thành lợi 
thế để phát triển. Sau 10 năm, tổng giá trị tài sản tăng hơn 5 lần, số lượng CB,CNV 
tăng 4 lần so với khi mới thành lập. Không chỉ thế, đội ngũ người lao động được 

Tạo cơ chế thông thoáng, 
đáp ứng nhu cầu hội nhập 

Trịnh Hàng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP UDEC, 
Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thành Chí
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tuyển dụng, đào tạo, đủ điều kiện đảm đương tất cả các công việc theo yêu cầu và 
đòi hỏi ngày càng cao trong thời kỳ hội nhập và phát triển của đất nước. Hiện nay, 
sản xuất tại mỏ đá và Nhà máy sản xuất gạch ngói không nung hoạt động ổn định; 
Khách hàng đến làm thủ tục nhập-xuất kho trong khu vực Kho bãi tổng hợp và 
kho ngoại quan liên tục gia tăng.

Ý nghĩa của một cái tên

Năm 2000, UBND tỉnh BR-VT thực hiện giải thể Công ty Sản xuất và kinh doanh 
Vật liệu xây dựng, chuyển giao mỏ đá cho Công ty UDEC. Thời điểm ấy, đơn vị gặp 
rất nhiều khó khăn, từ cơ sở vật chất đến trang thiết bị và nhân lực, riêng các mỏ 
đá chỉ hoạt động cầm chừng, chủ yếu là tiếp tục thực hiện các hợp đồng do Công ty 
SXKD vật liệu xây dựng đã ký kết với đối tác trước đó. Sau khi có chủ trương được 
thực hiện cổ phần hóa, nhận thấy đây là cơ hội lớn để thúc đẩy hoạt động sản xuất 
kinh doanh, Công ty UDEC quyết định chọn mảng sản xuất, kinh doanh VLXD và 
kho ngoại quan để tiến hành cổ phần hóa. Công ty chỉ giữ lại 30% vốn điều lệ, còn 

Đại hội cổ đông Công ty CP Thành Chí.
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lại bán ra 70% cổ phần, và phần lớn số cổ phần bán ra này được Công ty Dệt may 
Thành Công mua hết. (Xét thấy hiệu quả của Công ty CP Thành Chí, Công ty UDEC 
đã nâng phần vốn nắm giữ tại Công ty cổ phần Thành Chí lên 52,15% vốn điều lệ). 

Ngày 26-10-2006, Công ty cổ phần Thành Chí chính thức ra đời, hoạt động theo hình 
thức công ty cổ phần, với hai cổ đông chính là Công ty CP Dệt may Thành Công và 
Công ty UDEC. Ý nghĩa của tên gọi Thành Chí được gói gọn trong nội hàm: Thành 
nghĩa là thành công, Chí nghĩa là cùng chí hướng, cùng quyết chí. Đặt tên như vậy, 
Ban lãnh đạo công ty mong muốn thể hiện sự đồng tâm hiệp lực, cùng chung sức 
đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, hướng đến thành công.

Thương hiệu 10 năm

Có được thành công ngày hôm nay, Công ty CP Thành Chí đã có những nỗ lực vượt 
bậc trong việc xây dựng thương hiệu tốt trên thị trường, bao gồm: Một là, từng 
bước xây dựng uy tín thực hiện các dịch vụ tại kho bãi tổng hợp, dịch vụ kho ngoại 
quan – dịch vụ logicstics trong KCN Phú Mỹ 1; Hai là: Nắm bắt cơ hội, đầu tư dây 

Đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND và HĐND tỉnh chúc mừng Công ty CP UDEC và Công ty CP Thành Chí  
nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10).
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chuyền thiết bị công nghệ hiện đại tạo ra sản phẩm đá xây dựng chất lượng cao, có 
khả năng cung ứng các công trình trọng điểm quốc gia; Ba là: Mạnh dạn nghiên 
cứu, đầu tư dây chuyền sản xuất gạch ngói không nung, đáp ứng yêu cầu về cung 
cấp vật liệu xây dựng bảo vệ môi trường, giúp đối tác có thêm lựa chọn sản phẩm 
trong xây dựng. Với từng bước đi cụ thể, vững chắc, các sản phẩm đá xây dựng, 
gạch ngói không nung của Công ty CP Thành Chí được khách hàng đánh giá là một 
trong những sản phẩm xây dựng tốt nhất ở thị trường BR-VT và khu vực phía Nam, 
kể cả ở những thị trường khó tính như: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương. 
Điều này có được là nhờ sự quyết đoán của HĐQT, sự đoàn kết của các cổ đông, từ 
đó tạo ra sự đoàn kết của Ban Giám đốc và CB,CNV công ty, cũng như sự ủng hộ của 
bạn hàng, đối tác. Riêng với HĐQT, mỗi thành viên đều được phân công công việc 
cụ thể và tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát huy năng lực sở trường nhằm vạch ra 
được hướng đi tốt nhất cho Ban Giám đốc, tạo sự quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ 
của Ban Giám đốc. Không chỉ thực hiện tốt các chính sách về lao động, HĐQT còn 
tính toán những chiến lược về tài chính-đầu tư, mở rộng phát triển kinh doanh, 
phát triển ngành nghề, nghiên cứu, nắm bắt công nghệ phù hợp với điều kiện sản 
xuất của công ty; bổ sung các công nghệ về quản lý theo chuẩn ISO, nhờ đó, Công 

Khảo sát thị trường và xúc tiến đầu tư nước ngoài tại Vương quốc Anh.
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ty đã được công nhận là thương hiệu mạnh trên thương trường. Ngoài ra, HĐQT 
cùng Ban Giám đốc Công ty còn chú trọng xây dựng một loạt giải pháp khác, như: 
Chăm sóc khách hàng, xây dựng giá cả, quảng bá tiếp thị, nâng cao năng lực sản 
xuất, cổ động sức sáng tạo của CB,CNV trong công ty…

HĐQT và cơ chế thông thoáng 

Ngay từ khi thành lập cho đến nay, HĐQT luôn sâu sát, gắn bó với Ban Giám đốc 
bằng việc tạo ra cơ chế thông thoáng để Ban Giám đốc chủ động phát huy hết khả 
năng sáng tạo, chủ động, dám nghĩ, dám làm và chịu trách nhiệm, đáp ứng nhu 
cầu thị trường trong giai đoạn hội nhập và phát triển của đất nước, trên nguyên 
tắc có lợi cho công ty, đáp ứng được kỳ vọng của các cổ đông và đúng pháp luật. 

Điều này thể hiện qua việc, qua các kỳ Đại hội cổ đông HĐQT chỉ có 3 người, rất 
gọn nhẹ và hiệu quả, kể cả khi cần hội ý nhanh để giải quyết các vấn đề cấp thiết. 
HĐQT đặt lịch họp ít nhất mỗi quý 1 lần, xem xét kết quả hoạt động của quý trước, 
định hướng cho hoạt động quý kế tiếp hoặc họp bất thường. Tuy nhiên, do việc 
ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai từ rất sớm tại công ty, nhất là đối 
với các cán bộ lãnh đạo, nên nhiều vấn đề được xử lý trên email, vừa nhanh chóng 
vừa thuận tiện, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của Công ty. Một thuận lợi nữa là 
1 thành viên trong HĐQT là Tổng Giám đốc nên có thể nhanh chóng quyết định 
những vấn đề quan trọng đối với sự phát triển của công ty. Ngoài ra, HĐQT luôn tạo 
điều kiện cho CB,CNV phát huy năng lực sáng tạo; Công ty thực hiện khen thưởng 
kịp thời những sáng kiến có giá trị. Đồng thời, Công ty thường xuyên quan tâm 
chăm lo tới đời sống vật chất, tinh thần đối với người lao động… Từ đó, tạo sự gắn 
bó giữa CB,CNV với công ty, giúp công ty hoàn thành tốt các kế hoạch sản xuất 
kinh doanh và ngày càng phát triển.

Hiện nay, HĐQT Công ty CP Thành Chí đã và đang triển khai xây dựng chiến lược 
sản xuất kinh doanh từ nay đến năm 2020, định hướng phát triển đến năm 2030 
trên nền tảng thế mạnh của công ty. Bao gồm: Kinh doanh kho vận (tìm bạn hàng, 
đối tác mới, dịch vụ logistcs…); Kiến nghị cấp có thẩm quyền tạo điều kiện về cao 
độ, hạ cốt, hạ tầng ngoài hàng rào, tiếp tục đầu tư sản xuất đá xây dựng; Nghiên cứu 
tìm tòi khẳng định thương hiệu gạch ngói không nung; Mở rộng một số ngành nghề: 
Môi trường, nông nghiệp cao, dịch vụ công nghiệp- cảng biển, y tế cộng đồng…
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Quyết định 1740/QĐ-UBND, ngày 15-6-2006 của UBND tỉnh BR-VT  
phê duyệt phương án chuyển Xí nghiệp SX-KD VLXD thành Công ty cổ phần Thành Chí.
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DẤU ẤN MỘT THẬP KỶ



CÔNG TY CP THÀNH CHÍ

DẤU ẤN MỘT THẬP KỶ
Nguyễn Thế Thường
TVHĐQT, Tổng Giám đốc

Thấm thoắt vừa tròn 10 năm (2006-2016) từ 25 cán bộ, nhân viên và công nhân ban 
đầu, đến nay, Công ty cổ phần Thành Chí đã có những đổi thay vượt bậc. Hiện nay, 
số lượng lao động công ty đang quản lý trực tiếp là 100 người, chưa kể số lượng lao 
động thời vụ có lúc lên tới 200-300 người. Mức lương bình quân của người lao động 
10 năm trước chỉ từ 700.000 - 720.000 đồng/người/tháng, đến nay đã tăng gấp 10 
lần, đạt bình quân hơn 7.000.000 đồng /người/tháng.

10 năm - Dấu ấn một thập kỷ. Đội ngũ cán bộ, công nhân, nhân viên  Công ty Thành 
Chí tự hào nhìn lại chặng đường 10 năm để nhớ về những ngày đầu khó khăn, vất 
vả; để nhớ về những nỗ lực vượt qua những thử thách cam go và trưởng thành 
như ngày hôm nay, để tiếp tục phấn đấu xây dựng công ty ngày càng lớn mạnh.

Công ty CP Thành Chí tiền thân là Xí nghiệp Sản xuất và kinh doanh Vật liệu xây 
dựng trực thuộc Công ty CP Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu 
(UDEC). Năm 2006, thực hiện chủ trương cổ phần hóa của Đảng và Nhà nước, 
chuyển các công ty do Nhà nước quản lý thành công ty cổ phần, UDEC đã chọn Xí 
nghiệp Sản xuất và kinh doanh Vật liệu xây dựng là đơn vị trực thuộc đầu tiên thực 
hiện việc chuyển đổi sang công ty cổ phần. Ngày 15-6-2006, UBND tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu ban hành quyết định số 1740/QĐ-UBND phê duyệt phương án chuyển 
Xí nghiệp Sản xuất và kinh doanh Vật liệu xây dựng thành công ty cổ phần, với tên 
gọi: Công ty cổ phần Thành Chí. 

Trước thời điểm cổ phần hóa, doanh thu hàng năm của Xí nghiệp Sản xuất và kinh 
doanh Vật liệu xây dựng chỉ ở mức từ 1- 1,5 tỷ đồng, lợi nhuận không đáng kể. Nhớ 
lại ngày đầu thành lập, Công ty Thành Chí không có một đồng vốn lưu động nào; 
chỉ có giá trị vô hình được định giá nằm ở hai mỏ đá lô 3+4 tại núi Ông Cậu (ấp Tân 
Châu, xã Châu Pha, huyện Tân Thành) và toàn bộ hạ tầng nhà kho (diện tích gần 
18ha) nằm trong Khu công nghiệp Phú Mỹ 1 (thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành). 
Hai tài sản ban đầu của công ty được định giá 30 tỷ đồng và cũng được ghi là vốn 
điều lệ của công ty. 
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Tiếp quản một công ty không có vốn lưu động, lợi nhuận từ kinh doanh không 
đáng kể, để ổn định bộ máy nhân sự và tìm phương hướng hoạt động sản xuất kinh 
doanh vào thời điểm ấy là cực kỳ khó khăn. Trong khi tập thể cán bộ, nhân viên và 
công nhân của công ty đang loay hoay tìm hướng phát triển thì thiên tai ập đến. 
Cơn bão số 9 (tháng 12-2006) đổ bộ vào Bà Rịa-Vũng Tàu gây thiệt hại nặng nề cho 
nhiều công ty, xí nghiệp, trong đó Công ty CP Thành Chí cũng không ngoại lệ. Nhà 
xưởng, máy móc, thiết bị, hồ sơ, giấy tờ của công ty bị hư hỏng nặng. Đúng là “ họa 
vô đơn chí” vào đúng thời điểm công ty chưa ổn định xong bộ máy, chưa định hình 
được phương hướng sản xuất, kinh doanh lại phải chịu nhiều tổn thất do thiên tai 
gây nên, lại phải cùng chung tay khắc phục hậu quả của cơn bão số 9. Đến đầu năm 
2008, các thủ tục cổ phần hóa và tái thiết cơ sở vật chất sau bão tạm xong, công ty 
bắt tay vào sản xuất thì lại gặp đợt khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu, nhiều 
doanh nghiệp trong nước bị ảnh hưởng, dẫn đến các công trình xây dựng đình 
trệ, vật liệu xây dựng sản xuất ra không bán được. 3 triệu cổ phần của công ty phát 
hành ra công chúng không có người mua. Đợt phát hành cổ phần lần đầu của Công 
ty Thành Chí phải chịu nhận thất bại, dù giá khởi điểm chỉ 10.000 đồng/cổ phần. 

Ông Nguyễn Thế Thường, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.
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Không nản chí, Ban giám đốc Công ty tiếp tục chào bán cổ phần lần thứ 2. Và lần 
này Tập đoàn Dệt may Thành Công mua 30.000 cổ phần. Nhận thấy đây sẽ là đối 
tác chiến lược trong tương lai, Ban Giám đốc công ty tiếp tục mời chào Tập đoàn 
Dệt may Thành Công mua thêm cổ phần. Qua quá trình thương thảo, Hội đồng 
quản trị Tập đoàn Dệt may Thành Công và Ban Giám đốc Công ty Thành Chí cùng 
nhất trí về chiến lược phát triển, xây dựng niềm tin, từ đó Tập đoàn Dệt may Thành 
Công quyết định mua hết số cổ phần còn lại với điều kiện giá bán bằng phiên giá 
lần thứ nhất. 

Từ thời điểm ổn định bước đầu của cổ phần hóa, Hội đồng quản trị và Ban Giám 
đốc Công ty cổ phần Thành Chí nhìn nhận và thấy rằng không ai có thể giúp mình 
bằng chính mình cứu mình, phải biến thách thức thành cơ hội và nhất là sự tự chủ 
về mọi mặt trong các hoạt động sản xuất và kinh doanh. Đồng thời, định hướng 
phát triển phải dựa trên hai nguồn lực sẵn có của công ty. Đó là sản xuất các sản 
phẩm vật liệu xây dựng từ nguồn nguyên liệu của các mỏ đá, kinh doanh kho bãi 
tổng hợp và dịch vụ logistics.

Việc làm đầu tiên là tập trung nguồn lực khai thác vật liệu xây dựng từ 2 mỏ đá. 
Trước đây, hai mỏ đá lô 3+4 núi Ông Cậu do Công ty Sản xuất và kinh doanh Vật 

Ký kết thi đua.
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liệu xây dựng Bà Rịa-Vũng Tàu quản lý, khai thác; nhưng làm ăn thua lỗ và bị giải 
thể. Sau đó, Sở Tài chính quản lý một thời gian (khoảng 2 năm) trước khi UBND 
tỉnh giao cho UDEC quản lý, khai thác. Do trải qua nhiều giai đoạn, nhiều đơn vị 
quản lý hai mỏ trên nên hồ sơ, giấy tờ liên quan đến ranh giới, diện tích khu mỏ bị 
thất lạc, gây nhiều khó khăn trong công tác tiếp nhận. Tình trạng người dân trong 
khu vực tái chiếm lại cũng nhiều, mặc dù đã tiến hành thực hiện nhiều đợt đền bù, 
nhưng công tác giải phóng mặt bằng vẫn chưa thể dứt điểm được. Ở những thời kỳ 
trước, các đơn vị quản lý giao khoán hai mỏ trên cho 2 đối tác khai thác, mỗi năm 
chỉ thu 14% / doanh thu. Và khi UDEC tiếp quản hai mỏ trên, để tạm thời ổn định 
tình hình sản xuất, công ty buộc phải tôn trọng quyền lợi của các đối tác trước đó. 

Tuy nhiên, sau khi cổ phần hóa, nhận thấy cách làm trên hiệu quả không cao, 
không khuyến khích người lao động cống hiến hết mình cho công việc, lại dễ phát 
sinh tiêu cực. Do đó, lãnh đạo Công ty CP Thành Chí đã mạnh dạn thay đổi sách 
lược quản lý. Từ khoán cố định mức thu 14% /doanh thu, Công ty CP Thành Chí 
chuyển sang khoán theo năng suất, sản lượng, hợp tác cùng có lợi, làm nhiều hưởng 
nhiều; làm ít thì ngược lại, phần lợi nhuận được chia theo cách làm cũ không đáng 
là bao. Đồng thời, thực hiện tinh giản bộ máy quản lý, rút ngắn quy trình thủ tục, 
giấy tờ. Với cách quản lý mới này đã kích thích được các đối tác và người lao động 

Thực địa công trình mỏ đá lô 3+4.
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hăng say làm việc, doanh thu của công ty và thu nhập của người lao động cũng 
tăng theo. Cụ thể, từ mức thu 40.000 đồng/tháng trước đây, sau khi cổ phần hóa, 
có tháng Thành Chí thu tăng lên hơn 200.000.000 đồng. 

Bên cạnh đó, từ mô hình chỉ khai thác và bán sản phẩm thô cho các khách hàng, 
khi kinh tế suy thoái, lượng cát, đá khai thác không bán được hoặc nếu có bán 
được thì giá rất thấp và cũng rất khó thu hồi công nợ. Gút mắc nằm ở chỗ: Không 
bán được sản phẩm thì không có tiền trả lương cho người lao động và sản xuất bị 
đình đốn. Từ thách thức đó, Công ty Thành Chí nhận thấy thị trường khó không có 
nghĩa là doanh nghiệp không có lối thoát. Đặc biệt trong giai đoạn đó, các doanh 
nghiệp cùng khai thác mỏ đá đều chưa chú trọng đầu tư dây chuyền sản xuất theo 
công nghệ hiện đại,  mà chủ yếu là sản xuất ra sản phẩm thô để cung ứng cho thị 
trường. Ngoài ra, qua tìm hiểu và nghiên cứu thực tế cho thấy nhu cầu sử dụng cát 
được sản xuất từ đá cho các công trình xây dựng, đổ bê tông còn rất thiếu, chưa có 
doanh nghiệp nào cung cấp loại cát này. Từ đó, Công ty CP Thành Chí quyết định 
phải đầu tư công nghệ hiện đại vào khai thác đá và sản xuất cát. Nhưng tiền không 
có làm sao mua được máy móc, thiết bị hiện đại như mong muốn? Nhận thức rõ bối 

Đón nhận Cup ASEAN năm 2015.
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cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nếu cứ mạnh ai nấy làm mà không biết 
gắn kết lại thì chắc chắn doanh nghiệp sẽ bị tụt hậu, phá sản. Sau nhiều cuộc họp, 
bàn thảo căng thẳng, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty mạnh dạn đề ra 
phương án “Đổi sản phẩm lấy máy móc”; đồng thời tiến hành các cuộc gặp gỡ đối 
tác, khách hàng lớn nêu vấn đề trên và nhận được sự đồng thuận. Theo phương án 
đó, những chuyến xe, xà lan nhộn nhịp chở đá đi khắp các tỉnh, thành trong khu 
vực miền Đông Nam bộ, kể cả việc xuất ra nước ngoài và khi trở về là xe tải, máy 
xúc, máy cẩu được bổ sung vào phương tiện phục vụ công việc khai thác mỏ. Trong 
đó, đáng kể nhất là mua sắm hai dây chuyền nghiền cát công nghệ ly tâm hiện đại 
của Liên bang Nga, được Công ty nhập về để sản xuất cát xây dựng. Cát xây dựng 
cao cấp được nghiền từ đá theo công nghệ hiện đại của Liên bang Nga được khách 
hàng đánh giá cao về chất lượng và được cấp chứng nhận ISO. Sản phẩm cát nhân 
tạo có các tính năng ưu việt hơn cát thông thường, như: Hạt cát đồng đều, có thể 
điều chỉnh modun và tỷ lệ thành phần hạt theo từng yêu cầu cấp phối cho các loại 
bê tông khác nhau (bê tông asphalt, bê tông macrosell, bê tông xi măng, bê tông 
dầm lăn, bê tông mác cao…). Đặc biệt, sử dụng cát nhân tạo tiết kiệm được 15-17% 
xi măng và nhựa đường, rút ngắn thời gian thi công và tăng tuổi thọ công trình. 

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Thường trong chuyến đi khảo sát thị trường,  
học hỏi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ tại Liên bang Nga.
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Đây là một kết quả nổi bật đánh dấu sự sáng tạo, dám nghĩ dám làm của Công ty 
CP Thành Chí khi chọn phương án “Đổi sản phẩm lấy máy móc”.   

Từ thành công của phương án sản xuất mới và mang lại hiệu quả kinh tế cao,  Hội 
đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty Thành Chí quyết định đầu tư xây dựng Kho 
ngoại quan tại Khu công nghiệp Phú Mỹ 1 (huyện Tân Thành). Tiếng là kho bãi 
tổng hợp, nhưng trên mặt bằng 18 ha còn rất ngổn ngang và sơ sài. Ngay thời điểm 
công ty quyết định đầu tư Kho ngoại quan cũng là thời điểm nền kinh tế nước ta 
bị tác động mạnh bởi nền kinh tế thế giới suy thoái nặng nề (năm 2008-2009), tiền 
mặt lưu thông khan hiếm, sản xuất bị ngưng trệ do hàng hóa làm ra không bán 
được. Vào thời điểm đó, Công ty Thành Chí cũng không còn tài sản thế chấp ngân 
hàng để vay vốn đầu tư mua sắm, nên lãnh đạo công ty tiếp tục áp dụng cách làm 
cũ “Đổi sản phẩm lấy vật dụng, thiết bị, máy móc”. Nhờ vậy, chỉ chưa đầy một năm 
Kho ngoại quan đã được xây dựng khá hoàn chỉnh, kịp thời cung ứng kho bãi cho 
các công ty, tàu biển ký gửi hàng hóa.  

Khi Đảng và Nhà nước có chủ trương phát triển vật liệu xây dựng không nung để 
từng bước thay thế gạch đất sét nung nhằm tiết kiệm tài nguyên đất nông nghiệp, 
nhiên liệu, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giảm lượng phát thải các 
bon gây hiệu ứng nhà kính, giảm giá thành xây dựng cho các công trình,  Công ty 
Thành Chí tiếp tục cách làm tương tự như trên, mạnh dạn đầu tư Nhà máy sản 
xuất gạch ngói không nung tại ấp Tân Châu (xã Châu Pha, huyện Tân Thành). Năm 
2013, Nhà máy sản xuất gạch ngói không nung chính thức đi vào hoạt động, trở 
thành nhà máy sản xuất gạch ngói không nung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa 
-Vũng Tàu, mở đầu một giai đoạn mới về sản xuất vật liệu xây dựng không nung 
trên thị trường. Với dây chuyền sản xuất gạch tự động cho ra nhiều sản phẩm đa 
dạng, phong phú bảo đảm chất lượng đạt tiêu chuẩn Việt Nam, sản phẩm của công 
ty đã thay thế dần những sản phẩm gạch đất sét nung làm thủ công và từng bước 
được người tiêu dùng đón nhận. Hầu hết các công trình xây dựng lớn ở TP.Hồ Chí 
Minh và các tỉnh miền Đông Nam bộ đều sử dụng gạch ngói không nung của Công 
ty Thành Chí.

Trong bối cảnh hiện nay, Công ty CP Thành Chí xác định hai mảng chủ lực chính 
là kinh doanh dịch vụ kho vận và gạch không nung thân thiện môi trường. Do vậy, 
công ty đang nỗ lực cải thiện chất lượng dịch vụ, cung cách phục vụ, đầu tư thêm 
máy móc, thiết bị và toàn bộ diện tích kho ngoại quan để tăng sức cạnh tranh, thu 
hút khách hàng vào sử dụng. Công ty CP Thành Chí cũng đã quyết định tiếp tục 
đầu tư thêm 20 tỷ đồng để mở rộng Nhà máy sản xuất gạch ngói không nung, nâng 
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Trao thưởng cho học sinh giỏi là con em công ty.

công suất của dây chuyền lên gấp đôi (từ 60 triệu viên quy chuẩn/năm trước đây lên 
120 triệu viên/năm) nhằm chung tay thực hiện Thông tư 09/2012/TT-BXD của Bộ 
Xây dựng quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng, 
đồng thời tận dụng các phế phẩm từ khai thác đá để hạn chế ô nhiễm môi trường. 

Công ty CP Thành Chí luôn coi trọng các hoạt động từ thiện xã hội. Hàng năm, 
công ty đều thực hiện việc ủng hộ xây dựng Quỹ khuyến học, khuyến tài, ủng hộ 
Quỹ xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương và tích cực tham gia ủng hộ đồng bào 
bị thiên tai, lũ lụt. Đồng thời, Công ty cũng đã thực hiện tốt các chính sách ưu đãi 
để thu hút và giữ chân những người có năng lực chuyên môn cao; thực hiện đầy 
đủ các chế độ bảo hiểm đối với người lao động theo quy định của pháp luật; khen 
thưởng kịp thời và thực hiện trợ cấp cho các gia đình người lao động trong công 
ty có hoàn cảnh khó khăn, đau ốm… 

10 năm một chặng đường, một chặng đường ghi lại nhiều dấu ấn không quên 
của những cán bộ, nhân viên và công nhân Công ty cổ phần Thành Chí. Đi lên từ 
những ngày đầu gian khổ, tập thể những người lao động Thành Chí luôn trân trọng 
những thành quả lao động của mình và sẽ quyết tâm phấn đấu vì sự trường tồn và 
phát triển của doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước.

dấu ấn một thập kỷ23





DẤU ẤN MỘT THẬP KỶ 
qua những hình ảnh 

 VÀ giải thưởng





Đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, trao tặng doanh nhân CCB Nguyễn Thế Thường, 
Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thành Chí, kỷ niệm “Doanh nghiệp Cựu chiến binh tiêu biểu” (Hà Nội, tháng 7-2016).
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Đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên 
Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, chụp 
ảnh với các đại biểu doanh nhân CCB 
Việt Nam tiêu biểu tại Phủ Chủ tịch.
(Hà Nội, tháng 7-2016). Ảnh: ĐOÀN HẢI
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Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương 
Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, trao tặng cúp Doanh nhân 
CCB Việt Nam cho các Doanh nghiệp CCB tiêu biểu tham dự chương 
trình “Tri ân đồng đội - vang mãi khúc quân hành”. 
(Hà Nội, tháng 7-2016). Ảnh: ĐOÀN HẢI
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Đồng chí Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng,  
Phó Chủ tịch Quốc hội, chụp ảnh chung với các đại biểu 
doanh nhân CCB Việt Nam tiêu biểu tại Nhà Quốc hội.  
(Hà Nội, tháng 7-2016). Ảnh: ĐOÀN HẢI
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Cúp vàng - Top 100 Doanh nghiệp vững mạnh toàn diện ASEAN. Doanh nghiệp “Top 100 Thương hiệu- Nhãn hiệu hàng đầu ASEAN”.
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Cúp vàng “Doanh nhân Tâm - Tài Xuất sắc Việt Nam-Lào -Campuchia”. Doanh nghiệp đạt Cúp vàng ASEAN 2015
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Đơn vị tiêu biểu “Báo chí và doanh nhân- doanh nghiệp  
Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Hiệp Hội Doanh nhân CCB VN  - Tặng  đơn vị  “Đoàn kết - Nghĩa 
tình- Hợp tác cùng phát triển”.
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Cúp vàng - Top 100 nhà lãnh đạo giỏi ASEAN. Cúp “Thương hiệu Doanh nghiệp vàng”.
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Cúp vàng “Vì sự nghiệp phát triển Kinh tế  - Đất nước”. Nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam 2016.
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Cúp vàng “Nhà lãnh đạo tiêu biểu Thời đại Hồ Chí Minh”- 
TGĐ Nguyễn Thế Thường.

Đội vô địch “Giao lưu Bóng chuyền tỉnh BR-VT”.
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Giải Vô địch Bóng chuyền Nam các câu lạc bộ  
tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu - 2016.

Đội hạng Ba “Giải bóng chuyền - Hội thao Hội xây dựng  
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 2015”.
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Đội hạng Ba - Giải bóng đá Mini Hội thao Hội Xây dựng  
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 2013.

Hạng Ba - “Giải Chạy Việt dã - Hội thao ngành Xây dựng tỉnh BR-VT”.
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Chứng nhận “Thương hiệu xuất sắc năm 2016”.

Chứng nhận “Doanh nghiệp, cá nhân xuất sắc APEC năm 2016”.

Cúp vàng Singapore 2016.
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GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN - HỢP QUY

dấu ấn một thập kỷ41



GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN - HỢP QUY
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những LĨNH VỰC 
HOẠT ĐỘNG 

SẢN XUẤT - KINH DOANH

dấu ấn một thập kỷ43
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KHAI THÁC HIỆU QUẢ 
CÁC MỎ ĐÁ
Cụm mỏ đá lô 3+4 tại xã Châu Pha, huyện Tân Thành được UBND 
tỉnh BR-VT cấp phép cho Công ty cổ phần Thành Chí khai thác 
từ năm 2008.

 Công ty CP Thành Chí đã đầu tư 2 dây chuyền nghiền sàng đá 
và cát nhân tạo, công nghệ ly tâm hiện đại do Liên bang Nga sản 
xuất với công suất 450 tấn/giờ tại mỏ đá lô 4, núi Ông Cậu, xã Châu 
Pha, huyện Tân Thành, tỉnh BR-VT.

 Tổng sản lượng khai thác theo công suất thiết kế: 700.000m3/năm

 Sản phẩm chủ yếu: đá 1x2, đặc biệt các loại đá: 5x16, 5x19, 5x20, 
đá my, cát nhân tạo.

 Sản phẩm cát nhân tạo có tính năng ưu việt hơn, như hạt cát 
đồng đều, có thể điều chỉnh modun và tỷ lệ thành phần hạt theo 
yêu cầu cấp phối cho từng loại bê tông khác nhau (bê tông asphalt, 
bê tông macrosell, bê tông xi măng, bê tông dầm lăn, bê tông mác 
cao…). Đặc biệt, sử dụng sản phẩm cát nhân tạo của Thành Chí 
tiết kiệm được từ 15-17% xi măng hoặc nhựa đường, rút ngắn thời 
gian thi công và tăng tuổi thọ công trình.

Toàn cảnh mỏ đá lô 3+4, ấp Tân Châu, 
xã Châu Pha, huyện Tân Thành. dấu ấn một thập kỷ45



GIÁM SÁT CHẶT CHẼ, BẢO ĐẢM  
AN TOÀN TRONG QUÁ TRÌNH 
KHAI THÁC, SẢN XUẤT ĐÁ

Hoạt động khai thác đạt hiệu quả cao; công tác bảo đảm an toàn trong khi 
khai thác được giám sát chặt chẽ; tình trạng ô nhiễm môi trường do khai 
thác gây ra được giảm thiểu; tích cực hỗ trợ địa phương và người dân quanh 

vùng khắc phục hậu quả do khai thác; tình hình khiếu nại do khai thác ít xảy ra… 
Đó là những kết quả sơ bộ về hoạt động khai thác mỏ đá tại xã Châu Pha, huyện 
Tân Thành của Công ty CP Thành Chí

Cụm mỏ đá lô 3 + 4 tại xã Châu Pha, huyện Tân Thành được UBND tỉnh cấp phép 
cho Công ty CP Thành Chí khai thác từ năm 2008. Sau khi được cấp phép, Công ty 
đã đầu tư mua dây chuyền nghiền sàng đá trị giá 23 tỷ đồng do LB Nga sản xuất, lắp 
đặt tại mỏ đá lô 4 (ấp Tân Châu, xã Châu Pha, huyện Tân Thành). Với dây chuyền 
hiện đại này, Công ty CP Thành Chí đã cung cấp cho đối tác Hàn Quốc - Công ty 
Maxcon chuyên sản xuất bê tông tươi 80.000m3/năm và bảo đảm cung cấp vật liệu 
cho nhu cầu xây dựng và san lấp trên địa bàn tỉnh BR-VT và các tỉnh, thành lân cận.

Có mặt tại công trường, chúng tôi ghi nhận hoạt động khai thác mỏ đá diễn ra an 
toàn dưới sự giám sát, kiểm tra chặt chẽ của Ban quản lý mỏ đá. Các biện pháp xử lý 
môi trường trong quá trình khai thác, nổ mìn, chế biến và vận chuyển thành phẩm 
trong toàn bộ khu vực mỏ đều có sự điều hành của Ban lãnh đạo doanh nghiệp. 
Ông Nguyễn Thế Thường, Tổng Giám đốc Công ty CP Thành Chí cho biết, do khu 
vực mỏ đá nằm gần khu dân cư nên trong quá trình khai thác, công tác giám sát 
bảo vệ môi trường (BVMT) luôn được đặt lên hàng đầu, coi đó như là một mục tiêu 
quan trọng trong quá trình sản xuất, kinh doanh. 

khai thác hiệu quả các mỏ đá
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Để làm tốt công tác này, Công ty Thành Chí đã thực hiện giám sát chặt chẽ việc nổ 
mìn khai thác đá, có phương án cảnh báo, hiệu lệnh chỉ huy nổ mìn và phát lệnh 
khởi nổ.  Đá nguyên liệu đưa từ mỏ lên khu vực chế biến đều được phun nước trước 
khi đem xay, nghiền; bụi cũng được xử lý trong quá trình nghiền sàng; đồng thời 
tổ chức thu gom rác thải sinh hoạt, rác thải nguy hại, ký quỹ môi trường. Tại khu 
vực khai thác, các bể lắng được hình thành nhằm xử lý nguồn thải ngay tại chỗ, 
tránh nguy cơ nguồn thải phát tán ra ngoài khu vực mỏ, chảy vào các khu dân cư.  
Bên cạnh đó, Công ty cũng đã tổ chức xây dựng, nâng cấp đường vận chuyển, thuê 
công nhân quét dọn đường, thu gom đá rơi vãi, trang bị thêm các xe xịt nước rửa 
đường chuyên nghiệp, phun nước dọc tuyến đường vận chuyển và bãi chế biến… 
nhằm hạn chế tối đa nguồn bụi thải ra môi trường xung quanh. 

Theo ông Nguyễn Thế Thường, có được kết quả ngày hôm nay là nhờ nỗ lực của 
tập thể CBCNV và sự giúp đỡ, hợp tác trên tinh thần cùng phát triển của các đối 
tác và khách hàng. 

Việc chăm lo đời sống CBCNV được công ty chú trọng. Các chế độ đối với người lao 
động như BHXH, BHYT, BH tai nạn, bồi dưỡng độc hại, nghỉ ốm, nghỉ phép, thai 
sản… được công ty thực hiện đầy đủ. Trong khai thác mỏ, vấn đề bảo hộ lao động 
và an toàn lao động được công ty đặt lên hàng đầu. Công nhân được cấp phát đầy 
đủ dụng cụ bảo hộ lao động và được kiểm tra nghiêm ngặt việc mang bảo hộ lao 
động trước khi vào công trường làm việc. Ngoài ra, nhằm nâng cao ý thức chấp 
hành quy định an toàn lao động, công ty thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn 
về an toàn lao động và phòng chống cháy nổ. 

Kinh doanh hiệu quả, Công ty luôn hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, 
đồng thời dành một phần lợi nhuận đóng góp cho công tác xã hội như: Ủng hộ đồng 
bào bị lũ lụt, ủng hộ quỹ nạn nhân chất độc da cam, xây dựng nhà tình nghĩa, tình 
thương, tham gia đóng góp cho các hoạt động thể dục thể thao tại địa phương và 
ngành xây dựng… 

PHƯƠNG ANH

Mỏ đá lô 3+4 của 
Công ty CP Thành Chí 

nằm trên địa bàn xã 
Châu Pha, huyện Tân 

Thành, tỉnh Bà Rịa 
Vũng Tàu, được triển 

khai xây dựng trên 
diện tích rộng 49ha, 

trữ lượng 21 triệu/m3. 
Hiện nay, Công ty 

Thành Chí cung cấp 
cho thị trường và các 

đối tác trong và ngoài 
tỉnh các sản phẩm 

gồm: đá mi sàng, cát 
nhân tạo, đá 1x2, đá 

5x16, 5x19, 5x20… 
phục vụ cho việc thi 
công các công trình.

khai thác hiệu quả các mỏ đá
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khai thác hiệu quả các mỏ đá
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Sản phẩm đá xây dựng 5x19.

Những người công nhân trên công trường sản xuất. Dây chuyền nghiền sàng đá.

khai thác hiệu quả các mỏ đá
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khai thác hiệu quả các mỏ đá
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khai thác hiệu quả các mỏ đá

Dây chuyền nghiền sàng 
đá công nghệ ly tâm (titan)  
của Liên bang Nga.

dấu ấn một thập kỷ51



khai thác hiệu quả các mỏ đákhai thác hiệu quả các mỏ đá
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khai thác hiệu quả các mỏ đákhai thác hiệu quả các mỏ đá

Vận chuyển  
sản phẩm đá xây dựng 

cho khách hàng.
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ĐÓN ĐẦU DỊCH VỤ LOGISTICS
Được triển khai xây dựng trên diện tích rộng gần 12ha, Kho ngoại quan của Công 
ty cổ phần Thành Chí nằm trong KCN Phú Mỹ I (huyện Tân Thành, tỉnh BR-VT), 
gần hệ thống các cảng khu vực Cái Mép -Thị Vải, thuận tiện cho khách hàng giao 
nhận, vận chuyển hàng hóa và các dịch vụ logistics.

 Kho bãi tổng hợp: Gồm nhiều hạng mục kho bãi ngoại quan 
và kho bãi thường: 

-  Kho sản phẩm chế tạo : 13.268m2

-  Kho hàng kiện và đóng gói : 9.600m2

-  Kho hàng nguyên liệu công nghiệp, hóa chất : 10.000m2

-  Kho thực phẩm và lạnh : 10.000m2

-  Kho hàng rời : 2.160m2

-  Bãi container : 42.868m2

-  Bãi lộ thiên : 12.722m2 
    Nhà máy chế biến nguyên liệu giấy xuất khẩu.

 Dịch vụ kèm theo:
-  Dịch vụ khai thuế hải quan
-  Giao nhận, vận chuyển hàng hóa theo yêu cầu khách hàng
-  Thực hiện mã hóa, đóng bao, đóng kiện hàng hóa
-  Các dịch vụ khác theo yêu cầu của khách hàng

 Năng lực chuyên môn: 
-  Đội ngũ cán bộ, nhân viên có trình độ chuyên môn cao
-  Kho bãi được trang bị hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại nhằm đáp ứng  

nhu  cầu cao của khách hàng, 24/24 giờ hàng ngày, kể cả ngày lễ Tết và  
chủ nhật.
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DOANH NGHIỆP ĐI ĐẦU 
VỀ DỊCH VỤ LOGISTICS

Những ngày đầu tháng 10-2016,  tại khu vực Cái Mép - Thị Vải (huyện Tân 
Thành), con đường dẫn vào kho ngoại quan của Công ty CP Thành Chí tấp 
nập ra vào và nhộn nhịp các xe container chở hàng hóa.

Có mặt tại kho ngoại quan của Công ty Thành Chí, chúng tôi thấy hàng hóa chất 
cao như núi, san sát nhau. Đây là những kiện hàng xá, hàng rời của khách hàng. 
Một công nhân kỹ thuật đang theo dõi việc vận chuyển lau vội mồ hôi nhễ nhại trên 
khuôn mặt rám nắng, hồ hởi khoe: “Từ đầu năm đến nay, không khí làm hàng ở đây 
luôn nhộn nhịp. Các xe đậu kín đường ra vào kho, máy móc nâng hạ container làm 
việc hết công suất, kho ngoại quan chất lên những chồng hàng cao ngất 4-5 tầng”. 

Được triển khai xây dựng trên diện tích rộng gần 18ha, kho ngoại quan của Công 
ty cổ phần Thành Chí được đầu tư đầy đủ các trang bị thiết bị hiện đại nhằm phục 
vụ nhu cầu hàng xuất nhập khẩu. Đặc biệt, nhờ nằm trong khu công nghiệp Phú 
Mỹ 1 (huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), gần các hệ thống cảng Cái Mép , 
cảng quốc tế Thị Vải , cảng PTSC, cảng Baria - Serece...  nên Công ty Thành Chí 
có nhiều lợi thế hơn trong việc thu hút các chủ tàu,  sử dụng dịch vụ logistic của 
mình. Kho ngoại quan với vai trò là một trong những điểm trung chuyển xuất nhập 
khẩu, thông quan thuận lợi cho các nhà xuất nhập khẩu trong tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu và các tỉnh miền Đông Nam bộ. Tại đây, khách hàng được đáp ứng đầy đủ các 
dịch vụ kèm theo như điểm thông quan nội địa, dịch vụ kê khai hải quan, đóng gói, 
bốc xếp, vận chuyển hàng hóa. dịch vụ logistics, song song với việc thực hiện và 
kiểm soát hàng hoá cùng những thông tin có liên quan từ nơi xuất xứ hình thành 
hàng hoá đến nơi tiêu thụ cuối cùng. Các khách hàng khá hài lòng vì cách làm việc 
chuyên nghiệp, bài bản của đội ngũ cán bộ, công nhân viên Công ty Thành Chí.

Ông Nguyễn Thế Thường, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thành Chí cho biết: Hiện 
nay, công ty có thể đáp ứng được tất cả những dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng, 

đón đầu dịch vụ logistics
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từ việc nhận hàng từ người gửi để tổ chức việc vận chuyển; đóng gói bao bì, ghi kí 
mã hiệu, chuyển hàng từ kho của khách hàng gửi tới cảng, bến tàu, bến xe và địa 
điểm giao hàng khác theo thoả thuận giữa người vận chuyển với người thuê vận 
chuyển. Làm các thủ tục, giấy tờ cần thiết  (thủ tục hải quan, vận đơn vận chuyển, 
thủ tục gửi giữ hàng hoá…) để gửi hàng hoá hoặc nhận hàng hoá . Tổ chức nhận 
hàng, lưu kho, lưu bãi, bảo quản hàng hoá hoặc thực hiện việc giao hàng hoá được 
vận chuyển đến với đơn vị có quyền nhận hàng.

Theo ông Nguyễn Thế Thường, thế mạnh cạnh tranh của doanh nghiệp khi kinh 
doanh dịch vụ logistics thể hiện chủ yếu ở chất lượng và giá cả của các dịch vụ vận 
tải, phân phối, kho bãi, công nghệ thông tin và hàng hải. Vì vậy, thời gian tới, Công 
ty CP Thành Chí sẽ tiếp cận và áp dụng nhanh công nghệ thông tin hiện đại để tối 
ưu hóa và nâng cao hiệu suất dịch vụ vận chuyển, giao nhận hàng hóa. Chuẩn bị 
nguồn nhân lực, vốn và công nghệ để chuẩn bị bước vào thị trường cạnh tranh sắp 
tới với nhiều công ty, đơn vị khác cùng thực hiện dịch vụ logistics.

Quy hoạch cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015 và các giai đoạn tiếp 
theo đang mở ra nhiều triển vọng về một khu cảng sầm uất, nhộn nhịp tàu hàng 
trong nước và quốc tế, nhất là ở khu vực Cái Mép-Thị Vải. Hiện có nhiều nhà đầu 
tư trong nước tham gia bỏ vốn vào xây dựng cảng khu vực này như: Công ty cổ 
phần Tân Cảng Sài Gòn, Tổng công ty Hàng hải VN, Công ty TNHH một thành viên 
Cảng Sài Gòn... Khu vực Cái Mép - Thị Vải huyện Tân Thành là khu cảng có nhiều 
tiềm năng trở thành cảng cửa ngõ quốc tế, thành điểm trung chuyển quốc tế khi 
các hãng tàu lần lượt công bố mở tuyến đi thẳng sang bờ đông, bờ tây nước Mỹ và 
đi thẳng sang châu Âu. 

Vì vậy, khi các cảng đi vào hoạt động, muốn thu hút được hàng, các doanh nghiệp 
khai thác cảng rất cần đến dịch vụ logistisc. Nắm bắt được tình hình phát triển 
của hệ thống cảng biển như trên, thời gian qua  Công ty Thành Chí  là một trong 
số rất ít doanh nghiệp của tỉnh BR-VT đi tiên phong, đón đầu trong lĩnh vực dịch 
vụ logistics. Hoạt động khai thác lĩnh vực kho bãi phục vụ cảng của doanh nghiệp 
đã góp phần tạo sự hấp dẫn đối với các chủ tàu từ khắp nơi trên thế giới khi cập 
các cảng  thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

TRIỆU VỸ
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đón đầu dịch vụ logistics

Trạm cân kiểm tra hàng hóa  
và tải  trọng xe ra vào kho. dấu ấn một thập kỷ61





MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG GẠCH 
NGÓI KHÔNG NUNG
Nhà máy gạch, ngói không nung của Công ty cổ phần Thành Chí được xây dựng ở 
ấp Tân Châu, xã Châu Pha, huyện Tân Thành, tỉnh BR-VT.

Đưa vào sản xuất từ tháng 9-2013 trên dây chuyền tự động từ khâu pha trộn nguyên 
liệu đến thành phẩm hàng hóa.

Sản phẩm gạch, ngói không nung của Công ty Thành Chí được sản xuất theo công 
nghệ ép bán khô, đạt tiêu chuẩn QCVN 16.2014/BXD của Bộ Xây dựng; cung cấp 
60 triệu sản phẩm/năm.

 Các sản phẩm chính:
- Gạch blok : 8x8x18, 9x9x19, 10x19x39,19x19x39
- Gạch terrazzo : 40x40x3, 30x30x3
- Gạch đinh : 5x8x18
- Gạch Dmi : 10x19x19, 19x19x19
- Ngói màu các loại không nung (xanh, vàng, đỏ...)
- Sản xuất theo đơn đặt hàng.
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TỰ ĐỘNG HÓA 
DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT

Chúng tôi có dịp đến thăm nhà máy sản xuất gạch không nung của Công ty cổ 
phần Thành Chí (tại ấp Tân Châu, xã Châu Pha, huyện Tân Thành) đúng vào 
giờ cao điểm sản xuất. Hơn 30 công nhân người nào việc nấy, đều tay trên 

dây chuyền sản xuất tự động hóa hoàn toàn, từ khâu pha trộn nguyên liệu cho đến 
thành phẩm hàng hóa. Vì vậy, công nhân chủ yếu chỉ làm nhiệm vụ bốc xếp sản 
phẩm là chính. Ông Phan Tứ Hùng, Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần 
Thành Chí cho biết, công suất của nhà máy hiện nay đã đạt 60 triệu sản phẩm/năm. 
Sản phẩm gạch, ngói không nung của Thành Chí sản xuất theo công nghệ ép bán 
khô, đạt tiêu chuẩn QCVN 16.2014/BXD của Bộ Xây dựng. Theo công nghệ không 
nung, sau khi được tạo hình gạch sẽ tự đóng rắn mà không cần nung qua nhiệt độ 
cao, nhưng vẫn bảo đảm đạt các chỉ số về cơ học như: Cường độ nén, uốn, độ hút 
nước... Độ bền của viên gạch không nung được gia tăng nhờ lực ép kết hợp rung và 
thành phần kết dính trong nguyên liệu. Gạch không nung có khả năng chịu lực tốt, 
độ cứng cao, chống cháy, chống thấm, cách âm, cách nhiệt kích thước chuẩn xác.

Sản phẩm gạch không nung Thành Chí hiện có các loại chính: Gạch block, loại: 
8x8x18, 10x19x39, 19x19x39; gạch đinh: 5x8x18, 10x19x39; gạch terrazzo: 30x30x3, 
40 x40 x3 , ngói xi măng với nhiều màu khác nhau: xanh, vàng, đỏ. Hiện nay, ngoài 
thị trường trong tỉnh, công ty còn xuất bán sản phẩm ra nhiều tỉnh, thành lân cận 
như: Đồng Nai, Bình Thuận, TP. Hồ Chí Minh. Hầu hết các chủ công trình sử dụng 
gạch, ngói không nung Công ty Thành Chí đều rất hài lòng về mẫu mã cũng như 
chất lượng sản phẩm. Đại diện Công ty TNHH Xây dựng - thương mại Lang Phong, 
cho biết, thời gian qua đã có nhiều công trình do công ty trúng thầu xây dựng với 
thiết kế đòi hỏi phải sử dụng gạch không nung như: Trường Mầm non các phường 
phường: 1, 2, 3, 6, 7, 11, 12 (TP. Vũng Tàu), chợ Long Sơn, sân vận động Tân Thành… 
Với các công trình này công ty đều chọn gạch Thành Chí và được chủ đầu tư đánh 

Đưa vào sản xuất từ 
tháng 9-2013, đến nay 

các loại sản phẩm 
gạch, ngói không 

nung của Công ty cổ 
phần Thành Chí đã 

thật sự chinh phục 
được thị trường, góp 

phần vào việc đa 
dạng hóa sản phẩm 

vật liệu xây dựng theo 
hướng vừa tiết kiệm 
nguyên liệu vừa bảo 

vệ môi trường.

mở rộng thị trường gạch ngói không nung
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giá cao về chất lượng. Đại diện Công ty CP Xây dựng và Phát triển đô thị Bà Rịa - 
Vũng Tàu cũng cho hay, các công trình do công ty thi công có sử dụng gạch không 
nung của Thành Chí đều bảo đảm chất lượng, chủ đầu tư công trình hài lòng. Theo 
tính toán của các chủ đầu tư, sử dụng gạch không nung vừa bảo đảm chất lượng, 
vừa có giá thành rẻ hơn các loại gạch khác, đặc biệt là phù hợp với xu hướng chung 
của thế giới là tiết kiệm nguyên liệu đất nung và bảo vệ môi trường sống.

Ông Nguyễn Thế Thường, Tổng Giám đốc Công ty CP Thành Chí cho biết, Công 
ty chủ yếu tận dụng nguồn bột đá do chính công ty khai thác tại mỏ đá của công 
ty để làm nguyên liệu sản xuất gạch, ngói không nung các loại. Nhờ vậy, công ty 
luôn chủ động về đầu vào và hạ giá thành sản phẩm để mọi khách hàng đều có thể 
chấp nhận được. Đặc biệt, đối với các công trình nhà cao tầng, nếu sử dụng gạch 
block không nung sẽ giúp tiết kiệm tối đa chi phí nhờ sản phẩm rẻ, thời gian thi 
công nhanh. Ngoài việc giảm giá thành, Công ty Thành Chí còn luôn quan tâm đến 
việc nâng cao chất lượng sản phẩm. Gạch, ngói không nung của Công ty Thành 
Chí luôn ổn định về chất lượng, kích cỡ đồng đều, sản phẩm đưa ra thị trường bảo 
đảm không bị lỗi.

 “Mặc dù Việt Nam đã ban hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 
và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng vật liệu xây dựng 
không nung và giảm thiểu các tác động môi trường trong việc sản xuất gạch đất 
sét nung, nhưng ngành xây dựng và người tiêu dùng vẫn còn chậm thích ứng và sử 
dụng các sản phẩm gạch, ngói từ công nghệ không nung. Là một trong những đơn 
vị đi đầu về công nghệ sản xuất gạch không nung, thời gian tới, Công ty CP Thành 
Chí sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, tiếp thị để các cơ quan quản lý 
Nhà nước, các chủ thể trong hoạt động xây dựng và người dân nhận rõ những ưu 
điểm, lợi ích trong việc sử dụng vật liệu không nung so với việc sử dụng gạch, ngói 
từ đất sét nung. Hy vọng sẽ ngày càng có thêm nhiều công trình sử dụng gạch, ngói 
không nung, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển ngành công nghiệp vật liệu 
xây dựng hiện đại, bền vững” - ông Nguyễn Thế Thường nhấn mạnh thêm.

XUÂN TRƯỜNG

mở rộng thị trường gạch ngói không nung
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Sản phẩm gạch ngói không nung.

mở rộng thị trường gạch ngói không nung
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Dây chuyền tự động ép bán khô sản phẩm gạch không nung.

Dây chuyền tự động hóa sản xuất gạch ngói không nung.

Sản phẩm gạch ngói không nung.

mở rộng thị trường gạch ngói không nung
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Tất cả vì chất lượng sản phẩm.

mở rộng thị trường gạch ngói không nung
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Đội ngũ công nhân thành thạo các thao tác sản xuất gạch, ngói không nung.

mở rộng thị trường gạch ngói không nung
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Bốc xếp thành phẩm.

mở rộng thị trường gạch ngói không nung
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mở rộng thị trường gạch ngói không nung
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Xuất sản phẩm gạch không nung ra thị trường.

mở rộng thị trường gạch ngói không nung
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Xuất sản phẩm gạch không nung ra thị trường.

mở rộng thị trường gạch ngói không nung
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cơ cấu 
tổ chức - bộ máy

ĐẠI HỘI ĐỒNG 
CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

MỎ ĐÁ LÔ 4 NHÀ MÁY GẠCH NGÓI 
KHÔNG NUNG KHO BÃI TỔNG HỢP MỎ SUỐI NGỌT

PHÒNG  
KẾ HOẠCH-KINH DOANH

PHÒNG  
TÀI CHÍNH-KẾ TOÁN

PHÒNG  
TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

PHÒNG  
MARKETING

BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Chí Quý 
Phó Tổng Giám đốc

Mai Văn Sáu 
Thành viên Hội đồng Quản trị

Trần Như Tùng 
Thành viên Hội đồng Quản trị

Nguyễn Thế Thường 
Thành viên Hội đồng Quản trị

Nguyễn Thế Thường 
Thành viên Hội đồng Quản trị

Nguyễn Thế Thường 
Tổng Giám đốc

Đinh Công Hùng 
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Trịnh Hàng 
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
GIAI ĐOẠN 2006-2016

nhiệm kỳ 2016 - 2021

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
nhiệm kỳ 2006-2016 và nhiệm kỳ 2016-2021
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Phạm Tùng Nam 
Phó kho bãi tổng hợp

Phạm Văn Nhung
Đội phó đội sản xuất  

mỏ đá lô 3+4

Phan Đức Ngọc 
Xưởng trưởng Nhà máy 
Gạch ngói không nung

Nguyễn Ngọc Dũng 
Đội trưởng mỏ Suối Ngọt

Nguyễn Hùng Cường 
Trưởng kho bãi tổng hợp

Trần Nhật Sơn 
Trưởng phòng Marketing

Vũ Viết Dũng 
Phó phòng Tổ chức Hành chính

Phan Tứ Hùng 
Trưởng phòng KH-KD

Trương Thị Thu Nguyệt 
Kế toán trưởng

Lê Văn Thân 
Đội trưởng mỏ đá lô 3+4

Nguyễn Dũng Tới 
Chủ tịch Công đoàn 
Nguyên Đội trưởng  

mỏ đá lô 3+4 

TRƯỞNG, PHÓ CÁC ĐƠN VỊ SẢN XUẤT
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đại hội ĐỒNG cổ đông CÔNG TY
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đại hội ĐỒNG cổ đông CÔNG TY
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Sinh hoạt thường kỳ của Chi bộ Công ty cổ phần Thành Chí.

CHI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CHÍ
chi ủy nhiệm kỳ 2015 - 2018

Trương Thị Thu Nguyệt 
Kế toán trưởng

Chi ủy viên

Nguyễn Chí Quý 
Phó Tổng Giám đốc
Phó Bí thư Chi bộ

Nguyễn Thế Thường 
Thành viên Hội đồng Quản trị 

TGĐ, Bí thư Chi bộ

82CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CHÍ



Chi bộ Công ty cổ phần Thành Chí học tập và làm theo bác:

“TRUNG THỰC-TRÁCH NHIỆM-KỶ CƯƠNG 
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY”
Chi bộ Công ty cổ phần Thành Chí là chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần 
Xây dựng và phát triển đô thị tỉnh BR-VT (UDEC). Chi bộ hiện có 11 đảng viên trên 
tổng số 100 cán bộ, công nhân viên, người lao động của công ty được phân bổ đều 
trong các phòng, đơn vị sản xuất. Chi bộ giữ vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 
trọng tâm của công ty là sản xuất-kinh doanh với các lĩnh vực chính: Sản xuất kinh 
doanh vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp; Sản xuất gạch ngói không nung; thực hiện 
Dịch vụ kho vận- kho ngoại quan và các dịch vụ logistics.

Năm 2015-2016, Chi bộ được Đảng ủy Công ty UDEC giao nhiệm vụ làm điểm cho các 
chi bộ trong Đảng bộ về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 
Chi bộ Công ty cổ phần Thành Chí đã tổ chức quán triệt, triển khai tốt việc học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ đề của Đảng ủy Công ty UDEC 
là: “Trung thực-Trách nhiệm-Kỷ cương vì sự phát triển của công ty”. Qua các đợt học 
tập theo từng chuyên đề, nhận thức của cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao 
động được nâng lên, tạo được nhiều chuyển biến tích cực trong sinh hoạt và trong 
công tác. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện của chi ủy, chi bộ, 
công đoàn, chi đoàn, cơ quan, đơn vị đã được thực hiện tốt hơn những năm trước. 
Đại bộ phận cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động công ty tự giác hơn 
trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Cán bộ, đảng viên 
của chi bộ có ý thức hơn trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, và lối sống; hiệu quả và 
năng suất lao động cao hơn trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; Nghiêm 
chỉnh và gương mẫu thực hiện tốt các quy định, điều lệ đảng, nội quy, quy chế của 
công ty. Kết quả bình xét, phân loại năm 2015 có 98,8% cán bộ, công nhân viên, ngươi 
lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 61% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 3 
tập thể và 16 cá nhân được khen thưởng

Những kết quả trên đã góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, công nhân viên, người 
lao động vào sự lãnh đạo của chi bộ, sự quản lý điều hành của cán bộ công ty. Hiện 
nay, cán bộ, đảng viên và người lao động trong Công ty CP Thành Chí đang tiếp tục 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nguyễn Chí Quý,  
Phó Bí thư Chi bộ 

Phó Tổng Giám đốc
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quang cảnh lễ kết nạp đảng viên
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quang cảnh lễ kết nạp đảng viên
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CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CHÍ
bch CÔNG ĐOÀN nhiệm kỳ 2013 - 2018

Nguyễn Dũng Tới 
Chủ tịch

Phạm Văn NhungVũ Viết Dũng

Nguyễn Hùng Cường Nguyễn Thị Hồng Nhung

Phan Tứ Hùng

CÁC ỦY VIÊN BCH CÔNG ĐOÀN

86CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CHÍ



Công đoàn Công ty cổ phần Thành Chí:

LUÔN QUAN TÂM TỚI ĐỜI SỐNG 
CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Nguyễn Dũng Tới, Chủ tịch

Được thành lập sau khi tách ra từ Công đoàn Công ty UDEC, 
Công đoàn Công ty CP Thành Chí ngày càng phát triển, hiện 
có 100 đoàn viên, trực thuộc Công đoàn ngành Xây dựng 
tỉnh BR-VT.

Trong những năm qua, Công đoàn Công ty cổ phần Thành 
Chí đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình: Đại 
diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của 
người lao động; Giáo dục, thuyết phục, vận động người lao 

động thực hiện các quy chế lao động của công ty và các quy định của pháp luật. 
Thực hiện vai trò và nhiệm vụ của mình, Công đoàn công ty luôn quan tâm tới 
đời sống của người lao động, tăng cường và phát động các phong trào thi đua như: 
Lao động giỏi, lao động sáng tạo; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; bảo đảm an 
toàn vệ sinh lao động... Với đặc thù sản xuất, kinh doanh của công ty, người lao 
động thường xuyên tiếp xúc với các loại vật liệu nổ công nghiệp, máy móc khai 
thác đá, dây chuyền sản xuất gạch ngói không nung và các loại vật liệu khác, tiềm 
ẩn nguy cơ cháy nổ, tai nạn lao động. Do vậy, Ban lãnh đạo, Ban Chấp hành Công 
đoàn Công ty luôn chú trọng đến công tác huấn luyện vệ sinh, an toàn lao động;  
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thường xuyên thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở người lao động công tác 
bảo đảm an toàn lao động và phòng chống cháy nổ. Ngoài việc huấn luyện an toàn 
lao động theo chương trình bắt buộc, Công đoàn còn thường xuyên tổ chức huấn 
luyện tại chỗ cho người lao động, giúp họ nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo đảm 
an toàn cho bản thân, kịp thời xử lý các tình huống có thể xảy ra. Do vậy, kể từ khi 
thành lập đến nay, trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh không xảy ra 
vụ tại nạn lao động và cháy nổ nào tại các đơn vị trực thuộc công ty.

Ngoài ra, Công đoàn Công ty CP Thành Chí còn thường xuyên tổ chức các hoạt 
động văn hóa văn nghệ, thi đấu và tham gia các giải phong trào TDTT do Liên 
đoàn Lao động tỉnh BR-VT và Công đoàn ngành Xây dựng tổ chức; thực hiện xây 
dựng nhà tình nghĩa, tình thương; ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, đồng bào 
miền Trung bị lũ lụt... Năm 2010, Công đoàn Công ty cổ phần Thành Chí được 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen về thành tích bảo đảm an 
toàn vệ sinh lao động và bảo hộ lao động. Công đoàn Công ty còn được Công đoàn 
ngành Xây dựng Việt Nam tặng Bằng khen vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 
giao trong năm 2014.
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KÝ KẾT THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG 
VÀ TÌM GIẢI PHÁP NÂNG NÂNG CAO ĐỜI SỐNG NGƯỜI LAO ĐỘNG
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Công đoàn Công ty Thành Chí trao thưởng cho con em người lao động học giỏi.

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN CÔNG TY
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MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN CÔNG TY
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CHI ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CHÍ

Cao Văn Lân 
Phó Bí thư Chi đoàn

Nguyễn Thế Thành 
Bí thư Chi đoàn

Chi đoàn Công ty CP Thành Chí:

Phát huy sức trẻ trong lao động

Chi đoàn Công ty CP Thành Chí là một trong 3 chi đoàn của Công ty CP Xây dựng 
và Phát triển đô thị tỉnh BR-VT (UDEC). Chi đoàn công ty hiện có 27 đoàn viên tuổi 
đời dưới 30, với Ban chấp hành chi đoàn gồm 5 người, do anh Nguyễn Thế Thành 
làm Bí thư Chi đoàn. 

Mặc dù số lượng đoàn viên, thanh niên khá đông, nhưng lại không tập trung, một 
số đoàn viên ở mỏ đá (Châu Pha, Tân Thành), số khác lại ở kho bãi tổng hợp (Cái 
Mép, Tân Thành) hoặc ở tp.Vũng Tàu. Bên cạnh đó, do đặc thù công việc đa ngành 
nghề, thời gian làm việc của người lao động từ thứ hai đến chủ nhật (tùy theo ca), 
nên để tập hợp được đông đủ đoàn viên, thanh niên là việc không đơn giản. 

Cái khó không bó cái khôn, mặc dù công việc bận rộn, khó tập hợp lực lượng nhưng 
được sự quan tâm của Chi ủy cũng như lãnh đạo công ty, Chi đoàn Công ty CP 
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Thành Chí đã có nhiều nỗ lực trong việc đổi mới các nội dung sinh hoạt, tích cực 
tham gia các hoạt động chương trình, phong trào của đoàn cấp trên. Bằng sức trẻ 
“Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, là cánh tay phải của Đảng, là đội 
ngũ lao động chính của công ty, các đoàn viên, thanh niên Chi đoàn Công ty CP 
Thành Chí luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động đoàn, như: Dọn rác bảo vệ môi 
trường; trộn vữa xây nhà tình thương; thăm tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, về 
nguồn tại Chiến khu Đ, ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt… 

Ngoài ra, để tạo quỹ hoạt động cho Chi đoàn, thay vì công ty phải thuê nhân công từ 
bên ngoài, Ban chấp hành Chi đoàn đã nhận trồng và chăm sóc cây tại Kho ngoại 
quan số 7, 8. Hôm nay, chúng tôi đến Kho ngoại quan, có thể nhận thấy màu xanh 
mướt mắt của những hàng cây thẳng tắp, tỏa bóng mát xuống lối đi, đó là công 
sức của các đoàn viên, thanh niên Chi đoàn Công ty CP Thành Chí. Đồng thời, cứ 
vào dịp lễ, tết, các đoàn viên, thanh niên Chi đoàn tích cực tham gia sinh hoạt văn 
nghệ, giao lưu và thi đấu thể dục thể thao. Đặc biệt vào dịp cuối năm, Chi đoàn 
phát động phong trào thực hiện tổng vệ sinh văn phòng, nơi làm việc để chuẩn bị 
chào đón một mùa Xuân mới… Anh Nguyễn Thế Thành, Bí thư chi đoàn Công ty 
CP Thành Chí khẳng định: Các hoạt động của đoàn viên, thanh niên chi đoàn đều 
hướng vào nội dung Ngị quyết của Chi bộ mà trọng tâm là học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các nội dung sinh hoạt đều thể hiện sức trẻ trong 
hoạt động thi đua, tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả làm việc trong công ty. 
Hàng năm, Chi đoàn Công ty CP Thành Chí đều có các đoàn viên, thanh niên được 
nhận Giấy khen từ Chi đoàn Công ty UDEC vì có nhiều thành tích trong công tác 
và tích cực tham gia các hoạt động phong trào. Đồng thời, qua đó chọn lọc những 
đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Chi bộ.
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HOẠT ĐỘNG của đoàn thanh niên

Thời gian qua, Đoàn Thanh niên Công ty đã tích cực tham gia các hoạt động về nguồn và hướng đến cộng đồng 
xã hội, như: Chương trình về nguồn, viếng đền thờ, nghĩa trang liệt sĩ, thăm và tặng quà các cựu chiến binh nhân 
ngày 27/7, 22/12; thăm, tặng quà các gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa 
trên địa bàn tỉnh... 

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên Công ty cũng tích cực tham gia các chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ, thi 
đấu bóng chuyền, bóng đá của ngành xây dựng và với các đơn vị bạn; các hoạt động thể dục thể thao do Công ty 
và của ngành xây dựng tổ chức…
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HOẠT ĐỘNG của đoàn thanh niên

Đoàn viên, thanh niên Chi đoàn Công ty CP Thành Chí tích cực tham gia các hoạt động  
thể thao nhân ngày 26-3 và các giải thi đấu, giao lưu do Công ty và ngành xây dựng tổ chức.
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Phòng Marketing.

phòng marketing
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Phòng Kế hoạch - Kinh doanh.

Phòng Marketing:

CẦU NỐI GIỮA SẢN PHẨM 
VÀ KHÁCH HÀNG

Trong thành công của doanh nghiệp phụ thuộc nhiều yếu tố, nhưng không thể 
không nhắc đến vai trò của hoạt động marketing. Bởi, marketing chính là chiến 
lược giúp doanh nghiệp giành được nhiều lợi thế trong cuộc chiến giành chỗ đứng 
trong tâm trí khách hàng. Marketing quyết định và điều phối sự kết nối giữa các 
hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp với thị trường. Và để có kế hoạch 
kinh doanh hiệu quả cần phải có chiến lược marketing hoàn hảo.

Chính vì những lý do đó, Phòng Marketing được coi là cầu nối giữa bên trong và 
bên ngoài, giữa sản phẩm và khách hàng, giữa thuộc tính của sản phẩm và nhu cầu 
khách hàng. Thời gian qua, Phòng Marketing đã tăng cường công tác tiếp thị bán 
hàng, trong đó sản phẩm chính là các loại gạch, ngói không nung. Cụ thể, Phòng 
Marketing đã chào bán, giới thiệu sản phẩm với tiêu chí “sản phẩm tốt, giá rẻ, phục 
vụ nhanh nhất” qua các kênh như: Trực tiếp, qua trang web và facebook của công 
ty. Nhờ cách tiếp thị này, sản phẩm của Công ty Thành Chí đã được nhiều khách 
hàng không chỉ trong tỉnh mà ở các nơi khác như: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình 
Phước và Bình Thuận biết đến. Các sản phẩm sản xuất ra, đặc biệt là các loại gạch, 
ngói không nung và đá các loại, sản xuất được bao nhiêu đều tiêu thụ hết bấy nhiêu.
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Công ty cổ phần Thành Chí  tham gia Hội chợ 
Cần Thơ giới thiệu và quảng bá sản phẩm.
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phòng KẾ HOẠCH - KINH DOANH
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Công ty cổ phần Thành Chí tham gia gian hàng tại Hội chợ Bà Rịa.

Phòng Kế hoạch-Kinh doanh:

XÂY DỰNG ĐỒNG BỘ 
CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

Với chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho Tổng Giám đốc Công ty trong công tác kế 
hoạch, báo cáo thống kê, nghiên cứu thị trường, định hướng kế hoạch kinh doanh và chăm 
sóc khách hàng, nhiều năm liền Phòng Kế hoạch-Kinh doanh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao. 

Trong công tác kế hoạch, phòng đã hướng dẫn các đơn vị trực thuộc công ty xây dựng kế hoạch 
hàng tháng, quý, 6 tháng, năm và dài hạn thông qua Hội nghị cán bộ Công ty để Tổng Giám 
đốc giao kế hoạch kinh doanh cho các đơn vị trực thuộc. Bên cạnh đó, kiểm tra đôn đốc thực 
hiện kế hoạch và tổng hợp kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Cùng với các phòng nghiệp vụ và 
các đơn vị trực thuộc xây dựng đồng bộ các kế hoạch như: Tài chính, vật tư-kho hàng-vận tải, 
sản xuất, xây dựng cơ bản, lao động tiền lương, tiếp thị và liên doanh liên kết kinh tế. Chuẩn bị 
các thủ tục cho Tổng Giám đốc giao kế hoạch và xét duyệt hoàn thành kế hoạch của các đơn vị 
trực thuộc. Từ đó, giúp Tổng Giám đốc kiểm tra, tổng hợp tình hình trong quá trình thực hiện 
kế hoạch, phát hiện các vấn đề vướng mắc và đề xuất hướng giải quyết. Chủ động tìm đối tác 
đầu tư trong và ngoài nước để hợp tác, liên doanh liên kết nhằm huy động nguồn vốn, vật tư, 
kỹ thuật công nghệ. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh theo định kỳ gửi các cơ 
quan chức năng quản lý.

Trong kinh doanh, phòng tổ chức nghiên cứu thị trường, đề xuất thực hiện các kế hoạch, phương 
án kinh doanh và những giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh. Xây dựng quy trình nghiệp 
vụ, nâng cao hiệu quả chuyên môn và hiệu quả trong kinh doanh. Phân tích thị trường, tính 
chất đặc điểm của khách hàng từ đó đề xuất biện pháp chăm sóc khách hàng hợp lý. Soạn thảo, 
quản lý và theo dõi các hợp đồng kinh tế, hàng hóa vật tư, xuất nhập khẩu kho và hàng đối lưu, 
thanh quyết toán và thanh lý khi các hợp đồng khi hết hạn. Kết hợp với Phòng Tài chính-Kế toán 
xây dựng các định mức vật tư, nhiên liệu, các phương pháp quản lý các loại xe, máy của công ty.

Tham mưu cho Tổng Giám đốc trong công tác nghiên cứu, vận dụng khoa học- kỹ thuật vào 
sản xuất, kinh doanh và quản lý của công ty. Tổ chức tuyên truyền quảng bá và xúc tiến thương 
mại về hình ảnh của công ty đến với khách hàng trong và ngoài nước.
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Toàn cảnh kho bãi tổng hợp. dấu ấn một thập kỷ103
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Nhà máy gạch ngói không nung của Công ty cổ phần Thành Chí.

dấu ấn một thập kỷ105



106CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CHÍ



Kho bãi ngoại quan của Công ty cổ phần Thành Chí 
Địa chỉ: Đường 13, KCN Phú Mỹ 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành.
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Phòng Tài chính - Kế toán.

phòng TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
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Phòng Tài chính-Kế toán:

QUYẾT TOÁN ĐÚNG TIẾN ĐỘ 

Phòng Tài chính-Kế toán có chức năng tham mưu và giúp cho Tổng Giám đốc Công 
ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) trong công tác hạch toán kế toán, tài chính, quản lý 
tiền vốn, tài sản, xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính của công ty.

Trong thời gian qua, căn cứ kế hoạch, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh được HĐQT 
và Tổng Giám đốc giao, Phòng Tài chính-Kế toán đã tiến hành xây dựng kế hoạch 
nguồn vốn ngắn hạn và dài hạn để sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả cho các 
hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty. Chủ động giao dịch, quan hệ với các 
ngành tài chính, ngân hàng và các đơn vị đối tác có liên quan với công ty để huy 
động nguồn vốn phục vụ cho sản xuất, kinh doanh, đầu tư cơ sở vật chất trên nguyên 
tắc bảo toàn, phát triển nguồn vốn. Xây dựng và trình Tổng Giám đốc ban hành 
các quy định, quy chế, quy trình nghiệp vụ về hạch toán kế toán được áp dụng tại 
công ty. Cập nhật số liệu tài chính kịp thời và báo cáo theo quy định. Tổ chức hạch 
toán kinh tế về hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty theo đúng Pháp lệnh 
kế toán, thống kê của Nhà nước. 

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng nguyên tắc kế toán trong việc thu, 
chi, mua bán phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ… Tổng hợp kết quả kinh 
doanh, lập báo cáo kế toán thống kê, phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh.
Đồng thời, ghi chép phản ánh chính xác, kịp thời và có hệ thống các nguồn tài 
chính, giải quyết các loại vốn phục vụ cho việc sản xuất, kinh doanh và lập báo 
cáo tài chính hàng tháng, hàng quý và cả năm.

Theo dõi công nợ của công ty từ đó đề xuất kế hoạch thu chi bằng tiền mặt hoặc qua 
các hình thức thanh toán khác. Thực hiện quyết toán đúng tiến độ để hạch toán lỗ, 
lãi cho từng đơn vị trực thuộc giúp Tổng Giám đốc nắm chắc kết quả kinh doanh 
trong từng giai đoạn. Tham gia xây dựng, thẩm định và duyệt dự toán, quyết toán 
công trình xây dựng cơ bản, cấp phát vốn xây dựng cơ bản theo đúng kế hoạch đã 
duyệt, quản lý vốn đúng quy định. Thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán, 
thống kê cho cán bộ phụ trách kế toán, tài chính của các đơn vị trực thuộc công ty.
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Đội ngũ cán bộ, nhân viên nữ của công ty.
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Đội ngũ cán bộ, nhân viên nữ của công ty.
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Phòng Tổ chức Hành chính.
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Phòng Tổ chức -hành chính:

NGHỀ LÀM DÂU TRĂM HỌ

Với chức năng tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều 
hành các công tác: Tổ chức bộ máy nhân sự, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực, 
các chế độ chính sách đối với người lao động, công tác an toàn vệ sinh, lao động bảo 
hộ lao động; công tác pháp chế, đối ngoại, quản lý văn phòng, văn thư lưu trữ… Phòng 
Tổ chức- hành chính đã giúp bộ máy công ty hoạt động trôi chảy, người lao động yên 
tâm cống hiến với phương châm tinh gọn nhưng hiệu quả.

10 năm qua, Phòng Tổ chức - hành chính đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ nghiên 
cứu, đề xuất cho Tổng Giám đốc mô hình cơ cấu bộ máy tổ chức và kế hoạch phát triển 
nguồn nhân lực của công ty cho phù hợp với nhu cầu sản xuất, kinh doanh trong từng 
giai đoạn phát triển. Tham mưu cho Tổng Giám đốc quy hoạch cán bộ, công nhân 
viên, quyết định việc đề bạt, bổ nhiệm, quản lý đánh giá nhận xét hàng năm đối với 
cán bộ, công nhân viên. Xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp 
vụ cho cán bộ, công nhân viên công ty. Theo dõi việc thực hiện công tác thi đua, khen 
thưởng và kỷ luật trong công ty, soạn thảo, ban hành các nội quy, quy chế.v.v.. định 
bảng biểu; chuẩn bị tốt cho các hội nghị của công ty.

Bên cạnh đó, Phòng Tổ chức - hành chính còn chịu trách nhiệm hoàn tất các thủ tục 
pháp lý liên quan đến việc thực hiện các dự án: Kho bãi tổng hợp, kho ngoại quan, 
Mỏ đá lô 3+4, mỏ vật liệu san lấp Ba Sình-Suối Ngọt, cảng Bến Súc và các hoạt động 
sản xuất, kinh doanh khác của công ty. Rà soát các văn bản về quản lý, chỉ đạo, các 
quy chế quy định… để bảo đảm tính pháp lý cho các văn bản trước khi ban hành. 
Thường xuyên cập nhật các chính sách, chế độ quy định của Nhà nước, tổ chức phổ 
biến hướng dẫn kịp thời tới các đơn vị trực thuộc Công ty. 

Chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên bằng việc tổ chức khám sức khỏe định 
kỳ theo quy định. Bảo đảm chế độ độc hại bằng hiện vật hằng ngày cho người lao động. 
Thực hiện đầy đủ chế độ BHYT, BHXH và các chế độ bảo hiểm khác theo quy định của 
Luật Lao động cho các cán bộ, công nhân viên. Phối hợp với các phòng nghiệp vụ đơn 
vị trực thuộc thực hiện công tác xếp lương, nâng lương cho người lao động theo quy 
định của Nhà nước và của Công ty. 

Quản lý tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc đồng thời bảo trì và bảo 
dưỡng thường xuyên. Thực hiện tốt công tác bảo vệ nội bộ, bảo đảm an ninh - trật tự 
phòng, chống cháy nổ trong công ty. 
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BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CHÍ

Nguyễn Thị Kiều Yến
Ủy viên

Nguyễn Dũng Tới
Ủy viên

Lê Vy Thùy 
Trưởng Ban
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Ban kiểm soát công ty CP Thành Chí:

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, 
đáp ứng sự tín nhiệm của cổ đông

Đại hội cổ đông Công ty CP Thành Chí qua các kỳ đại hội đã bầu Ban Kiểm soát với nhiệm 
kỳ 5 năm. Hiện tại, nhiệm kỳ 2015-2020, Đại hội cổ đông Công ty CP Thành Chí đã tin tưởng 
bầu Ban kiểm soát gồm 3 thành viên, do ông Lê Vy Thùy làm Trưởng ban. 

Hoạt động chính của Ban kiểm soát Công ty CP Thành Chí bao gồm: Giám sát việc tuân thủ 
pháp luật và điều hành công ty và kiểm soát các hoạt động sản xuất, kinh doanh và tài chính 
của công ty. Thông qua công tác giám sát để kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực 
và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; thẩm định tính đầy đủ, 
hợp pháp và trung thực của các báo cáo kinh doanh, báo cáo tài chính và các hoạt động kinh 
doanh khác của công ty. Với những nhiệm vụ quan trọng được giao, Ban kiểm soát luôn tuân 
thủ nguyên tắc thận trọng, minh bạch trong giám sát, kiểm soát mọi hoạt động sản xuất, kinh 
doanh của Công ty CP Thành Chí. 

Theo ông Lê Vy Thùy, từ ngày thành lập đến nay, Công ty CP Thành Chí luôn thực hiện 
nghiêm báo cáo kết quả kinh doanh theo quý, báo cáo tài chính hàng năm và đều chuyển cho 
Ban kiểm soát kiểm tra, đánh giá lại kết quả, xem xét kỹ lưỡng về mặt tài chính hoặc những 
thay đổi trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhân sự, vốn... Từ đó, Ban kiểm soát thực hiện 
việc giám sát, kiểm soát những bất thường trong hoạt động kinh doanh hoặc việc HĐQT có 
thực hiện đầy đủ Nghị quyết của Đại hội cổ đông và đúng, đủ nhiệm vụ quản lý của mình hay 
chưa… để báo cáo trước Đại hội cổ đông hàng năm. Ông Lê Vy Thùy khẳng định, hoạt động 
của Ban kiểm soát luôn được HĐQT, Ban Giám đốc công ty tạo điều kiện thuận lợi, được 
chủ động kiểm tra, giám sát các hoạt động của công ty căn cứ vào nghị quyết, chủ trương 
mà HĐQT đưa ra. Tuy nhiên, Ban kiểm soát cũng gặp một số khó khăn nhất định, đó là việc 
3 thành viên của Ban kiểm soát ở 3 công ty khác nhau, các thành viên đều là cán bộ kiêm 
nhiệm, nên mỗi lần tập hợp là một lần khó vì mỗi thành viên đều bận công tác chuyên môn 
tại đơn vị mình. Nhưng với tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban 
kiểm soát của Công ty CP Thành Chí đã cùng nhau vượt qua khó khăn, luôn thể hiện tính 
trung thực, khách quan trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đáp ứng được 
sự tín nhiệm của cổ đông.
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Kiểm tra chất lượng sản phẩm.
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NHỮNG DÒNG CẢM NHẬN

Toàn cảnh TP. Vũng Tàu (Chụp từ Flycam).



Nhớ những ngày trong thời quân ngũ.

Từ người lính Cụ Hồ 
Tháng 9 năm 1985, tốt nghiệp trường Sĩ quan Pháo binh với quân hàm Trung uý, 
Nguyễn Thế Thường được điều động về Quân khu 7 nhận nhiệm vụ, sau đó anh 
được chuyển về công tác tại Bộ chỉ huy Quân sự đặc khu Vũng Tàu – Côn Đảo với 
chức vụ Trung đội trưởng Trung đội Pháo binh - Đại đội 34. Đến năm 1987, Nguyễn 
Thế Thường được bổ nhiệm chức vụ Đại đội phó Đại đội 34 pháo binh và là bí thư 
chi bộ. Sau gần 10 năm “tại vị” ở Đại đội 34 pháo binh, anh được bổ nhiệm làm trợ 
lý tác chiến Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh BR-VT.

Dấu ấn sâu đậm nhất của thời quân ngũ là quảng thời gian anh cùng cán bộ, chiến 
sĩ Đại đội 34 pháo binh lăn lộn trên thao trường. Đó cũng là thời kỳ khó khăn chung 
của đất nước, với những người lính, một mặt vừa làm tốt công tác huấn luyện sẵn 

Sinh ra và lớn lên từ 
vùng quê nghèo hiếu 
học của xã Cát Văn, 

huyện Thanh Chương, 
tỉnh Nghệ An, theo 

truyền thống gia đình, 
sau khi học xong phổ 

thông, tháng 9 năm 
1982, Nguyễn Thế 

Thường thi tuyển vào 
trường Sĩ quan Pháo 
binh. Ngay trong thời 
gian còn là học viên, 

với những cố gắng 
trong học tập và rèn 

luyện tại trường, đầu 
năm 1985, Nguyễn 

Thế Thường đã vinh 
dự được kết nạp 

vào Đảng.

Nguyễn Thế Thường, 
người lính trên nhiều mặt trận
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sàng chiến đấu, một mặt vừa phải làm kinh tế để cải thiện đời sống vật chất, tinh 
thần cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. “Thời đó khó khăn lắm, để cải thiện đời 
sống cho cán bộ, chiến sĩ, chúng tôi đã phải “xoay” đủ nghề trong những lĩnh vực 
được cho phép. Nhưng không ngờ cái nghề của “thời kỳ bập bẹ” đó lại là môi trường 
học tập, trưởng thành và tích lũy được nhiều kiến thức, kinh nghiệm và cũng lại 
là nghề chính cho đến tận bây giờ”- anh cười chia sẻ. 

Sống quảng đại nhưng có kỷ cương kỷ luật, hết mình vì anh em, chia sẻ với mọi 
người về những khó khăn trong cuộc sống… những bản chất của người lính đã 
hun đúc và rèn luyện Nguyễn Thế Thường để có ngày hôm nay. 

Đến “người lính” trên thương trường 
Năm 2000, sau nhiều năm lăn lộn trong quản lý và cải thiện đời sống cho anh em 
trong đơn vị, Nguyễn Thế Thường lại muốn thử thách mình trên mặt trận khác, 
anh quyết định xin chuyển ngành. Tuy nhiên, nghề mới của anh cũng có một mô 
hình giống những gì trong quân đội anh đã được rèn luyện, chỉ khác đơn vị mới của 
anh lại là cơ quan dân sự làm kinh tế, đó là Công ty Xây dựng và Phát triển đô thị 
tỉnh BR-VT (UDEC). Thời điểm đó, UDEC là doanh nghiệp Nhà nước hạng I, đang 
thiếu một vị trí quan trọng, nên công ty đã tiếp nhận anh về đảm nhận nhiệm vụ 
chỉ huy bộ phận nổ mìn, kiêm Giám đốc điều hành mỏ tại Xí nghiệp Sản xuất và 
kinh doanh Vật liệu xây dựng.

Sau một thời gian “Đâu cần anh có, đâu khó có anh” tại Công ty UDEC, do nhu 
cầu công việc nên anh lại được công ty điều động tham gia xây dựng Công ty cổ 
phần Cáp treo Vũng Tàu. Đến đầu năm 2006, anh lại được điều động quay trở lại 
xí nghiệp cũ với chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Sản xuất và kinh doanh Vật liệu xây 
dựng. “Ở thời đó, cả xí nghiệp chỉ có 25 người, chủ yếu là lao động phổ thông, đời 
sống của người lao động rất thấp, ai cũng khó khăn vất vả, nhìn thấy cảnh đó mình 
cũng không đành lòng. Bao trăn trở, suy nghĩ làm sao để anh em có cái ăn, cái 
mặc, lương thưởng phải xứng đáng với công sức đổ ra thì họ mới gắn bó với mình 
chứ” - Nguyễn Thế Thường bùi ngùi nhớ lại.

Tháng 10 năm 2006, Xí nghiệp Sản xuất và kinh doanh Vật liệu xây dựng do anh 
làm Giám đốc chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, 
với tên gọi: Công ty cổ phần Thành Chí. Hồi đó, nói đến Cổ phần hoá doanh nghiệp 
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nhà nước, nhiều người còn ngỡ ngàng, còn chưa hiểu Cổ phần hoá nó ra làm sao? 
đời sống cán bộ công nhân viên sau khi cổ phần thì như thế nào? vốn nhà nước 
có bị mất không, vân vân… Trong bối cảnh chỉ có 25 lao động, đời sống thu nhập 
thấp, bình quân chỉ khoảng 500.000 đồng/người/tháng, anh đã hạ quyết tâm phải 
tăng thu nhập cho người lao động. Lúc đó, anh chỉ nghĩ, sẽ không thể xoay chuyển 
được tình hình nếu không huy động được nguồn lực, vì thời kỳ đó đất nước ta chịu 
ảnh hưởng nặng nề bởi khủng hoảng kinh tế toàn cầu nên rất khó khăn. Sau bao 
đêm suy nghĩ, với ý chí và bản lĩnh của người lính, với niềm tin chiến thắng anh 
đã quyết định “vượt qua khó khăn”, và xác định muốn tồn tại thì phải có bước đi 
quyết định: Đó là “Đổi sản phẩm lấy máy móc”. 

Thắng lợi trên mọi mặt trận 
Từ chương trình “Đổi sản phẩm lấy máy móc”, đến nay, sau 10 năm hoạt động 
theo mô hình Công ty cổ phần, Nguyễn Thế Thường cùng tập thể HĐQT và Ban 
lãnh đạo công ty đã đưa một doanh nghiệp “èo uột” chỉ với 25 lao động thành 
một doanh nghiệp có “uy tín trên thương trường ” trong và ngoài tỉnh với giá trị 

Gặp gỡ doanh nhân Cựu chiến binh.
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doanh nghiệp 200 tỷ đồng và nhiều chức năng kinh doanh như: Kinh doanh kho 
vận, dịch vụ, logistic, khai thác khoáng sản, sản xuất đầu tư kinh doanh vật liệu 
xây dựng… Trước lúc cổ phần hoá doanh thu của công ty chỉ đạt từ 1 -1,5 tỷ đồng/
năm và chỉ mới năm đầu cổ phần hoá doanh thu đã đạt 4,5 tỷ đồng, từ 25 lao động 
đã tăng lên hơn 100 người (chưa kể lao động thời vụ), với mức thu nhập bình quân 
7 triệu đồng/người/tháng. 

Hiện nay, nói đến các sản phẩm vật liệu xây không nung (VLKN) trên địa bàn tỉnh 
BR-VT là người xây dựng nhớ đến sản phẩm của Thành Chí, một trong những 
doanh nghiệp tiên phong trong việc đầu tư nhà máy sản xuất VLKN. Giai đoạn 
đầu nhà máy chỉ đáp ứng cho thị trường được 50 triệu viên/năm, do nhu cầu của 
thị trường, đến nay, nhà máy được nâng cấp lên đến 120 triệu viên/năm. Với dây 
chuyền sản xuất các loại VLKN đa dạng phong phú như Gạch block, gạch terrazzo, 
ngói không nung sơn màu.

“Khi thị trường bất động sản đóng băng, công ty mẹ cũng gặp nhiều khó khăn, thuận 
lợi có mỏ đá và lại được khuyến khích sản xuất VLKN theo chủ trương của Chính 
phủ và Bộ Xây dựng, cũng như phải tìm ra giải pháp để người lao động trong công 
ty không thất nghiệp, với những lý do đó nên nhà máy được xây dựng ngay. Mục 
tiêu của Công ty sẽ cung cấp sản phẩm cho khu vực miền Đông Nam bộ và cũng 
sẽ vươn ra xuất khẩu khi đủ nguồn lực. Trước đây khi chưa có dây chuyền sản xuất 
VLKN, Công ty phải mất nhiều chi phí để xử lý bụi từ mỏ khai thác đá. Bây giờ, với 
dây chuyền này, chúng tôi đã tận dụng được hết nguồn nguyên liệu dư thừa. Vừa 
bảo vệ được môi trường lại đỡ mất tài nguyên, biến từ tạp chất ra sản phẩm có giá 
trị cao”, Nguyễn Thế Thường tâm đắc cho biết. 

Ngoài nhà máy gạch ngói không nung, hiện tại Công ty Thành Chí còn có 18 ha 
kho bãi ngoại quan; 32 ha mỏ vật liệu san lấp; 3 mỏ đá với 110 ha, có trữ lượng 35 
triệu khối. “Trong xu thế hội nhập và phát triển, chủ trương của công ty sẽ mở 
rộng thêm nhiều ngành nghề. Trong đó, chú trọng đến các lĩnh vực bất động sản, 
du lịch, dịch vụ y tế cộng đồng, kinh doanh trong lĩnh vực môi trường. Đặc biệt, 
Thành Chí đang chuẩn bị đầu tư nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn các huyện của 
tỉnh Nghệ An, góp phần cùng tỉnh Nghệ An trong phát triển xây dựng nông thôn 
mới bền vững, nhà máy có công nghệ hiện đại của Tập đoàn Carson - Mỹ, với công 
suất 200 tấn rác/ngày. Hiện dự án đang trong thời gian trình tỉnh Nghệ An xem 
xét”, anh cho biết thêm.
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Không chỉ nhanh nhạy trong kinh doanh và bản lĩnh trong điều hành doanh nghiệp, 
Nguyễn Thế Thường còn tích cực tham gia trong các hoạt động từ thiện cũng như 
trong nhiều hoạt động khác mang lại lợi ích cho công đồng xã hội.

Là một đảng viên hơn 30 năm tuổi Đảng, 18 năm quân ngũ, 16 năm trên mặt trận 
sản xuất kinh doanh cùng những thành quả đã gặt hái, trong nhiều năm qua những 
“trái ngọt” đó đã được thể hiện qua 2 lần anh được công nhận là “đảng viên 5 năm 
liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, kỷ 
niệm chương của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Top 100 nhà lãnh đạo 
giỏi, 100 doanh nhân Tâm – Tài, lãnh đạo tiêu biểu, Doanh nhân cựu Chiến binh 
tiêu biểu của cả nước được diện kiến Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch nước. Bên cạnh 
đó, anh còn được tặng thưởng nhiều huân, huy chương, bằng khen, và giấy khen...

MẠNH CƯỜNG

Đón nhận phần thưởng top 100 nhà lãnh đạo giỏi ASEAN.
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Luôn tâm niệm phải xứng 
đáng với vai trò “tay hòm 
chìa khóa” của công ty

Trương Thị Thu Nguyệt, Kế toán trưởng

Là người gắn bó với công ty trong một thời gian dài, từ năm 1994 tôi đã vào làm 
việc tại Xí nghiệp Sản xuất kinh doanh Vật liệu xây dựng, năm 2006, khi xí nghiệp 
được cổ phần hóa với tên gọi: Công ty cổ phần Thành Chí, tôi tiếp tục làm nhiệm 
vụ kế toán tại đây và sau đó được đề bạt làm kế toán trưởng của công ty. 

Sau khi thực hiện cổ phần hóa, toàn công ty chỉ có 25 người, vốn lưu động không 
có, đời sống của người lao động phải nói là rất chật vật. Với vai trò là kế toán trưởng 
của công ty, tôi luôn cố gắng “liệu cơm gắp mắm”, tham mưu cho Ban giám đốc sử 
dụng đồng tiền sao cho hiệu quả nhất trong từng giai đoạn khác nhau để nguồn 
vốn sinh lời, đồng thời mở rộng sản xuất, tuyển thêm lao động và tăng thu nhập 
cho cán bộ, công nhân và nhân viên công ty, cùng với những phúc lợi xã hội khác. 
Từ thời điểm công ty chưa đi vào khai thác, đến giai đoạn phát triển sản xuất, khai 
thác đá với khối lượng lớn, rồi mở rộng mô hình sản xuất, đầu tư mua sắm máy 
móc xây dựng nhà máy sản xuất gạch ngói không nung, tiến tới thực hiện dịch vụ 
logistic… với số lượng người lao động tăng gấp 4 lần so với lúc mới cổ phần hóa, 
lên đến gần 100 người, đòi hỏi người kế toán trưởng càng phải luôn nỗ lực cùng 
tập thể Phòng Tài chính-kế toán hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhờ được công 
ty tạo điều kiện cử đi học, từ chứng chỉ trung cấp kế toán, tôi đã nỗ lực vừa học 
vừa làm và lấy được Chứng chỉ Giám đốc tài chính, từ đó có thêm những kỹ năng 
trong việc xây dựng mô hình tổ chức, tiến hành ghi chép quyết toán, hạch toán các 
nghiệp vụ tài chính dựa trên cơ sở phát triển của công ty, đồng thời luôn tuân thủ 
các quy định của Luật Kế toán và Pháp lệnh Kế toán thống kê…; tiến hành lập đầy 
đủ các báo cáo kế toán, quyết toán của công ty và gửi cơ quan thuế đúng thời hạn; 
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thường xuyên cập nhật các thông tin về thuế, và có trách nhiệm phổ biến, hướng 
dẫn cho cán bộ, nhân viên trong đơn vị; Quản lý hoạt động ngân sách của công ty, 
Quyết toán bảo hiểm, trả lương cho người lao động đúng thời hạn... 

Tròn 10 năm làm việc tại Công ty cổ phần Thành Chí và trước đó hơn  12 năm tại 
Xí nghiệp Sản xuất vật liệu xây dựng, bản thân tôi có sự gắn bó rất mật thiết với 
doanh nghiệp từ những thời điểm khó khăn nhất cho đến khi phát triển như hiện 
nay. Đây là môi trường giúp tôi trưởng thành bởi sự gắn kết, tình cảm và trách 
nhiệm đối với Công ty. Bởi vậy, với cá nhân, tôi luôn tâm niệm phải xứng đáng với 
vai trò “tay hòm chìa khóa” của công ty, giúp lãnh đạo yên tâm, mở rộng sản xuất, 
công ty ngày càng phát triển để thu nhập của người lao động ngày càng cao, ổn 
định, từ đó, người lao động tin tưởng, gắn bó và chung tay góp sức xây dựng công 
ty thêm vững mạnh.
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LÃNH ĐẠO CÔNG TY NGHIÊM KHẮC 
NHƯNG CÔNG BẰNG VỚI TẤT CẢ 
NHÂN VIÊN

Phan Tứ Hùng 
Trưởng phòng Kế hoạch-kinh doanh

Không phải mình tôi mà tất cả nhân viên, người lao động 
trong Công ty CP Thành Chí được thẳng thắn trao đổi 
ý kiến, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, khó khăn với Ban 
Giám đốc. Tình cảm, sự động viên kịp thời từ Ban Giám 
đốc công ty, bầu không khí chan hòa giữa các nhân viên, 
người lao động trong công ty là chất keo gắn kết tôi với 
công ty từ những ngày đầu mới thành lập.

Năm 2001, tôi được tuyển dụng vào làm công nhân mỏ đá của Xí nghiệp Sản 
xuất và kinh doanh Vật liệu xây dựng trực thuộc Công ty CP Phát triển Đô thị 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (UDEC). Thời đó, Xí nghiệp có một chức năng duy nhất 
là khai thác đá và bán cho đối tác. Sản lượng khai thác ít, số lượng công việc 
không nhiều nên dù nhân công chỉ hơn chục người, nhưng mức lương của 
tôi chỉ được 720.000 đồng/tháng đối với kỹ sư hoặc tương đương. Đến năm 
2006, khi xí nghiệp được cổ phần hóa, ngành nghề kinh doanh của công ty 
tăng lên, từ khai thác đá đơn thuần giờ chuyển qua chế biến nhiều loại sản 
phẩm từ nguyên liệu đá, kinh doanh kho bãi tổng hợp, kho ngoại quan và 
gần đây là sản xuất gạch ngói không nung, đồng thời tiếp tục phát triển nhiều 
lĩnh vực khác.  
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Suốt 10 năm gắn bó với Công ty cổ phần Thành Chí và 5 năm trước đó với 
UDEC, từ thời kỳ còn công ty nhà nước đến cổ phần hóa, từ một công nhân 
khai thác đá đến nay giữ cương vị Trưởng phòng Kế hoạch-Kinh doanh, trách 
nhiệm và khối lượng công việc tăng lên rất nhiều. Đồng hành cùng công ty 
suốt ngần ấy năm giúp tôi trưởng thành lên rất nhiều. Thú thực, là đã có một 
số công ty ngỏ ý mời tôi về đầu quân cho doanh nghiệp của họ với mức thu 
nhập cao hơn, nhưng tôi tìm cách từ chối. Bởi tôi nghiệm ra rằng không đâu 
bằng nơi mình đã đổ bao mồ hôi cùng một tập thể đoàn kết, gắn bó như anh 
em trong gia đình và nhất là bầu không khí chan hòa của mọi thành viên 
trong công ty. 

Ban Giám đốc Công ty CP Thành Chí nghiêm khắc nhưng công bằng với tất 
cả nhân viên, luôn kịp thời động viên, tạo động lực để cán bộ, nhân viên và 
công nhân được phát huy hết khả năng của mình. Tôi cảm nhận được tình 
cảm ấm áp từ lãnh đạo công ty và toàn thể nhân viên. Công ty có nhiều việc 
làm, mức lương phù hợp và chưa bao giờ trả chậm hoặc nợ lương. Nhân 
viên được thẳng thắn đề đạt, chia sẻ, đóng góp ý kiến cho nhau và cho công 
ty. Bản thân tôi là Trợ lý Tổng Giám đốc, kiêm Trưởng phòng Kế hoạch-Kinh 
doanh lại được ưu ái cho đi học cao học và chứng chỉ hành nghề luật sư, tôi 
nhận thấy công ty luôn coi trọng con người, bảo vệ quyền lợi của người lao 
động. Ngoài thực hiện nghiêm các chế độ theo quy định của pháp luật đối 
với người lao động, như bảo hiểm y tế, xã hội, thất nghiệp, trợ cấp độc hại, 
bảo hiểm tai nạn, thưởng lễ tết, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần… cho 
người lao động, Ban Giám đốc Công ty còn kịp thời thăm hỏi, động viên, trợ 
giúp lúc nhân viên gặp khó khăn. Những điều đó có tiền cũng không thể mua 
được. Đó chính là chất keo khiến tôi gắn bó với Công ty CP Thành Chí trong 
suốt 10 năm qua.
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Chuyển hàng vào kho tổng hợp.

Bảo dưỡng dây chuyền công nghệ sản xuất gạch ngói không nung.
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Tấp nập hàng hóa vào kho bãi tổng hợp.
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Hàng rời và hàng container.
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TÌNH NGƯỜI TRONG TẬP THỂ 
CÔNG TY ĐÃ NEO GIỮ CHÂN TÔI

Nguyễn Dũng Tới, Nguyên  Đội trưởng Đội khai thác đá 
Chủ tịch Công đoàn Công ty (nhiệm kỳ 2013-2018)

Xuất thân từ quân đội làm công tác hậu cần kỹ thuật gần 20 
năm, sau khi xuất ngũ, năm 1998 tôi xin vào làm việc ở mỏ 
đá lô 3+4 (ấp Tân Châu, xã Châu Pha, huyện Tân thành). Vào 
thời điểm ấy, mỏ đá lô 3+4 núi Ông Cậu thuộc Xí nghiệp Sản 
xuất và kinh doanh Vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
Sau đó, trải qua nhiều thời kỳ, nhiều cơ chế quản lý khác 
nhau, từ doanh nghiệp của Nhà nước rồi chuyển sang cổ 
phẩn hóa, tôi vẫn được lãnh đạo công ty trọng dụng và tin 
tưởng giao nhiệm vụ chỉ huy nổ mìn khai thác đá .

Từ một người công nhân nổ mìn kiêm thủ kho vật liệu nổ, với mức lương khởi 
điểm chỉ 500.000 đồng/tháng (trước năm 2000) sau khi thực hiện cổ phần 
hóa, Ban Giám đốc Công ty CP Thành Chí đã cất nhắc đưa tôi lên làm nhiệm 
vụ chỉ huy nổ mìn khai thác đá, sau đó là Đội trưởng Đội khai thác, quản lý 
toàn bộ công việc tại mỏ đá lô 3+4. Ngoài kinh nghiệm, kiến thức về chất nổ 
tích lũy được trong những năm quân ngũ mà tôi được tuyển dụng và đề bạt, 
thì cái tình của Ban lãnh đạo Công ty CP Thành Chí và tập thể những người 
lao động tại đây đã neo giữ chân tôi với công trường khai thác mỏ đá. Người 
làm công trường, đặc biệt là khai thác mỏ rất vất vả và nguy hiểm. Điều này 
Ban Giám đốc Công ty rất đồng cảm, chia sẻ và luôn tìm mọi cách động viên 

134CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CHÍ



tinh thần người lao động. Cứ đến dịp lễ, tết là người lao động trong công ty 
được nhận thưởng và điều đó như đã trở thành một thông lệ và đây chính 
là động lực để người lao động phấn khởi hăng say lao động. Các chế độ bảo 
hiểm, trợ cấp độc hại, tai nạn, xăng xe, điện thoại… được công ty thực hiện 
đầy đủ. Quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động hài hòa, gắn 
kết trên cơ sở tình người, đạo đức và lương tâm. Khi người lao động gặp khó 
khăn, hoạn nạn, công ty sẵn sàng trích quỹ công ty, quỹ công đoàn thăm hỏi, 
hỗ trợ về vật chất, đồng thời còn kêu gọi toàn thể người lao động trong công 
ty chung sức giúp đồng nghiệp. 

Do vậy, không chỉ riêng tôi mà các đồng nghiệp đều cảm thấy vui vẻ, thoải 
mái, phấn khởi với môi trường làm việc của Công ty cổ phần Thành Chí. Năm 
nay, tôi đã 64 tuổi. Dù đã về hưu 4 năm rồi, nhưng công ty vẫn ký hợp đồng 
tiếp tục công tác kiểm ra, giám sát công tác nổ mìn. Hơn 40 năm lao động, 
đáng ra ở tuổi này tôi đã nghỉ ngơi, vui vầy bên gia đình, con cháu; nhưng 
chính nghĩa tình của Ban Giám đốc công ty đã giúp tôi thêm nghị lực để tiếp 
tục gắn bó với nghề vất vả, nặng nhọc này;  để vừa truyền đạt lại kinh nghiệm 
cho lớp trẻ, vừa thực hiện nhiệm vụ của công ty tin cậy giao phó, đồng thời 
tôi lại có thêm thu nhập khi sức khỏe vẫn còn tốt và mong muốn được tiếp 
tục cống hiến cho công ty. 
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Đội ngũ công nhân Nhà máy gạch ngói không nung.
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Đội ngũ công nhân Nhà máy gạch ngói không nung.
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“Nói đi đôi với làm”
Phan Đức Ngọc 
Xưởng trưởng Nhà máy gạch ngói không nung

Là một cán bộ có nhiều năm gắn bó với Công ty cổ phần 
Thành Chí, nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập công 
ty, cũng như bao anh em trong đơn vị, chúng tôi luôn 
khắc ghi và bồi hồi nhớ về những ngày đầu gian khổ. 
Đặc biệt, chúng tôi nhớ mãi dấu ấn về cơn bão số 9, đổ 
bộ vào tỉnh BR-VT tháng 12 năm 2006. Ngày đó, Công ty 
Thành Chí vừa “chân ướt chân ráo” chuyển đổi mô hình 
từ doanh nghiệp Nhà nước sang công ty cổ phần, mọi 
thứ còn lạ lẫm, khó khăn thì gặp ngay cơn bão số 9, văn 

phòng, nhà xưởng, công trường bị bão tàn phá tan hoang.  25 cán bộ, nhân 
viên và công nhân chúng tôi cùng xúm tay lại, lội bùn, lội nước để dọn dẹp 
mặt bằng, dựng lại lán trại và khôi phục sản xuất. 

Để có cơ ngơi của Công ty CP Thành Chí như hôm nay, điều lắng đọng sâu 
nhất trong  trong tâm trí của mỗi chúng tôi là sự nỗ lực vượt khó của cả tập 
thể công ty, từ lãnh đạo cho tới nhân viên, công nhân. Từ những ngày lương  
còn “ba cọc, ba đồng” đến nay đã có “của ăn, của để” ai cũng  vui mừng với 
sự phát triển của công ty.
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Hơn 20 năm tuổi Đảng, là Xưởng trưởng Nhà máy gạch ngói không nung của 
Công ty CP Thành Chí, với phương châm “Nói đi đôi với làm”, tôi luôn gương 
mẫu, đi đầu trong các nhiệm vụ được giao, như: điều hành, sắp xếp, điều tiết 
phương tiện, giao hàng kịp tiến độ. Do đặc thù công việc thường xuyên tiếp 
xúc với máy móc, tôi luôn có mặt tại nơi sản xuất sớm nhất, trước giờ quy 
định làm việc của công ty để soát xét lại tình hình nhân lực, dây chuyền sản 
xuất, trực tiếp hướng dẫn, chỉ bảo tận tình các thao tác trên dây chuyền công 
nghệ nhằm bảo đảm an toàn cho người lao động khi thao tác vận hành theo 
từng dây chuyền và tính năng kỹ thuật từng loại máy. Bên cạnh đó, mỗi lần 
người lao động hay gia đình của họ bị ốm đau, chúng tôi đều đến thăm hỏi, 
chia sẻ, động viên họ vượt qua khó khăn. Mỗi lần dự họp chi bộ, hoặc nghe 
giới thiệu các chỉ thị, nghị quyết  của Đảng do Đảng ủy Công ty UDEC tổ 
chức, tôi đã chủ động và kịp thời, phổ biến cho cán bộ, công nhân trong đơn 
vị mình biết và thực hiện đúng theo tinh thần nghị quyết, chỉ thị của Chi bộ, 
Đảng bộ Công ty đề ra. 

Từ những việc làm thiết thực đó đã góp phần cùng tập thể cán bộ, nhân viên, 
người lao động trong công ty luôn đoàn kết, tạo môi trường làm việc lành 
mạnh, hiệu quả, hòa đồng với nhau.
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Luôn tận tâm 
phục vụ khách hàng 

Nguyễn Hùng Cường, Trưởng bộ phận Kho bãi tổng hợp 

Tôi bắt đầu vào làm việc tại Công ty cổ phần Thành Chí từ 
năm 2008, ban đầu được phân công về Phòng Kế hoạch - Kinh 
doanh, làm nhiệm vụ xuất- nhập kho, đối chiếu cát, đá và các 
sản phẩm bán cho khách hàng. Năm 2011, tôi được điều động 
về làm việc tại kho bãi tổng hợp của công ty và năm 2012 trở 
thành Trưởng bộ phận Kho bãi tổng hợp với công việc quản 
lý các hoạt động xuất- nhập hàng hóa vào kho bãi; điều hành 
vận chuyển và những công việc do Ban giám đốc giao. 

Công ty cổ phần Thành Chí hiện có 3 kho, mỗi kho diện tích 10.000m2, với sức chứa 
của cả 3 kho cùng lúc khoảng 80.000 tấn hàng. Tiến độ nhập hàng trong 24 giờ từ 
4.000-5.000 tấn hàng. Các mặt hàng gửi tại kho bãi cũng rất phong phú, đa dạng, từ 
nông sản (bắp, lúa mỳ…), bột sô-đa, phân bón, ô tô, nhôm, thiết bị sản xuất thép… 

Để giành được sự tín nhiệm của khách hàng, giúp kho luôn trong tình trạng “kín” 
chỗ, trước hết đội bảo vệ phải thực hiện nghiêm việc kiểm tra cơ sở vật chất của 
3 kho luôn bảo đảm đạt chuẩn, hệ thống kho bãi  bảo quản hàng nghiêm ngặt, có 
bảo vệ trực kho 24/24 giờ; công tác xuất-nhập hàng chặt chẽ; đặc biệt là tinh thần 
phục vụ cao “Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”, phục vụ khách 24/24 giờ bất 
kể lễ tết. 
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Về nhân sự, các nhân viên của kho đều được công ty cử đi dự các khóa đào tạo và 
được cấp chứng chỉ về: Nghiệp vụ bảo vệ; kỹ năng quản lý kho; phòng cháy chữa 
cháy và an toàn lao động… Ngoài ra, hàng tháng, đội bảo vệ kho tổ chức họp, quán 
triệt tư tưởng, đạo đức của người bảo vệ, xác định công ty là nhà, tài sản của công 
ty, của kho bãi cũng cần bảo vệ và trông coi như tài sản của mình. Nhờ đó, anh em 
đội bảo vệ kho luôn tận tâm với công việc. Suốt 8 năm qua, kể từ khi có kho bãi, đội 
bảo vệ của công ty chưa để xảy ra mất mát hoặc thất thoát tài sản của khách hàng 
gửi tại kho bãi, vì thế đã nhận được sự tín nhiệm cao của khách hàng, năng suất 
kho bình quân hàng năm đạt khoảng 300.000 tấn.

Bản thân tôi coi công ty như nhà mình, Công ty phát triển thì thu nhập và các quyền 
lợi của người lao động càng được cải thiện tốt hơn. Vì thế, tôi luôn xác định phục 
vụ công ty với tinh thần và trách nhiệm cao nhất, để đền đáp lại sự quan tâm, của 
Ban giám đốc đối với đời sống của người lao động, giúp chúng tôi yên tâm làm việc, 
tận tâm phục vụ công ty và khách hàng.

Kiểm tra việc sắp xếp hàng hóa trong kho.

dấu ấn một thập kỷ141



142CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CHÍ

Lực lượng bảo vệ tại kho bãi của Công ty Cổ phần Thành Chí.
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TĂNG CƯỜNG SẢN XUẤT 
VÀ SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY KHÔNG NUNG 

PGS.TS Nguyễn Văn Chánh
Trưởng bộ môn Vật liệu xây dựng  
Trường Đại học Bách khoa TP.HCM

Trong những năm qua, 
Chính phủ đã tập trung 
chỉ đạo phát triển vật liệu 
xây không nung (VLXKN) 
để từng bước thay thế  
gạch đất sét nung, hạn chế 
sử dụng đất sét và than - 
nguồn tài nguyên không 
tái tạo, góp phần bảo vệ 
an ninh lương thực, tiết 
kiệm năng lượng và giảm 

lượng khí thải CO2. Ngoài ra, việc sử dụng phế thải của 
các ngành công nghiệp như tro, xỉ, mạt đá... để sản xuất 
VLXKN cũng góp phần giảm một lượng đáng kể các 
chất thải rắn ra môi trường. 

Những ưu điểm nổi trội  
của gạch không nung

Sau gần 6 năm triển khai thực hiện Chương trình phát 
triển VLXKN được ban hành theo Quyết định số 567/
QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ, 
chương trình phát triển VLXKN đã được phổ biến rộng 
rãi và được các cấp, các ngành, đặc biệt là các doanh 
nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng hưởng ứng tích cực. 
Doanh nghiệp và người dân bước đầu đã làm quen với 
VLXKN; nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường trong 
sản xuất và sử dụng vật liệu xây. 

So sánh hiệu quả kinh tế, kỹ thuật sản xuất và sử dụng, 
sản phẩm vật liệu xây dựng không nung có nhiều tính 
chất vượt trội hơn vật liệu nung. Đó là:

- Nguồn nguyên liệu sản xuất gạch không nung rất 
phong phú, có sẵn trong nước, là nguồn nguyên liệu 
tận dụng phế thải.

- Vốn đầu tư cho dây chuyền sản xuất gạch không nung 
thấp, chỉ bằng ¼ so với nhà máy gạch nung mà còn dễ 
dàng tự động hóa dây chuyền, nâng cấp chất lượng 
sản phẩm.

- Có thể tạo đa dạng loại hình sản phẩm, kích thước 
khác nhau, thích ứng với tính đa dạng trong xây dựng, 
nâng cao hiệu quả kiến trúc.

- Khả năng cách âm tốt nhờ cấu trúc rỗng, góp phần 
cải thiện môi trường sống, sử dụng làm vật liệu cách 
âm cho công trình công cộng như bệnh viện, nhà hát, 
trường học, khách sạn,…

- Khả năng chống thấm: việc chống thấm chưa được 
nêu lên trong tiêu chuẩn đối với các loại gạch xây có 
trát, kể cả gạch đất sét nung truyền thống. Tuy nhiên, 
đây lại là lợi ích thiết thực, nổi trội của gạch không nung 
xi măng cốt liệu:
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- Kết cấu thành vách vững chắc: gạch rỗng có 3 – 4 
thành vách dầy, chạy song song theo chiều dài, tạo ra 
nhiều lớp giúp sản phẩm có khả năng cách âm, cách 
nhiệt vượt trội. Kết cấu này giúp cho việc thi công điện, 
nước âm tường được thuận tiện, chắc chắn.

Công ty CP Thành Chí của tỉnh BR-VT đi đầu 
trong sản xuất gạch ngói không nung 

Qua theo dõi các DN sản xuất vật liệu xây không nung 
trên địa bàn cả nước, tôi nhận thấy rằng Công ty CP 
Thành Chí – một trong những DN của tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu là đơn vị  rất chú trọng đến sản xuất vật liệu xây 
dựng thân thiện với môi trường nhằm thực hiện sự chỉ 
đạo của Chính phủ, Bộ Xây dựng và UBND tỉnh BR-VT.

Khác với gạch đất sét nung, gạch không nung xi măng 
cốt liệu có nguyên liệu chính là đá mạt, phụ phẩm cuối 
cùng của các đơn vị khai thác đá, nên hầu hết những 
địa phương có mỏ đá đều có thể tổ chức, quy hoạch 
sản xuất gạch xi măng cốt liệu. Nguyên liệu để sản 
xuất gạch xi măng cốt liệu dồi dào và thuận lợi hơn 
so với nguồn nguyên liệu để sản xuất gạch đất nung. 
Đây là một lợi thế rất lớn khiến gạch xi măng cốt liệu 
có nguồn cung cấp dồi dào, sản phẩm chất lượng cao, 
giá cả cạnh tranh.

Gạch xi măng cốt liệu của Công ty cổ phần Thành Chí 
được sản xuất trên dây chuyền thiết bị hiện đại, sản 
phẩm được cấu thành từ máy rung ép thủy lực, không 
gây khói bụi, bảo vệ môi trường. Có thể dễ dàng nhận 
thấy, các chỉ tiêu về suất đầu tư, công suất, điều kiện 
sản xuất của gạch xi măng cốt liệu đều thuận lợi và có 
tính cạnh tranh cao hơn so với gạch nung. Bên cạnh 
đó, nhà máy sản xuất gạch xi măng cốt liệu cũng có lợi 
thế lớn về việc tiết kiệm quỹ đất phát triển.

Ngoài ra, gạch xi măng cốt liệu có ưu thế nổi trội hơn 
hẳn gạch đất nung về chất lượng và tính ứng dụng của 
sản phẩm. Cụ thể, gạch xi măng cốt liệu có cường độ 
chịu lực cao; chống thấm tốt; mẫu mã, kích thước đa 
dạng; giá cả cạnh tranh, ổn định; sản lượng lớn; giảm 
thời gian thi công, tiết kiệm chi phí; công cụ, vật tư, 
thói quen, kỹ thuật thi công đơn giản; dễ dàng trong 
quản lý và thân thiện với môi trường.

Với nhiều lợi thế cạnh tranh, cùng với định hướng 
khuyến khích phát triển của Chính phủ, gạch không 
nung xi măng cốt liệu đang ngày càng trở nên thông 
dụng, được nhiều chủ đầu tư, nhà thầu và người tiêu 
dùng tin dùng khi thỏa mãn tốt các yếu tố là sản phẩm 
văn minh, chất lượng tốt, mẫu mã đa dạng và giá thành 
rẻ.

Hiện nay, cùng với quá trình phát triển kinh tế của đất 
nước, nhu cầu về vật liệu xây dựng cũng ngày càng gia 
tăng, đặc biệt là các loại vật liệu có chất lượng cao, đáp 
ứng được yêu cầu về độ chịu lực nén, độ bền, độ chịu 
nhiệt, cách âm, cách nhiệt, kiểu dáng, màu sắc… Đặc 
biệt là phải phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới 
nóng ẩm, thời tiết khắc nghiệt của Việt Nam. Với những 
đặc điểm ưu việt so với các loại gạch thông thường, 
gạch không nung bê tông là sản phẩm hoàn hảo cho 
các nhu cầu trên.

Chính vì vậy, việc đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất 
gạch không nung xi măng cốt liệu của Công ty cổ phần 
Thành Chí, đã và đang tham gia vào thị trường cung 
cấp VLXKN chất lượng cao, nhằm thực hiện các chủ 
trương, chính sách của Nhà nước, đặc biệt là thực hiện 
thông tư 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ Xây 
dựng về việc qui định sử dụng VLXKN trong các công 
trình xây dựng, là điều cần thiết, có hiệu quả.
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Ông Nguyễn Văn Lang, Giám đốc Công ty TNHH 
Xây dựng Lang Phong:

Tính ưu việt của gạch ngói 
không nung Thành Chí

Trước đây, các công trình của Công ty TNHH Xây dựng Lang Phong sử dụng gạch 
đốt lò truyền thống. Nhưng, vài năm trở lại đây, chúng tôi chọn sản phẩm gạch 
ngói không nung của Công ty CP Thành Chí. 

Vì sao chúng tôi sử dụng gạch không nung? Vì gạch không nung có khả năng chịu 
lực, có thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng lớn. Gạch đốt lò thông thường không 
thể chịu được lực với cường độ tầm 300 - 400 kg/cm2 trở lên. Mặt khác, kích thước 
gạch không nung có nhiều loại, khách hàng có thể yêu cầu nhà máy sản xuất 
những loại có kích thước khác nhau, rất thuận tiện trong việc thi công, hiệu quả 
hơn và giảm được chi phí nhân công, nhưng tiến độ công trình lại nhanh hơn. 
Khi sử dụng gạch không nung, các loại vữa dùng cho gạch này cũng có giá thành 
rẻ hơn, tiết kiệm hơn so với vữa sử dụng cho gạch đốt lò thông thường. Ngoài ra, 
gạch không nung có thành dày hơn, do đó, khả năng cách âm tốt, cách nhiệt tốt 
và chống thấm cao. Đối với những công trình hoặc những vùng tường không yêu 
cầu cường độ, việc sản xuất gạch không nung có thể thay đổi để giảm bớt lượng xi 
măng nhằm giảm chi phí.

Khi có công trình, rất nhiều nhà cung cấp đến chào hàng với công ty chúng tôi, 
nhưng vì sao tôi chọn gạch ngói không nung Thành Chí? Vì đây là đơn vị cung cấp 
vật liệu xây dựng có uy tín trên địa bàn tỉnh. Qua quá trình sử dụng, sản phẩm 
gạch ngói không nung Thành Chí được đơn vị kiểm định đánh giá chất lượng đạt 
chuẩn và ổn định. Trong xây dựng, chất lượng các viên gạch ổn định rất quan trọng 
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đối với nhà thầu vì ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công của công trình. Gạch 
đạt chuẩn, ổn định giúp công trình thi công chuẩn hơn, độ hoàn hảo cao hơn, 
còn gạch chất lượng không đồng đều sẽ khiến công trình chất lượng kém. Công ty 
TNHH Xây dựng Lang Phong sử dụng gạch ngói không nung Thành Chí trong một 
số công trình như: Chợ Long Sơn, trường Mầm non Nắng Hồng (TP. Vũng Tàu), 
trường Mầm non Phú Mỹ, sân vận động Tân Thành (huyện Tân Thành)… và đều 
nhận được phản hồi tốt bởi kết cấu ổn định của công trình, phòng cách âm, cách 
nhiệt tốt. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng sản phẩm gạch ngói 
không nung Thành Chí.

Khách hàng nói về sản phẩm- dịch vụ của Công ty CP Thành Chí

Trường Mầm non Thắng Nhì (D25 Lê Văn Lộc, TP. Vũng Tàu) 
là một công trình sử dụng gạch không nung Thành Chí.
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Trường Mầm non Nắng Hồng (TP. Vũng Tàu) sử dụng gạch ngói không nung Thành Chí.
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Khách hàng nói về sản phẩm- dịch vụ của Công ty CP Thành Chí

Ông Hồ Thanh Côn, tổng giám đốc 
Công ty cổ phần UDEC:

Cát nhân tạo Thành Chí  
được xem như “vàng”

Chúng tôi là một bạn hàng thường xuyên 
và bắt đầu đặt hàng vật liệu xây dựng của 
Công ty CP Thành Chí từ năm 2006. Qua 
một thời gian, Công ty CP Thành Chí ngày 
càng chứng tỏ sự phát triển ổn định bằng 
việc đầu tư dây chuyền sản xuất công nghệ 
hiện đại, đáp ứng được nhu cầu của khách 
hàng và khẳng định thương hiệu trên thị 
trường trong và ngoài tỉnh. 

Về đá xây dựng, Công ty CP Thành Chí có 
mỏ đá tại xã Châu Pha (huyện Tân Thành) 

với dây chuyền hiện đại, sản xuất đá với nhiều kích cỡ khác nhau, tùy theo nhu cầu 
của khách. Thêm vào đó, đội ngũ nhân viên cũng như phương tiện vận chuyển đá 
chuyên nghiệp của Thành Chí là “điểm cộng” với khách hàng, trong đó có Công ty 
TNHH Một thành viên Du lịch UDEC.

Về cát nhân tạo, trong sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của ngành xây dựng, lượng 
cát tự nhiên dần trở nên khan hiếm, cạn kiệt, trong khi cát là loại cốt liệu không 
thể thiếu trong các công trình từ lớn đến nhỏ. Vì thế, cát nhân tạo là giải pháp cho 
các doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Cát nhân tạo được nghiền nhỏ từ đá 
tự nhiên, đang là xu hướng thay thế cho nguồn cát tự nhiên ngày càng bị cạn kiệt. 
Bên cạnh đó, cát nhân tạo có tính chất đặc biệt: Hạt cát đồng đều hơn, có thể điều 
chỉnh modun và tỷ lệ thành phần hạt theo từng yêu cầu cấp phối cho các loại bê 
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tông khác nhau (như bê tông asphalt, bê tông macrosell, bê tông xi măng, bê tông 
dầm lăn và các loại bê tông đặc biệt...). Loại cát nhân tạo cũng cho phép tiết kiệm xi 
măng, nhựa đường, rút ngắn thời gian thi công và tăng tuổi thọ công trình. Chúng 
tôi chọn cát nhân tạo của Công ty CP Thành Chí bởi chất lượng vượt trội, tốt hơn 
hẳn so với cát tự nhiên, lại thân thiện, không gây ảnh hưởng đến môi trường. Công 
ty CP Thành Chí sử dụng thiết bị sản xuất cát nhân tạo hiện đại, cường độ hạt cát 
cao, mật độ cát đồng đều, giúp công trình của chúng tôi có chất lượng cao hơn, thời 
gian thi công cũng ngắn hơn. Hồi cuối tháng 10 -2016, tôi dẫn một chuyên gia về 
cát xây dựng đến tham quan cơ sở sản xuất cát nhân tạo Thành Chí để nhờ đánh 
giá chất lượng cát của đơn vị này. Vị chuyên gia đã nói sau khi kiểm định: “Đây là 
vàng chứ không phải cát”, chỉ một câu nói đó thôi là đủ để đánh giá chất lượng của 
cát nhân tạo Thành Chí, và vì thế chúng tôi chọn đối tác Thành Chí cung cấp vật 
liệu xây dựng cho đơn vị của mình.
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Dây chuyền nghiền sàng cát nhân tạo và đá xây dựng.
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Khách hàng nói về sản phẩm- dịch vụ của Công ty CP Thành Chí

Ông Phạm Văn Bình, PGĐ quản lý kinh doanh  
miền Nam Công ty CP tập đoàn Tân Long:

Khách hàng hài lòng về sự chuyên 
nghiệp của dịch vụ kho vận 

Công ty CP tập đoàn Tân Long là một trong những khách hàng lâu năm của dịch 
vụ kho ngoại quan - Công ty CP Thành Chí.  Công ty chúng tôi thường xuyên nhập 
khẩu hàng nông sản và thức ăn chăn nuôi. Qua quá trình làm việc và cộng tác với 
Công ty CP Thành Chí, chúng tôi rất hài lòng vì dịch vụ kho ở đây rất tốt. Hệ thống 
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kho luôn bảo đảm an toàn trong việc bảo quản hàng nông sản, kể cả lâu dài cũng 
như ngắn hạn. Không chỉ bảo quản hàng luôn khô ráo, tránh được ẩm mốc, mối 
mọt và sự xâm hại của côn trùng, động vật gặm nhấm mà hàng gửi của chúng tôi 
chưa khi nào bị thất thoát. Bên cạnh đó, sự nhiệt tình, tính chuyên nghiệp, sẵn 
sàng hợp tác 24/24 giờ, kể cả những ngày lễ, tết của đội ngũ những người làm công 
tác dịch vụ, bảo vệ trong Công ty CP Thành Chí đã giúp chúng tôi thực hiện các 
thủ tục xuất - nhập kho nhanh chóng và hiệu quả. 

Giá cả ổn định, các dịch vụ kho vận của Thành Chí đều nhanh chóng, thuận tiện 
và chuyên nghiệp là những điều khiến chúng tôi luôn hài lòng. Đó là lý do chúng 
tôi gắn bó với Thành Chí nhiều năm qua và trong tương lai, chúng tôi cũng sẽ tiếp 
tục lựa chọn Công ty CP Thành Chí.
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH 
HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY



đại hội đảng bộ công ty 
(nhiệm kỳ 2015-2020)

Quang cảnh và các hoạt động Đại hội.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty.
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tham dự đại hội LẦN THỨ IV đảng bộ KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH BR-VT  
(nhiệm kỳ 2015-2020)

Đoàn đại biểu Đảng bộ tham dự Đại hội lần thứ IV Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh BR-VT (nhiệm kỳ 2015-2020).
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hội nghị truyền thống nhân kỷ niệm ngÀY THÀNH LẬP CÔNG TY UDEC
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hội nghị truyền thống nhân kỷ niệm ngÀY THÀNH LẬP CÔNG TY UDEC
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hội THAO truyền thống nhân kỷ niệm ngÀY THÀNH LẬP CÔNG TY UDEC
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hội THAO truyền thống nhân kỷ niệm ngÀY THÀNH LẬP CÔNG TY UDEC
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HƯỚNG VỀ 1000 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI
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HƯỚNG VỀ 1000 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI

Cùng các doanh nghiệp tỉnh BR-VT, Công ty cổ phần Thành Chí đã tham gia đóng góp kinh phí, 
trồng cây lưu niệm tại khu vực Tượng đài Thánh Gióng nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
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tổ chức các cuộc hội thảo
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tổ chức các cuộc hội thảo

Công ty cổ phần Thành Chí tổ chức Hội thảo gạch ngói không nung tại TP. Hồ Chí MInh, tỉnh Đồng Nai.
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THAM GIA CÁC KỲ HỘI CHỢ
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Trong 10 năm qua, Công ty Thành Chí đã tích cực tham các hội chợ trên địa bàn tỉnh BR-VT 
và các địa phương trong cả nước. Trong ảnh: Tham gia Hội chợ tại TP. Bà Rịa và TP. Cần Thơ.

THAM GIA CÁC KỲ HỘI CHỢ

dấu ấn một thập kỷ167



XÚC TIẾN ĐẦU TƯ - học hỏi kinh nghiệm
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XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, HỌC HỎI KINH NGHIỆM
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XÚC TIẾN ĐẦU TƯ - học hỏi kinh nghiệm

Công ty Thành Chí thực hiện nhiều cuộc xúc tiến đầu tư, khảo sát thị trường,  
học hỏi kinh nghiệm tại Nhật Bản, Liên bang Nga, Vương quốc Anh, Ôxtrâylia...
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XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, HỌC HỎI KINH NGHIỆM

Công ty Thành Chí thực hiện chuyến đi xúc tiến đầu tư,  
khảo sát thị trường, học hỏi kinh nghiệm tại Nhật Bản.
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đón nhận các giải thưởng

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Thường tại lễ tôn vinh top 100 Doanh nghiệp phát triển vững mạnh, 
toàn diện - ASEAN 2014.
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đón nhận các giải thưởng
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đón nhận các giải thưởng

Nhà báo NSNA Trần Duy Ngoãn, Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An (thứ hai bên trái sang) với TGĐ  Công ty CP Thành Chí,  
Nguyễn Thế Thường (thứ ba bên trái sang) tại lễ Tôn vinh tập thể cá nhân tiêu biểu ASEAN.
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đón nhận các giải thưởng
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Hoạt động từ thiện xã hội
 Trong những năm qua, hoạt động từ thiện xã hội luôn được Công ty quan tâm, đẩy mạnh. Hàng năm vào dịp 
hè, Công ty đều tổ chức các đợt thăm, tặng quà, tặng học bổng cho học sinh và sinh viên nghèo vượt khó trên 
địa bàn tỉnh (trung bình 10-20 suất với mỗi suất 1 triệu đồng/học sinh và 2 triệu đồng/sinh viên). Mỗi năm công 
ty đều ủng hộ với số tiền 30 triệu đồng/căn để xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương cho các gia đình có hoàn 
cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa. Ngoài ra, cán bộ, công nhân viên, người lao động của Công ty còn tích cực 
tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung, miền Bắc bị thiên tai, lũ lụt và nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn 
tỉnh. Bên cạnh đó, Công ty cũng luôn chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần đối với những người lao động của 
Công ty có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo bằng việc hỗ trợ một phần kinh phí điều trị...

HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN XÃ HỘI
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HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN XÃ HỘI

Công ty CP Thành Chí trao tặng quà cho các nạn nhân chất độc da cam tại huyện Tân Thành.

dấu ấn một thập kỷ177



HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN XÃ HỘI

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Chí Quý trao tặng quà cho đồng bào dân tộc Châu Ro.
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HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN XÃ HỘI

Đồng bào dân tộc Châu Ro (xã Bình Trung, huyện Châu Đức)  vui mừng đón nhận  
Báo Bà Rịa - Vũng Tàu trong 1 năm do Công ty CP Thành Chí tặng.

dấu ấn một thập kỷ179



Giúp người nghèo 
an cư lạc nghiệp

Theo ông Nguyễn Thế Thường, Tổng Giám đốc Công ty CP Thành Chí, bên cạnh việc 
nâng cao chất lượng sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, 
những năm qua, Công ty luôn chú ý đến các công tác xã hội, quan tâm, chăm lo cho 
người nghèo trên địa bàn tỉnh, trong đó có việc xây nhà tình nghĩa cho đối tượng 
là bộ đội phục viên, thân nhân của thương binh, liệt sỹ hoặc nhà tình thương cho 
người nghèo, hoàn cảnh khó khăn về nơi ở. Mỗi năm, công ty đều trích tiền phúc 
lợi để xây nhà tình nghĩa, tình thương, 10 năm qua, Công ty đã xây dựng được tổng 
cộng 10 căn nhà tình thương, với tổng trị giá 300 triệu đồng, góp phần giúp người 
nghèo có căn nhà ổn định, từ đó vươn lên thoát nghèo.

Đến thăm gia đình ông Vũ Văn Công, thôn Láng Cát, xã Tân Hải, huyện Tân Thành, 
có thể cảm thấy sự đổi khác rất nhiều của ông so với trước đây. Ông Công vui vẻ 
cho biết, ông là bộ đội phục viên, vợ chồng ông có 6 người con, từ quê vào BR-VT 
lập nghiệp từ năm 1999. Đời sống khó khăn, ruộng đất không có nên 2 vợ chồng 
ông phải làm thuê. Năm 2008, ông được công ty CP Thành Chí tặng 25 triệu, cùng 
số tiền vợ chồng ông tích góp trong nhiều năm, mấy cha con tự bỏ công xây dựng 
căn nhà lợp tôn, sàn lát gạch hoa. “Sau khi có nhà, không còn chịu cảnh dột nát, 
cả gia đình tôi rất phấn khởi. Vợ chồng con cái bảo nhau làm ăn, dần dần vợ chồng 
tôi đã mua được ruộng, tự canh tác chứ không đi làm thuê như trước. Tất cả có 
được nhờ “mốc” ban đầu là căn nhà tình thương do Công ty CP Thành Chí hỗ trợ 
tiền xây”, ông Công nói.

HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN XÃ HỘI
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Ông Nguyễn Thế Thường, Tổng Giám đốc công ty CP Thành Chí (bìa phải)  
đến thăm gia đình ông Vũ Văn Công, người được Công ty giúp đỡ tiền xây nhà tình thương năm 2008.

HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN XÃ HỘI

dấu ấn một thập kỷ181



MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG THỂ THAO
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG THỂ THAO

Đội bóng chuyền Công ty CP Thành Chí 
đoạt giải Nhất các CLB bóng chuyền tỉnh BR-VT. dấu ấn một thập kỷ183



HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC HÀNG NĂM
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HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC HÀNG NĂM

Hàng năm, Công ty CP Thành Chí đều tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 
và triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh của năm tiếp theo.

dấu ấn một thập kỷ185



HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 
và triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh mới
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HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 
và triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh mới
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THAM DỰ ĐẠI HỘI DOANH NHÂN CỰU CHIẾN BINH

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chụp ảnh lưu niệm với Hiệp hội doanh nhân 
Cựu chiến binh Việt Nam - lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2013-2018) - ngày 7-8-2013.
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HOẠT ĐỘNG NỮ CÔNG

Các hoạt động nữ công
Xác định vai trò phụ nữ góp phần quan trọng trong việc hoàn thành chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, thời gian 
qua, Công ty cổ phần Thành Chí đã bố trí các lao động nữ (chiếm khoảng 20% người lao động) công việc phù 
hợp; khuyến khích, tạo điều kiện cho các lao động nữ được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 

Hàng năm, 100% lao động nữ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vào các dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 
8-3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, Công ty đều tổ chức gặp mặt, tặng quà và động viên chị em phụ nữ khắc phục 
khó khăn, thực hiện tốt công việc được giao, tích cực tham gia các phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, 
“Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”...

Chị em phụ nữ tham gia Hội thi cắm hoa.
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THAM GIA CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC
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THAM GIA CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC
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XÁC ĐỊNH CỘT MỐC MỎ ĐÁ
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Tìm hiểu công nghệ sản xuất gạch ngói không nung

Khảo sát tìm hiểu công nghệ và dây chuyền sản xuất gạch ngói không nung.
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Khơi mạch những vỉa đá. Mỏ đá lô 3+4 có tổng diện tích 49ha, trữ lượng khoảng 21 triệu m3  
(tại núi Ông Cậu, ấp Tân Châu, xã Châu Pha, huyện Tân Thành, tỉnh BR-VT)
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Nhà máy sản xuất nguyên liệu bột giấy xuất khẩu từ năm 2009-2015.
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CÁC DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
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CÁC DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

dấu ấn một thập kỷ197
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BÁO CHÍ ĐỒNG HÀNH 
CÙNG DOANH NGHIỆP

dấu ấn một thập kỷ199



BÁO CHÍ ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ các doanh nghiệp nhân Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-2016).
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BÁO CHÍ ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

Ông Nguyễn Thế Thường TGĐ CTCP Thành Chí tại buổi lễ gắn biển công trình Nhà điều hành  
và sản xuất Chương trình Đài PT-TH Nghệ An, đơn vị kết nghĩa với CTCP Thành Chí.

dấu ấn một thập kỷ201



CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CHÍ:

Đơn vị đi đầu trong sản xuất 
gạch xây không nung

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có chủ trương phát triển vật liệu xây 
dựng không nung để từng bước thay thế gạch đất sét nung và coi đây là vấn đề cấp 
bách cần phải quan tâm. Gạch không nung ra đời sẽ tiết kiệm được tài nguyên đất 
nông nghiệp, tiết kiệm nhiên liệu; góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giảm 
lượng phát ra khí thải các-bon gây hiệu ứng nhà kính là nguyên nhân của biến đổi 
khí hậu toàn cầu. Bên cạnh đó việc sử dụng gạch không nung còn tiết kiệm nhân 
công, vật liệu giảm giá thành cho các công trình.

Ý thức cao vấn đề bảo vệ môi trường và định hướng cho doanh nghiệp phát triển 
bền vững, với tinh thần đột phá tiên phong đi trước đón đầu, đầu năm nay Công 
ty CP Thành Chí đã mạnh dạn đầu tư gần 10 tỷ đồng để xây dựng Nhà máy sản 
xuất gạch không nung quy cách 8x8x18, 9x9x19 với công suất 15 triệu viên/năm, 
gạch Block quy cách 9x19x19, 9x19x39: 13 triệu viên/năm, gạch Terrazzo quy cách 
3x30x30, 3x40x40: 300 ngàn m2/năm. Với dây chuyền sản xuất gạch tự động cho ra 
nhiều sản phẩm đa dạng, phong phú bảo đảm chất lượng đạt tiêu chuẩn Việt Nam, 
sản phẩm của công ty đã thay thế dần những sản phẩm gạch đất sét nung làm thủ 
công và từng bước được người tiêu dùng đón nhận. Giá thành sản phẩm được cung 
cấp cho khách hàng rẻ hơn ngoài thị trường và rẻ hơn gạch truyền thống từ 10-20%.

Lý giải về vấn đề  này, Ông Nguyễn Thế Thường, Tổng Giám đốc Công ty CP Thành 
Chí, cho biết: Nguồn nguyên liệu cho nhà máy gạch được Công ty tận dụng bột đá 
của chính công ty từ công nghệ mới, hiện đại cho ra các loại sản phẩm chất lượng 

Tháng 9 -2013, Công 
ty CP Thành Chí đưa 

vào hoạt động Nhà 
máy sản xuất gạch 

không nung tại ấp Tân 
Châu, xã Châu Pha, 

huyện Tân Thành. 
Đến nay các loại sản 

phẩm gạch xây và 
gạch Terrazzo (gạch lát 
sân, vỉa hè)... và nhiều 

loại sản phẩm khác  
của công ty sản xuất 

được cung cấp cho các 
công trình trên địa 

bàn tỉnh, vừa có giá 
thành rẻ vừa làm sạch 

môi trường.

BÁO CHÍ ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP
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cao nhưng giá thành rẻ và hoàn toàn chủ động, đồng thời nhà máy sản xuất gạch 
nằm liên hoàn trong khu vực khai thác chế biến đá xây dựng tại mỏ đá lô số 4 dẫn 
tới giảm được nhiều chi phí đầu tư.

Ngoài việc giảm giá thành sản phẩm, đơn vị luôn quan tâm đến chất lượng sản 
phẩm. Ông Thường cho biết đối với các sản phẩm không đạt chất lượng hoặc bị 
một vài lỗi nhỏ, đơn vị sẽ hủy bỏ, cho đóng lại chứ tuyệt đối không đưa vào các công 
trình xây dựng. Theo ông, “uy tín của doanh nghiệp, chất lượng sản phẩm” là yếu 
tố quan trọng hàng đầu luôn được doanh nghiệp quan tâm và quán triệt cho đội 
ngũ công nhân thực hiện.  Hiện tại Công ty  CP Thành Chí có 100 công nhân làm 
việc ổn định tại 2 nhà máy với mức thu nhập trung bình 5,5 triệu đồng/người/
tháng. Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ cho người lao động, vì 
thế anh chị em công nhân ngày càng gắn bó với công ty.

Xác định sản xuất, sử dụng gạch không nung là xu thế tất yếu trong xây dựng, gạch 
không nung của nhà máy sản xuất trên dây chuyền hiện đại, bảo đảm chất lượng 
nên đã và đang được người tiêu dùng ưa thích. Từ khi nhà máy đi vào hoạt động 
Công ty đã đưa sản phẩm của công ty vào xây dựng các công trình trên địa bàn 
tỉnh. Theo các chuyên gia ngành xây dựng, sử dụng gạch không nung trong thi công 
công trình, nhất là xây dựng nhà cao tầng vừa rẻ tiền, vừa bảo đảm chất lượng, 
đồng thời phù hợp môi trường hiện tại và tương lai. “Gạch không nung của công ty 
đã được Nhà nước kiểm định chất lượng nhưng hiện tại người tiêu dùng vẫn chưa 
thấy được tiện ích lớn của việc sử dụng gạch không nung. Vì vậy, thời gian tới, Công 
ty sẽ chú trọng, phối hợp cùng các ngành chức năng thực hiện việc tuyên truyền, 
quảng bá sản phẩm; đồng thời đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất để đáp ứng 
nhu cầu xây dựng và đáp ứng yêu cầu khách hàng trong và ngoài tỉnh, góp phần 
thực hiện thành công chủ trương của Chính phủ” - ông Nguyễn Thế Thường nói.

PHƯƠNG ANH
(Báo BR-VT)

BÁO CHÍ ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP
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Toàn cảnh kho bãi tổng hợp. 
Địa chỉ: Đường 13, KCN Phú Mỹ I, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành.

BÁO CHÍ ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP
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Dồn hàng rời tại kho bãi tổng hợp.

BÁO CHÍ ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP
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CÔNG TY CP THÀNH CHÍ

Uy tín, chất lượng 
khẳng định thương hiệu 

Có mặt tại Nhà máy sản xuất gạch không nung- Công ty CP Thành Chí (ấp Tân Châu, 
xã Châu Pha, huyện Tân Thành) vào những ngày cuối năm mới cảm nhận được 
không khí làm việc khẩn trương nơi đây. Để kịp bàn giao đơn hàng cho các đối tác, 
hàng chục công nhân mỗi người một việc, tất bật với phần việc của mình và trên 
khuôn mặt của họ đều toát lên niềm vui, sự tự tin trên dây chuyền sản xuất. Đi vào 
hoạt động từ tháng 9-2013, hiện mỗi năm nhà máy đạt công suất 60 triệu viên gạch 
quy chuẩn với các dòng sản phẩm như: gạch lát sân, ngói màu, gạch block, gạch lát 
vỉa hè... Với sự đầu tư quy mô, sản phẩm gạch ngói không nung của Công ty Thành 
Chí được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, khép kín, tự động từ công 
đoạn pha trộn nguyên liệu ban đầu cho đến khâu đóng gói thành phẩm. “Do có độ 
bền, cách âm, cách nhiệt, phòng chống cháy cũng như chống thấm rất tốt, giá thành 
hợp lý nên gạch ngói không nung của công ty được nhiều khách hàng tin tưởng. 
Mỗi một sản phẩm khi xuất xưởng đều được chú trọng từ chất lượng cho tới mẫu 
mã, với kích thước đa dạng và phong phú, phù hợp với nhiều loại công trình khác 
nhau để khách hàng lựa chọn. Sau 2 năm có mặt trên thị trường, gạch ngói không 
nung Thành Chí thực sự được nhiều khách hàng đánh giá cao về chất lượng”- ông 
Nguyễn Thế Thường, Tổng Giám đốc Công ty CP Thành Chí cho biết.

Khảo sát thực tế tại nhiều công trình lớn trên địa bàn trong cũng như ngoài tỉnh cho 
thấy, sản phẩm gạch ngói không nung của Thành Chí đã thực sự được chủ đầu tư 
yên tâm lựa chọn. Trao đối với chúng tôi, một số chủ đầu tư khẳng định, sau nhiều 
lần sử dụng và so sánh các sản phẩm gạch ngói trên thị trường, sản phẩm gạch ngói 
không nung của Thành Chí bảo đảm về chất lượng nhất. Hơn nữa, việc sử dụng sản 
phẩm còn phù hợp với môi trường sống hiện tại, tương lai và tiết kiệm nhân công, 
vật liệu, góp phần giảm giá thành cho các công trình. Đặc biệt do được đầu tư công 
nghệ sản xuất mới, hiện đại nên công ty có thể tận dụng nguồn sản phẩm phụ của 
nhà máy từ việc sản xuất đá xây dựng làm nguyên liệu chính để tạo ra những sản 
phẩm có chất lượng cao với giá thành rẻ hơn so với các sản phẩm cùng loại trên 
thị trường. Hiện sản phẩm của công ty đã được các cơ quan đo lường chất lượng 

Không chỉ thành công 
trên lĩnh vực kinh 

doanh kho bãi, dịch 
vụ logistic, Công ty 
CP Thành Chí còn 

khẳng định thương 
hiệu thông qua các 

sản phẩm đá xây 
dựng, gạch ngói 

không nung. Nhờ 
coi trọng chất lượng 
và chữ tín cũng như 
thái độ phục vụ tận 

tình, chu đáo đã giúp 
doanh nghiệp tạo 

được tiếng vang trong 
và ngoài nước.
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công nhận sản phẩm bảo đảm chất lượng, đạt tiêu chuẩn TCVN 6477:2011 đồng 
thời được cấp chứng chỉ ISO 9001:2008 và là sản phẩm vật liệu xây dựng thân thiện 
môi trường. Đến nay, có thể khẳng định sự ra đời của Nhà máy sản xuất gạch ngói 
không nung Thành Chí đã góp phần tích cực và mang lại hiệu quả trong kinh tế 
cao trong việc hưởng ứng chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung 
của Chính phủ nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, giảm thiểu khí thải 
gây hiệu ứng nhà kính, tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có từ hoạt động khai thác 
đá của công ty. Không chỉ dừng lại 1 nhà máy với công suất 60 triệu viên gạch quy 
chuẩn/ năm, hiện công ty đang có chủ trương phát triển thêm từ 1 đến 2 nhà máy 
tại tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu và tại một số tỉnh khu vực phía Nam.

Cùng với lĩnh vực sản xuất gạch không nung, Công ty CP Thành Chí còn tham 
gia kinh doanh dịch vụ kho bãi ngoại quan và các dịch vụ logictis. Nhờ chú trọng 
chất lượng cũng như thái độ phục vụ tận tình 24/24 giờ, kể cả ngày lễ và ngày chủ 
nhật nên điểm thông quan nội địa, dịch vụ kê khai hải quan, đóng gói, bốc xếp, 
vận chuyển hàng hóa... của  Công ty Thành Chí đã được khách hàng trong và ngoài 
nước tin tưởng lựa chọn. Hiện kho bãi tổng hợp Phú Mỹ 1 (thuộc KCN Phú Mỹ 1, 
huyện Tân Thành) với hệ thống kho bãi trên diện tích 18 ha, được trang bị đầy đủ 
thiết bị để phục vụ nhu cầu xuất nhập hàng liên tục. Mặt khác, do nằm gần các hệ 
thống cảng: cảng Cái Mép, cảng quốc tế Thị Vải, cảng PTSC, cảng Baria Serece... 
kho bãi tổng hợp Phú Mỹ 1 đã trở thành một trong những điểm trung chuyển xuất 
nhập, thông quan thuận lợi, giá cả hợp lý nhất cho các nhà xuất nhập khẩu trong 
nước và quốc tế.

Ông Nguyễn Thế Thường, Tổng Giám đốc Công ty CP Thành Chí, cho biết: “Với 
mong muốn mang lại dịch vụ chất lượng nhất phục vụ khách hàng, Thành Chí đã 
đầu tư hệ thống và quy trình quản lý kho vận hiện đại, đồng bộ nhằm tăng năng 
suất, hiệu quả hoạt động trong chuỗi cung ứng cho khách hàng, giúp khách hàng có 
thể biết được tình trạng hàng hóa của mình trong quá trình xuất nhập và bảo quản 
trong kho ngay từ khi được đóng gói vào kho đến khi được vận chuyển vào cảng. 
Đồng thời, công ty luôn chú trọng đào tạo đội ngũ nhân viên giàu năng lực, có thái 
độ phục vụ chuyên nghiệp, đáp ứng mọi nhu cầu khách hàng hoạt động 24/24 giờ và 
phù hợp với quá trình hội nhập trong lĩnh vực giao nhận, vận tải hàng hóa. Với nỗ 
lực ấy đã giúp công ty nhanh chóng khẳng định được thương hiệu trên thị trường”.

TRIỆU VỸ
(Báo BR-VT)
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Dây chuyền công nghệ hiện đại sản xuất gạch ngói không nung.

BÁO CHÍ ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

208CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CHÍ



Sắp xếp thành phẩm trước khi xuất xưởng.

BÁO CHÍ ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

dấu ấn một thập kỷ209



Dây chuyền ép sản phẩm gạch ngói không nung.
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Vận chuyển thành phẩm vào kho.
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Khách hàng tin tưởng 
gạch không nung Thành Chí

Chia sẻ với phóng viên báo Xây dựng, ông Nguyễn Thế Thường, Tổng Giám 
đốc Công ty CP Thành Chí, cho biết: “Công ty CP Thành Chí là chủ đầu tư 
nhiều mỏ đá xây dựng trên địa bàn tỉnh BR-VT, với trữ lượng 21 triệu m3, công 
suất khai thác 700 nghìn m3/năm, trên dây chuyền công nghệ Titan tiên tiến 
do Liên bang Nga sản xuất, có khả năng cung cấp các loại đá xây dựng chất 
lượng cao theo nhu cầu của khách hàng, đặc biệt, đá 5x19mm, 5x16mm, cát 
nhân tạo làm từ đá thay cho cát tự nhiên… đáp ứng nguồn vật tư cho các 
công trình yêu cầu kỹ thuật cao và là nguyên liệu chính cho sản xuất gạch, 
ngói không nung của công ty hiện nay”.

DÂY CHUYỀN HIỆN ĐẠI, SẢN PHẨM ĐA DẠNG 
Nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường và hưởng ứng chương trình phát 
triển VLXDKN của Chính phủ, Công ty CP Thành Chí đã mạnh dạn đầu từ 
hàng chục tỷ đồng, xây dựng nhà máy gạch ngói không nung có quy mô và 
công nghệ hiện đại lớn nhất khu vực miền Nam tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
góp phần giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, giảm thiểu khí thải gây hiệu 
ứng nhà kính, tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có từ hoạt động khai thác đá 
của chính công ty. Nhà máy của Thành Chí nằm trong khu liên hoàn với mỏ 
đá, tại ấp Tân Châu, xã Châu Pha, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
hiện đã và đang đi vào hoạt động rất hiệu quả, công suất 60 triệu viên QTC/
năm, với các dòng sản phẩm như: ngói màu, gạch block, gạch lát vỉa hè, gạch 
lát sân… “sản phẩm gạch, ngói không nung của Thành Chí được sản xuất 

Hiện nay, trên thế giới 
đã áp dụng nhiều công 
nghệ sản xuất vật liệu 
xây dựng không nung 

(VLXDKN) nhằm giảm 
thiểu ô nhiễm môi 

trường trong quá trình 
khai thác, sản xuất. 

VLXDKN đã mang lại 
nhiều kết quả tích cực 

như: Tận dụng được 
nhiều nguyên liệu 

dồi dào có sẵn tại các 
vùng miền, tạo được 

nhiều loại VLXDKN có 
chất lượng cao mà giá 

thành thấp… Ngoài ra, 
VLXDKN còn mang lại 

hiệu quả kinh tế cao 
cho các chủ thể trong 
ngành xây dựng như: 

Chủ đầu tư, đơn vị thi 
công, nhà sản xuất 

VLXDKN và cuối cùng 
là lợi ích cho người 
tiêu dùng cũng như 

toàn xã hội.
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trên dây chuyền công nghệ hiện đại, khép kín, tự động từ công đoạn pha trộn 
nguyên liệu ban đầu cho đến khâu đóng gói thành phẩm. Với Thành Chí, dù 
biết sản xuất kinh doanh là phải đem lại lợi nhuận, nhưng hiện nay, “Uy tín, 
chất lượng sản phẩm” vẫn là hai tiêu chí mà chúng tôi luôn đặt lên hàng đầu. 
Hơn nữa, sản phẩm của Thành Chí với mẫu mã rất phong phú, kích thước đa 
dạng, phù hợp cho từng loại công trình (có thể thay đổi quy cách theo đơn 
đặt hàng). Đặc biệt, sản phẩm của chúng tôi đã được các cơ quan đo lường 
chất lượng công nhận sản phẩm bảo đảm chất lượng, đạt tiêu chuẩn TCVN 
6477:2011 và là sản phẩm VLXDKN thân thiện môi trường”- ông Nguyễn Thế 
Thường khẳng định.

CHẤT LƯỢNG TỐT, ĐỘ BỀN CAO
Với nguyên liệu đầu vào hoàn toàn bằng bột đá (cát nhân tạo) và xi măng, nên 
về bản chất của sự liên kết tạo hình, gạch ngói không nung của Thành Chí 
có chất lượng tốt, tính thẩm mỹ cao hơn hẳn với gạch ngói đất nung và gạch 
ngói không nung dùng bằng các nguyên liệu khác. Trong quá trình sử dụng, 
do các phản ứng hóa đá của nguyên liệu trong hỗn hợp tạo gạch sẽ tăng dần 
độ bền, độ rắn chắc theo thời gian. Tất cả các tổng kết và thử nghiệm trên của 
Thành Chí đã được cấp giấy chứng nhận. Gạch ngói không nung của Thành 
Chí có tính chịu lực cao, cách âm, cách nhiệt, phòng chống cháy cũng như 
chống thấm rất tốt, kích thước chuẩn xác, quy cách hoàn hảo hơn so với sản 
phẩm gạch truyền thống và sản phẩm gạch không nung khác trên thị trường 
(đúng theo tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng quy định). Vì thế, sẽ giảm được kết 
cấu cốt thép, giảm bớt nhân công, tiết kiệm được nhiều chi phí và phụ liệu, 
đơn giản hóa được một số khâu trong quá trình xây dựng, rút ngắn thời gian 
thi công. Đồng thời, do có độ ma sát bề mặt nên tiết kiệm được vữa xây, tô… 
tạo nên độ kết dính cao, bền vững và nâng cao hiệu quả kiến trúc, tính thẩm 
mỹ cũng như chất lượng của công trình.
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GIÁ THÀNH RẺ, THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG

Được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến, hiện đại, khép kín… Hơn 
nữa, nhờ có lợi thế về mặt bằng, nhà máy lại nằm trong cùng một quần thể 
liên hoàn từ các hoạt động khai thác, chế biến đá xây dựng cho đến sản xuất 
gạch ngói, đặc biệt có nguồn nguyên liệu bột đá luôn có sẵn tại chỗ, nguyên 
liệu đầu vào không phải mua, thuận lợi về giao thông đường bộ cũng như 
đường thủy, cho nên giá thành các sản phẩm của Thành Chí luôn thấp hơn so 
với các sản phẩm cùng loại trên thị trường, đặc biệt rẻ hơn gạch ngói không 
nung làm từ nguyên liệu cát tự nhiên và gạch ngói truyền thống từ 10-20%.

Về lợi thế xã hội và môi trường, theo ước tính, mỗi năm tiêu thụ khoảng 20 
tỷ viên gạch. Với đà phát triển này, đến năm 2020, lượng gạch cần cho xây 
dựng là hơn 40 tỷ viên/năm. Để đạt được số lượng gạch trên, nếu dùng đất 
nung thì sẽ mất rất nhiều tài nguyên, đất canh tác, ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến an ninh lương thực, cũng như phải sử dụng một lượng than đá hoặc một 
lượng củi đốt rất lớn, dẫn đến nạn chặt phá rừng, mất cân bằng sinh thái, 
nghiêm trọng hơn nữa nó còn gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời 
sống và sức khỏe con người, hậu quả để lại là rất lâu dài. Công ty CP Thành 
Chí đầu tư xây dựng nhà máy gạch ngói không nung cũng không nằm ngoài 
mục đích là để khắc phục những nhược điểm trên, đem lại công ăn việc làm 
ổn định cho người lao động, phù hợp với chủ trương chính sách của Đảng, 
Nhà nước và nguyện vọng của nhân dân, tiết kiệm được thời gian và tiền bạc 
đem lại lợi ích cho xã hội.

Khi sử dụng gạch đất sét nung, chúng ta phải khai thác từ nguồn đất ruộng, 
mỏ sét… tức là nguồn tài nguyên rất quý hiếm của quốc gia. Hiện nay, nguồn 
tài nguyên này đã bắt đầu cạn kiệt, chắc chắn sẽ không còn nhiều trong tương 
lai. Lượng đất sét này, có thể dùng vào việc sản xuất các sản phẩm cao cấp 

BÁO CHÍ ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

214CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CHÍ



hơn, thẩm mỹ hơn, mang lại giá trị kinh tế cao thay cho việc sản xuất gạch 
xây thông thường. Mặt khác, trong quá trình sản xuất gạch đất sét nung, 
các lò gạch xả khói, bụi gây ô nhiễm môi trường trầm trọng, ảnh hưởng đến 
mùa màng trong vùng lân cận cũng như ảnh hưởng đến tầng ozon. Với gạch 
không nung sử dụng nguồn nguyên vật liệu chính trong tự nhiên như: đá, 
cát, xi măng… các loại nguyên vật liệu này có mặt ở khắp nơi, việc khai thác 
và sử dụng chúng không gây tác động đến môi trường tự nhiên. Có thể nói, 
VLXDKN nói chung và VLXDKN của Công ty CP Thành Chí nói riêng, không 
chỉ là sản phẩm gạch xây thông thường mà khi sử dụng còn mang lại giá trị 
nhân văn cao, bảo vệ môi trường, vì quá trình sản xuất không sinh ra chất gây 
ô nhiễm, không tạo ra chất phế thải hoặc chất thải độc hại. Năng lượng tiêu 
thụ trong quá trình sản xuất gạch không nung chiếm một phần rất nhỏ so với 
quá trình sản xuất các vật liệu khác, gạch không nung bảo vệ ngôi nhà, công 
trình thông qua tính năng làm giảm sự tác động của môi trường bên ngoài, 
giúp tiết kiệm năng lượng trong việc làm mát (hoặc giữ nhiệt) cho ngôi nhà.

Với những tính năng ưu việt đó, hiện nay, gạch ngói không nung nói chung 
và đặc biệt là gạch ngói không nung làm từ bột đá và xi măng của Công ty CP 
Thành Chí đã khẳng định được chỗ đứng vững chắc trong các công trình và 
đang dần trở nên phổ biến hơn, được ưu tiên phát triển hơn… Đến nay, đã 
có rất nhiều công trình sử dụng sản phẩm của Thành Chí, đem lại hiệu quả 
cho các nhà đầu tư, từ các công trình nhỏ lẻ, công trình phụ trợ cho đến các 
công trình dân dụng, nhà hàng, sân golf, khu nghỉ dưỡng cao cấp hay những 
cao ốc… Đặc biệt, kỳ hội chợ vừa qua, rất nhiều đơn đặt hàng đã được ký kết 
giữa Công ty CP Thành Chí và chủ đầu tư các công trình trên địa bàn tỉnh 
BR-VT, TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai, cũng như bán lẻ cho các hộ dân các 
vùng lân cận.

B.X
(Báo Xây dựng)
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CÔNG TY CP THÀNH CHÍ

Lấy chất lượng sản phẩm, dịch 
vụ làm thước đo thành công

KHÔNG NGỪNG CẢI TIẾN VÌ QUYỀN LỢI CỦA KHÁCH HÀNG

Hiện nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tích cực thực hiện đề án của Chính 
phủ về việc xóa các lò gạch đất nung thủ công để tiết kiệm tài nguyên, bảo 
đảm an toàn cho người lao động và giảm thiểu ô nhiễm môi trường; tiến tới 
sản xuất theo công nghệ mới, đạt tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường và đem lại 
hiệu quả kinh tế chung cho toàn xã hội. Hưởng ứng chủ trương của Chính 
phủ và tỉnh BR-VT, Công ty CP Thành Chí đã mạnh dạn đầu tư  gần 10 tỷ 
đồng xây dựng nhà máy sản xuất gạch không nung có quy mô và công nghệ 
hiện đại lớn nhất khu vực phía Nam với công suất  60 triệu viên QTC/năm. 
Sản phẩm gạch ngói không nung của nhà máy rất đa dạng: quy cách 8x8x18; 
9x9x19 công suất 15 triệu viên/năm: gạch block quy cách 9x19x19, 1x19x39 
công suất 13 triệu viên/năm; gạch terrazzo quy cách 3x30x30; 3x40x40 công 
suất 300.000m3/năm. Đặt uy tín chất lượng lên hàng đầu, sản phẩm gạch 
ngói không nung của Công ty CP Thành Chí đã được các cơ quan đo lường 
chất lượng công nhận sản phẩm bảo đảm chất lượng, đạt tiêu chuẩn TCVN 
6477:2011 và là sản phẩm VLXDKN thân thiện môi trường.

Ngoài ra, tận dụng lợi thế về mặt bằng, nhà máy lại nằm trong cùng một quần 
thể liên hoàn từ các hoạt động khai thác, chế biến đá xây dựng cho đến sản 
xuất gạch ngói, tận dụng được nguồn nguyên liệu đầu vào không phải mua, 
thuận lợi về giao thông nên giá thành các sản phẩm của Công ty CP Thành 
Chí luôn thấp hơn so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường, đặc biệt 
rẻ hơn gạch ngói không nung làm từ nguyên liệu cát tự nhiên và gạch ngói 
truyền thống từ 10-20%.

Được thành lập 
năm 2006, Công ty 
CP Thành Chí hoạt 

động theo hướng đa 
ngành nghề, trong đó 
tập trung vào hai trụ 

cột chính: Sản xuất, 
phân phối sản phẩm 

gạch ngói không nung 
và kinh doanh kho 

vận. Hoạt động trong 
những lĩnh vực đặc 

thù, cạnh tranh khốc 
liệt nhưng với tầm 

nhìn chiến lược, không 
ngừng nỗ lực nâng 
cao chất lượng sản 

phẩm, dịch vụ và luôn 
giữ trọn chữ “Tín” với 

khách hàng, Thành 
Chí đã nhanh chóng 
ghi dấu thành công, 
tự tin khẳng định vị 

thế trong nền kinh tế 
thị trường.
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Bên cạnh những ưu điểm tuyệt vời trên, công nghệ sản xuất gạch không 
nung của Công ty Thành Chí còn được sản xuất theo công nghệ mới, tiết 
kiệm nhiên liệu, đáp ứng nhu cầu ngày cao về chất lượng, thẩm mỹ của kiến 
trúc và giảm thiểu khí phát thải, góp phần bảo vệ môi trường. Đây cũng là 
công nghệ đang được Bộ Xây dựng cũng như UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
khuyến khích đầu tư, áp dụng. Việc đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch 
không nung trên nền tảng công nghệ hiện đại, nguyên liệu bột đá được tận 
dụng giúp Thành Chí tiết giảm tối đa chi phí sản xuất, cho ra thị trường 
những sản phẩm gạch không nung với chất lượng cao, đạt chuẩn thẩm mỹ 
với giá thành hợp lý; đáp ứng hiệu quả nhu cầu xây dựng cho các công trình 
quy mô lớn trong cũng như ngoài tỉnh và góp phần bảo vệ môi trường sống.

Với dây chuyền sản xuất gạch tự động cho ra nhiều sản phẩm đa dạng, phong 
phú bảo đảm chất lượng, đạt tiêu chuẩn Việt Nam, sản phẩm gạch ngói không 
nung của Công ty CP Thành Chí đã nhanh chóng khẳng định chỗ đứng vững 
chắc trên thị trường, dần thay thế những sản phẩm gạch đất sét nung làm 
thủ công và được tin tưởng lựa chọn cho các công trình xây dựng; qua đó 
đem lại lợi ích thiết thực và hiệu quả kinh tế cao cho các chủ thể trong ngành 
công nghiệp xây dựng từ chủ đầu tư, chủ thầu thi công, nhà sản xuất vật 
liệu xây dựng cho đến người tiêu dùng. Để xây dựng thương hiệu bền vững, 
Công ty CP Thành Chí luôn lấy chất lượng sản phẩm làm thước đo; đồng thời 
không ngừng bám sát, mở rộng thị trường, luôn đổi mới công nghệ, đưa ra 
thị trường nhiều loại sản phẩm gạch không nung bền, đẹp, đáp ứng được thị 
hiếu khách hàng. Chia sẻ về hướng phát triển trong tương lai, Tổng Giám đốc 
Nguyễn Thế Thường cho biết,  Công ty CP Thành Chí đã lựa chọn một chiến 
lược kinh doanh phù hợp với tình hình hiện tại và có tính khả thi cao; trong 
đó chú trọng đầu tư mạnh cho lĩnh vực sản xuất gạch không nung nhằm 
bảo vệ môi trường, tiết kiệm nhiên liệu, nâng cao chất lượng sản phẩm theo 
tiêu chuẩn công nghiệp xanh, phấn đấu trở thành trung tâm vật liệu không 
nung của tỉnh BR-VT.
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HƯỚNG ĐẾN KHO VẬN HÀNG ĐẦU CỦA CẢ NƯỚC

Bên cạnh lĩnh vực sản xuất - phân phối sản phẩm gạch ngói không nung, 
hiện Công ty CP Thành Chí đang khai thác thêm dịch vụ kho bãi ngoại quan, 
kho thường, bãi container và các dịch vụ kèm theo như điểm thông quan 
nội địa; Dịch vụ kê khai hải quan; đóng gói, bốc xếp, vận chuyển hàng hóa… 
Mặc dù mới gia nhập thị trường kho vận nhưng bằng uy tín và chất lượng 
dịch vụ, Thành Chí đã nhanh chóng khẳng định được vị thế thương hiệu 
trên thị trường. Kho bãi tổng hợp Phý Mỹ 1 của công ty nằm trong KCN Phú 
Mỹ 1 (huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), có diện tích 176.665m2 với 
hệ thống phần mềm quản lý tiên tiến; trang thiết bị đầy đủ bảo đảm phục vụ 
nhu cầu hàng xuất nhập liên tục. Ngoài ra với lợi thế gần các hệ thống cảng: 
Cảng Cái mép, cảng quốc tế Thị Vải, cảng PTSC, cảng Baria-Serece,… Kho 
bãi tổng hợp Phú Mỹ 1 nhanh chóng trở thành một trong những điểm trung 
chuyển xuất nhập, thông quan hàng hóa hết sức thuận lợi cho các nhà xuất 
nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng và khu vực miền 
Đông Nam bộ nói chung.

Được xây dựng theo các tiêu chuẩn quốc tế cộng với vị trí thuận lợi, Kho 
bãi tổng hợp Phú Mỹ 1 sẽ giúp khách hàng nâng cao năng suất, cung cấp hệ 
thống an toàn an ninh và phòng chống cháy nổ hiện đại. Ngoài ra, Công ty 
CP Thành Chí còn đầu tư vào các hệ thống và quy trình quản lý kho vận hiện 
đại nhằm tăng năng suất và hiệu quả hoạt động, trực tiếp đem lại hiệu quả 
về chuỗi cung ứng cho khách hàng. Thông qua quy trình đồng bộ tại Kho bãi 
tổng hợp Phú Mỹ 1, khách hàng có thể biết được tình trạng hàng hóa của mình 
từ khi hàng hóa được đóng gói vào kho đến khi được vận chuyển vào cảng. 

K.B
(Tạp chí Thế giới & Việt Nam)
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CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CHÍ:

ĐẠT GIẢI THƯỞNG “TOP 100 DOANH 
NGHIỆP  PHÁT TRIỂN VỮNG MẠNH 
TOÀN DIỆN ASEAN” NĂM 2014

Mới đây, Ban tổ chức Bình chọn và trao giải thưởng “Top 100 doanh nghiệp 
phát triển vững mạnh, toàn diện ASEAN” đã ban hành quyết định và tiến 
hành trao giải thưởng “Top 100 doanh nghiệp phát triển vững mạnh, toàn 
diện ASEAN” và “Top 100 thương hiệu, nhãn hiệu hàng đầu ASEAN” năm 
2014 cho Công ty CP Thành Chí.

Công ty CP Thành Chí được thành lập ngày 15-6-2006, theo quyết định số 
1740/QĐ-UBND của UBND tỉnh BR-VT; với các ngành nghề kinh doanh chính: 
Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông; Dọn dẹp, tạo  mặt 
bằng xây dựng; Khai thác cát, sỏi, đá xây dựng, đá làm đường; Dịch vụ kho 
vận, kho ngoại quan, kê khai hải quan; Vận tải hàng bằng đường bộ, ven biển 
và đường sông; Sản xuất dăm gỗ làm nguyên liệu giấy xuất khẩu; Sản xuất, 
kinh doanh gạch không nung… Sau 10 năm thành lập và phát triển, Công 
ty CP Thành Chí đã đạt được nhiều thành tích: Được tặng nhiều bằng khen 
của Trung ương và địa phương; Vốn điều lệ của công ty tăng từ 30 tỷ đồng 
lên 43,89 tỷ đồng; Doanh thu năm 2007 là 18,4 tỷ đồng, đến năm 2014 tăng 
lên 68,3 tỷ đồng; lợi nhuận: năm 2007 là 2,4 tỷ đồng, năm 2014: 4,8 tỷ đồng. 

Đồng thời, Công ty CP Thành Chí luôn tích cực tham gia các hoạt động xã 
hội, như: Ủng hộ cuộc vận động xây dựng nhà đoàn kết cho các hộ nghèo, 
Ủng hộ quỹ hoạt động “ Vì nạn nhân chất độc da cam”; Xây dựng nhà tình 
nghĩa, tình thương, chăm sóc các Bà mẹ Việt Nam anh hùng…

NHƯ HẢO 
(Báo BR-VT)
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Ông Nguyễn Thế Thường, Tổng giám đốc Công ty CP Thành Chí (thứ ba từ trái sang)
nhận giải thưởng “Top 100 doanh nghiệp phát triển vững mạnh, toàn diện ASEAN” năm 2014.
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Ông Nguyễn Thế Thường, Tổng giám đốc Công ty CP Thành Chí (đứng giữa)  
nhận chứng chỉ “Thương hiệu xuất sắc- Excellent Brand” năm 2016.
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CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CHÍ:

ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ “THƯƠNG HIỆU 
XUẤT SẮC- EXCELLENT BRAND” NĂM 2016
  Ông Nguyễn Thế Thường, Tổng Giám đốc, nhận danh hiệu 
   “Doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu APEC” 

(BR-VT) Mới đây, Hệ thống đánh giá chỉ số Thương hiệu xuất sắc cấp quốc tế và 
“Chương trình thương hiệu xuất sắc 2016” do Bộ KH&CN, Bộ Công thương, Hội Sở 
hữu trí tuệ thành phố Hồ Chí Minh, tạp chí “Doanh nghiệp và Đầu tư” và trang 
tin điện tử “Doanh nghiệp Sài Gòn” tổ chức, đã quyết định và tiến hành trao giải 
thưởng “Thương hiệu xuất sắc – Excellent Brand” đẳng cấp quốc tế năm 2016 cho 
Công ty CP Thành Chí.

Công ty CP Thành Chí được thành lập ngày 15-6-2006, theo quyết định số 1740/
QĐ-UBND của UBND tỉnh BR-VT; với các ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng 
công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông; Dọn dẹp, tạo  mặt bằng xây dựng; 
Khai thác cát, sỏi, đá xây dựng, đá làm đường; Dịch vụ kho vận, kho ngoại quan, kê 
khai hải quan; Vận tải hàng bằng đường bộ, ven biển và đường sông; Sản xuất dăm 
gỗ làm nguyên liệu giấy xuất khẩu; Sản xuất, kinh doanh gạch không nung… Sau 10 
năm thành lập và phát triển, Công ty CP Thành Chí đã đạt được nhiều thành tích: 
Được tặng nhiều bằng khen của Trung ương và địa phương; Top 100 Thương hiệu, 
nhãn hiệu hàng đầu ASEAN năm 2014, Thương hiệu được khách hàng tín nhiệm 
năm 2015, Top 100 Doanh nghiệp phát triển vững mạnh, toàn diện ASEAN năm 2016. 
Vốn pháp định 43,89 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư: 125 tỷ đồng, tổng doanh thu năm 
2015: 90,3 tỷ đồng, dự kiến năm 2016: 100 tỷ đồng. Đồng thời, Công ty CP Thành Chí 
luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, được tặng danh hiệu “Doanh nghiệp 
xuất sắc đóng vai trò tích cực cho sự phát triển xã hội”.

Cũng trong dịp này, ông Nguyễn Thế Thường, Tổng Giám đốc Công ty CP Thành Chí, 
được trao tăng danh hiệu “Doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu APEC” năm 2016.

NHƯ HẢO 
(Báo BR-VT)
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KHEN THƯỞNG

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Công ty cổ phần Thành Chí đã được Nhà nước,  
Chính phủ, các tổ chức, cấp ủy và chính quyền  các cấp… trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

DANH SÁCH GIẢI THƯỞNG CÁC NĂM
01. Chứng nhận  “Top 100 nhà lãnh đạo giỏi” năm 2014.
02. Chứng nhận  “Top 100 thương hiệu nhãn hiệu hàng đầu ASEAN” năm 2014.
03. Chứng nhận “Top 100 Doanh nghiệp Phát triển vững mạnh toàn diện ASEAN” năm 2014.
04. Chứng nhận “Báo chí đồng hành cùng Doanh nhân - Doanh nghiệp”.
05. Chứng nhận  “Top 100 nhà lãnh đạo giỏi” năm 2015.
06. Chứng nhận  “Top 100 thương hiệu nhãn hiệu hàng đầu ASEAN “ năm 2015.
07. Chứng nhận “Top 100 Doanh nghiệp Phát triển vững mạnh toàn diện ASEAN” năm 2015.
08.Chứng nhận “Báo chí đồng hành cùng Doanh nhân - Doanh nghiệp”.
09. Chứng nhận “Top 100 Doanh nhân Tâm- Tài xuất sắc” năm 2015
10. Bảng vàng vinh danh “Nhà lãnh đạo tiêu biểu – Thời đại Hồ Chí Minh” tại Hà Nội ngày 27/06/2015.
11. Chứng nhận của Liên hiệp Các hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa- VũngTàu: 25/02/2016.
12. Chứng nhận “Nhãn hiệu nổi tiếng - Nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam” năm 2016.
13. Chứng nhận “Hệ thống đánh giá chỉ số Thương hiệu xuất sắc cấp quốc tế”: 28/04/2016 .

BẰNG KHEN TẬP THỂ
01. Bằng khen của  Trung ương Tổng hội Xây dựng Việt Nam:  28/12/2010.
02. Bằng khen của Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam, Hà Nội ngày 04/01/2011 (khen năm 2010).
03. Bằng khen của Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam, Hà Nội  ngày 12/01/2010.
04. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa- VũngTàu: 02/08/2011.
05. Bằng khen của Trung ương Tổng hội Xây dựng Việt Nam: 19/02/2013.
06. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa- VũngTàu: 09/04/2013.
07. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa- VũngTàu: 19/03/2014.
08. Bằng khen của Trung ương Tổng hội Xây dựng Việt Nam: 20/01/2015.
09. Bằng khen của Công Đoàn ngành Xây dựng Việt Nam, Hà Nội ngày 07/01/2015. 

GIẤY KHEN CỦA TẬP THỂ
01. Giấy khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu và Đảng ủy Công ty UDEC: 18/01/2010.
02. Giấy khen của Công đoàn ngành Xây dựng tỉnh Bà Rịa- VũngTàu: 29/12/2008.
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03. Giấy khen của UBND huyện Tân Thành: 15/09/2014
04. Giấy khen của Công đoàn ngành Xây dựng tỉnh Bà Rịa- VũngTàu: 08/08/2016.
05. Giấy khen của Hội Xây dựng tỉnh Bà Rịa- VũngTàu: 22/02/2016 (Khen 2015).

KHEN THƯỞNG CỦA CÁC TỔ CHỨC
01. Ban chấp hành Hội Khuyến học tỉnh Bà Rịa- VũngTàu: 26/09/2014.
02. Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Bà Rịa- VũngTàu: 26/12/2014.
03. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bà Rịa- VũngTàu “Tri ân tấm lòng vàng”: 10/01/2014.
04. Hội Khuyến học huyện TânThành: 30/09/2014.

BẰNG KHEN VÀ GIẤY KHEN CHO CÁC CÁ NHÂN
01. Bằng khen của Trung ương Tổng hội Xây dựng Việt Nam: 07/01/2009 (khen năm 2008). 
02. Bằng khen của  Trung ương Tổng hội Xây dựng Việt Nam: 29/12/2009.
03. Bằng khen của Trung ương Tổng hội Xây dựng Việt Nam: 28/12/2010.
04. Bằng khen của Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa- VũngTàu: 28/03/2011.
05. Bằng khen của Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa- VũngTàu: 28/03/2012.
06. Bằng khen của Trung ương Tổng hội Xây dựng Việt Nam: 19/02/2013  (khen năm 2012).
07. Bằng khen của Trung ương Tổng hội Xây dựng Việt Nam: 20/01/2015.
08. Giấy khen của Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa- VũngTàu: 31/01/2008 (khen năm 2007).
09. Giấy khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh BR-VT (khen năm 2009).
10. Giấy khen của đảng ủy Công ty CP Xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa- VũngTàu: 27/01/2010 
11. Giấy khen của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa- VũngTàu: 01/07/2010
12. Giấy khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa- VũngTàu (khen năm 2010)
13. Giấy khen của Đảng ủy Công ty CP Xây dựng và Phát triển đô thị: 18/01/2011 (khen  năm 2010).
14. Giấy khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa- VũngTàu (khen năm 2011).
15. Giấy khen của  Đảng ủy Công ty CP Xây dựng và Phát triển đô thị: 22/12/2011 (khen  năm 2011).
16. Giấy khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa- VũngTàu (khen thưởng 3 năm  2008-2010): 12/01/2011.
17. Giấy khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa- VũngTàu (khen năm 2012).
18. Giấy khen của Đảng ủy Công ty CP Xây dựng và Phát triển đô thị : 04/11/2012.
19. Giấy khen của Đảng ủy Công ty CP Xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa- VũngTàu: 17/12/2013.
20. Giấy khen của Đảng ủy Công ty Xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa- VũngTàu: 12/12/2013.
21. Giấy khen của Đảng ủy Công ty Xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh BR-VT: 17/12/2015.
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