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THƯ CỦA CHỦ TỊCH HĐQT
Kính thưa Quí khách hàng!
Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam - CM Vietnam (tiền thân là
Công ty Cổ phần Cavico Xây dựng Nhân lực và Dịch vụ - Cavico CMS) được thành
lập ngày 02/07/2007 theo Giấy chứng nhận ĐKKD số 0102307343 do Sở KHĐT
thành phố Hà Nội cấp. Từ tháng 11/2010, CM Vietnam chính thức niêm yết trên
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán CMS.
Khởi nguồn từ hoạt động cung ứng nhân lực cho tổ hợp Nhà thầu KumagaiKajima tại Việt Nam, sau gần 06 năm trưởng thành và phát triển, đến nay CM
Vietnam đã đảm nhiệm tốt các vai trò: Nhà thầu xây dựng công trình hạ tầng
trong nước; Nhà thầu nhân lực cho các dự án xây dựng quốc tế; Kinh doanh
thương mại và hoạt động đầu tư.
Được sự tin tưởng và hỗ trợ của các Chủ đầu tư, các đối tác... CM Vietnam tự hào
vì đã tạo được uy tín với Quý khách hàng bằng các trang thiết bị hiện đại, đồng
bộ; đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp, lao động kỹ thuật lành nghề được tôi luyện
qua các dự án trong và ngoài nước.
Với phương châm “Chất lượng, tiến độ và hiệu quả là chìa khoá thành công của
Doanh nghiệp”, CM Vietnam cam kết mang đến Quý khách hàng sự hài lòng
cũng như giá trị gia tăng cao nhất.
Trân trọng cảm ơn và mong được hợp tác với Quý khách hàng!

PHẠM MINH PHÚC
Chủ tịch hội đồng quản trị
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NỘI DUNG CHÍNH
Cơ cấu tổ chức
Năng lực xây lắp trong nước
Các dự án nhân công quốc tế
Năng lực thiết bị máy móc
Hoạt động thương mại
Hoạt động đầu tư
Các hoạt động xã hội
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Tổng quan về CM Vietnam
y Tên Công ty:

Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam

y Tên tiếng Anh: Vietnam Construction Manpower Joint Stock Company
y Tên viết tắt:

CM Vietnam.,JSC

y Mã số DN:

0102307343

y Trụ sở chính:

Số 14, phố Đặng Thùy Trâm, Từ Liêm, Hà Nội.

y Điện thoại:

(84-4) 62690742/43

y Fax:

(84-4) 62690741

y E-mail:

info@cmvietnam.vn

y Website:

www.cmvietnam.vn

y Logo:
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Tầm nhìn
Sứ mệnh

Trở thành Nhà thầu chuyên nghiệp, nhà đầu tư tin cậy và uy tín hàng đầu tại Việt Nam.
Đảm bảo năng lực thực hiện các hạng mục công trình xây dựng với yêu cầu khắt khe nhất
của khách hàng. Không ngừng đào tạo, nâng cấp tay nghề đội ngũ kỹ thuật. Đầu tư các trang
thiết bị hiện đại phục vụ cho việc hoàn thành tốt tiến độ dự án.
Tối đa hóa lợi nhuận nhằm duy trì nền tảng tài chính vững mạnh và để đảm bảo lợi ích cho
các cổ đông của Công ty, song song với việc thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh
nghiệp (tạo công ăn việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp, góp phần xóa đói giảm nghèo tại các
địa phương nơi Công ty có dự án)

Giá trị cốt lõi

Lấy chất lượng dịch vụ và uy tín đối với khách hàng là giá trị cốt lõi.

Quá trình tăng trưởng của CM Vietnam qua các năm
Được thành lập từ tháng 7 năm 2007, sau gần 6 năm hoạt động Công ty đã có những bước
tăng trưởng ấn tượng. Với doanh số ban đầu chủ yếu từ nhà thầu nhân công cho dự án
Algeria, đến nay CM Vietnam đã tăng trưởng từ các lĩnh vực thi công xây lắp trong nước,
thầu phụ, nhân công quốc tế khác và các hoạt động thương mại đầu tư.
Các chỉ tiêu chính:
TT Chỉ tiêu
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CƠ CẤU TỔ CHỨC
CM Vietnam hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ - Con. Theo đó,
CM Vietnam đóng vai trò là Công ty Mẹ, thực hiện chức năng quản
trị, điều phối các nguồn lực trong hệ thống. Các Công ty Con có chức
năng kinh doanh theo các lĩnh vực đặc thù và có sự hỗ trợ - hợp tác
lẫn nhau. Hệ thống các Phòng ban đóng vai trò là các bộ phận tham
mưu cho Công ty mẹ cũng như các đơn vị thành viên và các dự án.
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Kim Ngọc Nhân
Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc

Nguyễn Văn Phi
Phó Tổng Giám đốc Điều hành

Dương Ngọc Trường
Phó Tổng Giám đốc Quốc tế
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&0,QYHVWPHQW
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Đào Tiến Dương
Phó Tổng Giám đốc Nội chính

Đinh Thị Thủy
Kế toán trưởng

Cơ cấu nhân sự
Nhân sự toàn Công ty trong và ngoài nước tính đến nay có tổng cộng 479 người, trong đó:
- Trình độ trên đại học: 02
- Trình độ đại học, cao đẳng: 69
- Trình độ trung cấp: 32

7UêQKºWUQäLKµF

- Công nhân kỹ thuật: 376
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Dự án Thủy điện Sông Bạc - Hà Giang

Dự án Thủy lợi Ngàn Trươi - Hà Tĩnh

Dự án mỏ than Khe Chàm 3 - Quảng
Ninh

Dự án Hầm đại lộ đông tây
Constatinne - Algeria

Dự án thủy điện Hầm Ulu Jelai Malaysia

Dự án đập thuỷ điện tại Lào
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NĂNG LỰC XÂY LẮP TRONG NƯỚC
Nắm vững công nghệ, kỹ thuật xây dựng đa dạng, sở hữu đội ngũ
kỹ sư, lao động lành nghề và trang thiết bị hiện đại; CM Vietnam có
đầy đủ năng lực đáp ứng yêu cầu thi công các công trình xây dựng
năng lượng, giao thông, thủy lợi, khai khoáng...
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Dự án Thủy điện Sông Bạc
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần thủy điện Sông Bạc
Địa điểm: huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang
Tổng giá trị thi công: 192 tỷ VNĐ
Thời gian thi công: 3 năm
Hạng mục thi công: Thi công tuyến năng lượng

Đây là hạng mục quan trọng nhất của nhà
máy thủy điện Sông Bạc. Sau gần 3 năm thi
công, CM Vietnam đã đào trên 4.000m hầm
chính; trên 500m hầm phụ; thi công tháp điều
áp sâu 74.8m và giếng đứng sâu 117m bằng
công nghệ khoan nổ mìn NATM và đổ bê tông
vỏ hầm trên 4.230m dài bằng công nghệ ván
khuôn trượt.
Dự án thủy điện Sông Bạc là một trong những
Hợp đồng thi công đầu tiên và có giá trị lớn của
CM Việt Nam ở trong nước. Vượt qua những
khó khăn, việc hoàn thành dự án khẳng định
năng lực thi công, uy tín, sự trưởng thành của
đội ngũ người lao động của Công ty đồng thời
là cơ sở để Công ty tiếp tục tìm kiếm và thi
công các dự án xây dựng trong và ngoài nước.
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Dự án Ngàn Trươi - Hà Tĩnh
Chủ đầu tư: Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 4
(Bộ No & PTNT )
Địa điểm: huyện Vũ Quang - Hà Tĩnh
Tổng giá trị thi công: 246 tỷ VNĐ
Thời gian thi công: 3 năm
Hạng mục thi công: Công trình lấy nước số 1 - tiểu công trình
đầu mối Hồ chứa nước Ngàn Trươi.
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CM Vietnam đã đào 245m hầm (đường kính
6m) của Tuynen 1 bằng công nghệ khoan nổ
mìn NATM; đổ bê tông hơn 6.800m3 bê tông
bằng ván khuôn trượt (form 6m) và đổ hơn
11.000m3 bê tông tại hạng mục cửa nhận nước
và tháp van bằng ván khuôn trượt và cẩu tháp.
Việc CM Vietnam triển khai các hạng mục đúng
tiến độ dự án thủy lợi Ngàn Trươi được Chủ đầu
tư đánh giá cao, điều này sẽ góp phần đẩy
nhanh việc cung cấp nguồn nước cho mỏ sắt
Thạch Khê, tưới cho 32.500 ha đất nông nghiệp
thuộc 8 huyện của tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh,
đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái,
kinh doanh thuỷ điện.

Dự án xây dựng Hầm lò than Khe Chàm
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Một thành viên Than Khe Chàm (Tập
đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Vinacomin)
Địa điểm: Mông Dương - Cẩm Phả - Quảng Ninh
Tổng giá trị thi công: 135 tỷ VNĐ
Thời gian thi công: 2 năm
Hạng mục thi công: Đổ bê tông gia cố vỏ lò và sân ga mức 300 mỏ than Khe Chàm III

CM Vietnam được Công ty TNHH MTV Than Khe
Chàm thuộc Tập đoàn Than Khoáng Sản Việt
Nam (Vinacomin) giao thi công đổ bê tông hơn
1.300m đường lò khai thác than và sân ga mức
- 300 tại Mỏ than Khe Chàm, Mông Dương,
Quảng Ninh.
Với kinh nghiệm thi công bê tông từ các công
trình hầm thủy điện, CM Vietnam đã mạnh dạn
cải tiến kỹ thuật và đầu tư lớn về dây chuyền
thi công bê tông hầm như hệ thống trạm trộn;
xe vận chuyển; máy bơm bê tông; hệ thống
ván khuôn định hình... để thay thế cho công
tác đổ bê tông hầm lò thủ công hiện đang được
áp dụng tại hầu hết các hầm lò ở Việt Nam.
Kết quả đạt được đã được Chủ đầu tư đánh giá
cao: tiến độ thi công được tăng lên đáng kể; cải
thiện chất lượng bê tông đáp ứng được yêu cầu
của Chủ đầu tư.
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Dự án Thủy điện Đại Ninh
Nhà thầu chính: Kumagai-Kajima
Thầu phụ thi công và cung cấp Nhân sự vận hành TBM:
Cavico Việt Nam
Địa điểm: huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
Tổng giá trị thi công: 330 tỷ VNĐ
Thời gian thi công: 5 năm
Công nghệ thi công hầm: TBM và NATM
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Đây là dự án thi công hầm dẫn nước (tuyến
năng lượng) được thực hiện kết hợp giữa công
nghệ TBM (lần đầu tiên thực hiện tại Việt Nam)
và Khoan nổ mìn (NATM). Đa số nhân lực quản
lý và thợ vận hành TBM; nhân lực quản lý và
thi công khoan nổ (phần của thầu phụ Cavico
Việt Nam) đã và đang là nhân lực chủ chốt của
CM Vietnam. Kiến thức, kinh nghiệm vận hành,
tổ chức quản lý... đã được các cán bộ, kỹ sư và
người lao động của CM Vietnam kế thừa, vận
dụng và phát huy thành công khi thực hiện các
dự án của CM Vietnam ở trong nước và Quốc tế.

Dự án cầu Sông Bung 4
Chủ đầu tư: Ban Quản lý thủy điện Sông Bung 4 - EVN
Địa điểm: Quảng Nam
Tổng giá trị thi công: 13,8 tỷ VNĐ
Thời gian thi công: 1 năm
Hạng mục thi công: toàn bộ công trình cầu Sông Bung

Nằm trong gói thầu 04 thi công đường vào khu
tái định cư ParumB thuộc công trình thủy điện
Sông Bung 4. CM Vietnam nhận thi công hạng
mục công trình cầu Sông Bung với chiều dài là:
156,35m gồm 6 nhịp, mỗi nhịp dầm bê tông
dự ứng lực có chiều dài 24m; mố, trụ cầu được
đặt trên hệ cọc khoan nhồi đường kính d1000.
Tuy gặp nhiều điều kiện khó khăn về địa lý
cũng như kinh nghiệm nhưng với tinh thần và
lòng quyết tâm của tập thể cán bộ công nhân
viên công ty CM Vietnam đã hoàn thành công
trình và bàn giao cho chủ đầu tư theo đúng kế
hoạch.
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CÁC DỰ ÁN NHÂN CÔNG QUỐC TẾ
CM Vietnam được cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực đưa người
Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo giấy phép số 209/LĐTBXHGP của Bộ LĐTBXH. Với mô hình quản lý nhân công trọn gói, tổ chức
quản lý có hiệu quả, CM Vietnam đã triển khai thành công nhiều
dự án tại các nước Châu Phi và Đông Nam Á và được các nhà thầu
quốc tế đánh giá cao.
Áp dụng mô hình quản lý dự án riêng biệt, CM Vietnam đã được
nhiều nhà thầu quốc tế tin tưởng giao cho sử dụng nhân lực Việt
Nam quản lý các dự án ở các nước trên thế giới.
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Dự án Đường hầm Giao thông tại Algeria
Chủ đầu tư: Bộ giao thông nước CHDC Nhân dân Algieria
Nhà thầu chính: Tổ hợp nhà thầu Cojaal (Kajima Taisa Obayashi - Meada)
Địa điểm: Thành Phố Constatine, Algieria
Tổng giá trị thi công: 450 tỷ VNĐ
Thời gian thi công: 6 năm
Hạng mục thi công: Tuyến đường hầm Giao thông

Đây là dự án đường Cao tốc Đông - Tây tại
Algeria (Construction de I’Autoroute Est/Ouest
du lot Unique Est at Algeria). Tổng chiều dài
tuyến đường khoảng 1200km từ biên giới Libya
tới biên giới Tuynis, đi qua tất cả các thành phố
lớn của Algeria. Dự án do Bộ giao thông Algeria
làm chủ đầu tư.
Đây là hợp đồng giữa CM Vietnam với đối tác là
tổ hợp nhà thầu Nhật bản COJAAL (Consortium
Japonais Pour I’Autoroute Algerienne) để thi
công 2 tuyến đường hầm đôi với tổng chiều dài
khoảng 4,6km thuộc gói thầu 4.2.2. Với hợp
đồng này CM Vietnam đã cung cấp hơn 500
Cán bộ, Kỹ sư và Lao động có tay nghề cao bắt
đầu từ tháng 9/2007.
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Dự án Hầm thuỷ điện Ulu Jelai - Malaysia
Chủ đầu tư: Tenaga Nasional Berhad - TNB
Nhà thầu chính: Salini - Italia
Địa điểm: Ulu Jelai - Cameron Highlands - Pahang - Malaysia
Tổng giá trị thi công: 70 tỷ VNĐ
Thời gian thi công: 3 năm
Hạng mục thi công: Đường hầm dẫn nước thuỷ điện

Đây là dự án Thuỷ điện tại Ulu Jelai, Cao
nguyên Cameron, Pahang, Malaysia với công
suất 382MW gồm các hạng mục thi công:
tuyến đường hầm dẫn nước dài 26km; tuyến
đập; nhà máy.
Công ty CMVietnam đã ký hợp đồng với đối tác
ở Malaysia cung cấp thợ vận hành các loại máy
thi công hầm: Máy khoan hầm (Jumbo); Máy
đào; Máy phun Betong Robot bắt đầu từ tháng
4/2012.
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Dự án đập thuỷ điện tại Lào
Chủ đầu tư: Công ty Ch. KarnChang (Thailand)
Nhà thầu chính: Công ty TNHH Ch. Karnchang (Lào)
Địa điểm: Sông Mê Kông - Lào
Tổng giá trị thi công: 80 tỷ VNĐ
Thời gian thi công: 16 tháng
Hạng mục thi công: Đập nhà máy thủy điện

Đây là dự án Thuỷ điện nằm trên dòng sông
Mê Kông nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào,
với công suất 1.100MW gồm các hạng mục thi
công: tuyến đập; cửa xả; nhà máy...
Công ty CM Vietnam đã ký hợp đồng với đối
tác Ch. KarnChang (Lào) thi công 160.000 m3
bê tông hạng muc đập tràn, cửa xả; bắt đầu từ
tháng 4/2013.
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NĂNG LỰC THIẾT BỊ MÁY MÓC
CM Vietnam hiện đang sở hữu nhiều thiết bị hiện đại phù hợp với
yêu cầu thi công các công trình ngầm, thuỷ lợi, xây dựng hạ tầng,
xây dựng dân dụng, xây dựng cầu đường, các khu công nghiệp.
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Máy khoan hầm Atlas Copco L2D

Máy khoan hầm Tamrock

Máy khoan hầm Furukawa

Máy phun bê tông Cifa

Máy cào vơ Häggloader

Máy bơm bê tông phòng nổ

Máy đào

Trạm trộn bê tông
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HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

(CM Investment and Trading CO.,LTD)
Trong lĩnh vực thương mại, CM Vietnam tập trung vào nhóm hàng
vật liệu xây dựng. Ngoài việc cung cấp cho các Dự án mà Công ty
thực hiện, CM Vietnam còn cung cấp vật tư, vật liệu cho các công
trình trên mọi miền Tổ quốc. Hiện CM Vietnam là đơn vị phân phối
cấp I cho Thép Hòa Phát, Việt Úc, Pomina, Thái Nguyên, Việt Nhật...;
Nhà phân phối xi măng cấp I cho xi măng Cẩm Phả, Nghi Sơn, Vissai,
Lusk...

Xi măng Kim Đỉnh
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Dự án đầu

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
(CM ThanhDong.,JSC)

tư Trung tâ

m TM Kinh

Môn - Hải

Dương

Song song với hoạt động sản xuất CM Vietnam sẵn sàng tham gia
đầu tư vào các lĩnh vực nhằm gia tăng giá trị lợi nhuận.
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CÁC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI
Bên cạnh các hoạt động sản xuất - kinh doanh, HĐQT và Ban
TGĐ CM Vietnam luôn quan tâm đến các hoạt động Chính trị và
thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
Tại CM Vietnam, các hoạt động của các tổ chức Đảng ủy, Công
đoàn, Đoàn Thanh niên... được diễn ra thường xuyên, đảm
bảo đúng quy định, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho
toàn thể CB CNV trong Công ty cũng như thực hiện các nhiệm
vụ xã hội khác do Ban lãnh đạo Công ty đề ra.
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Đón lãnh đạo Đảng và Nhà nước cùng Đại sứ quán
thăm dự án Algeria

Người lao động được cấp giấy chứng nhận
an toàn lao động

Lớp học an toàn lao động cho công nhân

Dự lễ tuyên dương “Công nhân giỏi Thủ đô năm 2012”

Lễ thông hầm tại Algeria

Hoạt động thể thao

Lễ phát động thi đua tại Algeria
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Số 14, phố Đặng Thùy Trâm
Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 62690742
Fax: (84-4) 62690741
Email: info@cmvietnam.vn
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