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GIỚI THIỆU chung
GENERAL INTRODUCTION

LỜI CHÀO GREETINGS FROM
TỪ BAN LÃNH ĐẠO BOARD OF DIRECTORS

Kính chào Quý Khách hàng, Đối tác!

Dear Valued Customers, Partners!

Năng lực nhân sự

15

Human resources capability

Công ty Cổ phần SCI tiền thân là một đơn vị trực thuộc Tổng

SCI Joint Stock Company was formerly a unit under Song Da

Năng lực tài chính
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Financial capability

Công ty Sông Đà. Chúng tôi đã và đang tham gia thi công nhiều

Corporation. We have been participating in the construction of many

Hệ thống thông tin
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Information management system

công trình lớn, trọng điểm của đất nước nên gặt hái được nhiều

major and key projects of the country, so we have gained a lot of

kinh nghiệm quý báu và không ngừng nâng cao năng lực nhằm

valuable experience and continuously improved the capacity to bring

Hệ thống quản lý
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Operational management system

đem đến sự phục vụ tốt nhất cho Quý khách hàng, Quý Đối tác.

the best service to our valued customers and customers. work.

Năng lực kinh nghiệm thi công
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Construction experience capability

Năng lực thiết bị
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Machinery/ Equipment capability

SOCIAL ACTIVITIES AT SCI

HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG TẠI SCI

Sau khi thoái hết phần vốn nhà nước vào năm 2014, chúng tôi đã

After divesting all state capital in 2014, we proactively planned

chủ động hoạch định chiến lược phù hợp với tình hình thực tiễn,

strategies in accordance with the actual situation, in parallel with

song song với đó cải tiến và xây dựng hệ thống quản lý hiện đại lấy

improving and building a modern management system for team

việc kiến tạo đội ngũ nhân sự chất lượng cao, giàu nhiệt huyết làm

building. High quality personnel, rich in enthusiasm centered. As of

trung tâm. Tính tới năm 2017, chúng tôi đã có những bước tiến vượt

2017, we have made great progress which is considered to be a hinge

bậc được xem là bản lề cho sự phát triển bền vững theo đúng tầm

for sustainable development in accordance with the strategic vision.
With the advantage of abundant experience in the implementation

nhìn chiến lược đề ra.
Với lợi thế dồi dào kinh nghiệm chuyên môn trong việc thực hiện

of hydroelectric, thermoelectric, embankment, port, road, industrial

Hoạt động tại văn phòng

47

Office activities

các công trình thuỷ điện, nhiệt điện, kè, cảng, đường giao thông,

infrastructure projects along with a good financial foundation and the

Hoạt động tại dự án

49

Activities at site projects

hạ tầng công nghiệp cùng với nền tảng tài chính tốt và phương

motto "Ensure progress, Quality and efficiency ", we are committed to

châm “Đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả”, chúng tôi cam

bring you absolute satisfaction.
Look forward to working with you for the purpose of sustainable

kết mang đến sự hài lòng tuyệt đối cho các Bạn.
Rất mong được hợp tác với các Bạn vì mục tiêu cùng phát triển

development!

bền vững!
Trân trọng cám ơn.
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Chủ tịch HĐQT

Sincerely yours,
Chairman
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LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
HISTORY OF ESTABLISHMENT
AND DEVELOPMENT
Trải qua gần 20 năm thành lập, chuyển đối và truởng thành với các tên gọi lần luợt là : xí nghiệp Sông Đà 903, Công ty cổ phần Sông
Đà 909 và hiện tại là công ty cổ phần SCI, trong suốt quá trình hoạt động, SCI luôn khẳng định năng lực và vị thế của mình thông qua
việc thục hiện rất nhiều dụ án tại Việt Nam và một số nuớc lân cận. Để SCI thành công như hôm nay chúng tôi sở hữu một tập thể
nhân sự năng động, nhiệt huyết, có trách nhiệm và đoàn kết ; một hệ thống quản trị hiện đại với sự ứng dụng hệ thống thông tin
tiên tiến. SCI đang huớng tới mục tiêu trỏ thành một trong những công ty hàng đầu Việt Nam và khu vực trong lĩnh vực đầu tư, tư
vấn và thi công xây lắp ; và là một đối tác đáng tin cậy và trách nhiệm của các đối tác trong và ngoài nước.

20 years since the date of establishment trans¬formation and maturation with three legal names are consecutively listed as: Song
Da 903 Enter¬prise, Song Da 909Joint Stock Company, and SCI Joint Stock Company as latter known, in the steps of development
progress, SCI always enhances its capability and position by executing a lot of construction projects in Vietnam as well as some
nearby countries. In order to be a successful company in construction field as today, we expressed our thankfulness to our employee who is always energetic, enthusiasm, responsible and solidary, also to the up-to- date system of management with many
modern technology and information applications we built It is a target that we are heading to become one of the leading companies
in Vietnam and region in the business fields of investment consultant, and engineering as well as being a loyal and responsible
partner to local and foreign companies

2016 - present

2015
2006- 2014
1999 - 2003
1999: Thành lập xí nghiệp Sông Đà 903
trục thuộc Công ty Sông Đà 9 - Tổng công
ty Sông Đà
2003: Thành lập công ty Sông Đà 909
chuyển đổi từ Xí nghiệp Sông Đà 903

1999:
Established of Song Da 903
Enter¬prise - a business unit of Song Da 9 Song Da Corporation.
2003:
Established of Song Da 909,
transformed from Song Da 903 Enterprise.
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2006: Niêm yết trên sàn chúng khoán cổ
phiếu của công ty Sông Đà 909.
2014: Thoái toàn bộ phần vốn nhà nước tại
Công ty cổ phần Sông Đà 909

2015: Công ty cổ phần Sông Đà 909 đổi
tên thành Công ty cổ phần SCI (SCI).

Công ty cô phần SCI mua lại cổ phần chi phối tại
Công ty CP XD và ĐT Sông Đà 9 và đổi tên công ty
này thành Công ty cổ phần SCI E&C là đơn vị thi
công chủ lực của SCI, thành lập các công ty con gồm:
Công ty CP SCI Lai Châu; Công ty TNHH SCI Nghệ
An; Công ty CP Tư vấn SCI; Công ty CP SCI Điện Biên.

SCI Joint Stock Company completed acquisition of
Song Da 9 Construction and Investment Joint Stock
Company and renamed it into SCI E&C Joint Stock
Company which is the main construction unit of SCI.
Other affiliates are then established including: SCI
Lai Chau JSC, SCI Nghe An co., ltd; SCI Consulting JSC;
SCI Dien Bien JSC.

2015: Song Da 909 Joint Stock Company is transformed to SCI Joint Stock
Company (SCI)

2006: Started launching in stock exchange
market.
2014:
Song Da 9 Joint Stock Company
withdrawned its stock at the rate of 100%
from Song Da 909 Joint Stock
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CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN
MEMBER UNITS

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
ORGANIZATION CHART
CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C
SCI E&C JOINT STOCK COMPANY

Đảm nhiệm vai trò Tổng thầu EPC các dự án thủy điện, nhiệt điện, điện mặt trời, hạ tầng kỹ thuật, công trình thuỷ… với mô
hình quản trị hiện đại.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

To assume the role of general contractor for construction and general contractor of EPC projects in hydropower, thermal
power, solar power, technical infrastructure, river and sea works with modern governance models compared.

SHAREHOLDERS GENERAL MEETING

BAN KIỂM
TOÁN NỘI BỘ
INTERNAL
AUDIT BOARD

CÔNG TY
CỔ PHẦN
SCI E&C

PHÒNG HÀNH
CHÍNH NHÂN SỰ
ADMINISTRATION &
HUMAN RESOURCE
DEPT.

SCI E&C JOINT
STOCK COMPANY

PHÒNG TÀI
CHÍNH KẾ TOÁN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

FINANCIAL & ACCOUNTING
DEPT.

BOARDS OF DIRECTORS

CÔNG TY TNHH
SCI NGHỆ AN
NGHE AN SCI CO., LTD

CÔNG TY
CỔ PHẦN
TƯ VẤN SCI

PHÒNG KINH TẾ
KẾ HOẠCH

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Provide consulting services for Construction such as: Survey, design, project management, tendering for Energy and
infrastructure facilities

CÔNG TY TNHH SCI NGHỆ AN
NGHE AN SCI CO., LTD

Công ty TNHH SCI Nghệ An thực hiện đầu tư, phát triển dự án thủy điện, vận hành khai thác các dự án trên địa bàn tỉnh
Nghệ An.
SCI Nghe An company limited specializes in investment and development, operation and management of hydropower
projects in Nghe An province.

SCI DIEN BIEN JOINT STOCK COMPANY

CÔNG TY
PHÒNG ĐẦU TƯ
KINH DOANH

CỔ PHẦN
SCI ĐIỆN BIÊN

NVESTMENT & TRADING
DEPT.

SCI DIEN BIEN
JOINT STOCK COMPANY

EQUIPMENT &
PROCUREMENT DEPT.

Cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng như: khảo sát, thiết kế, tư vấn quản lý dự án, tư vấn đấu thầu các công trình năng lượng,
hạ tầng kỹ thuật.

CÔNG TY CỔ PHẦN SCI ĐIỆN BIÊN

MANAGEMENT BOARDS

CUNG ỨNG

SCI CONSULTING JOINT STOCK COMPANY

SCI CONSULTING
JOINT STOCK COMPANY

PLANING & ECONOMICS
DEPT.

PHÒNG THIẾT BỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SCI

SCI Điện Biên thực hiện đầu tư, phát triển dự án thủy điện, vận hành khai thác các dự án trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
SCI Dien Bien JSC specializes in investment and development, operation and management of hydropower projects in
Dien Bien province.

CÔNG TY
CỔ PHẦN

CÔNG TY CỔ PHẦN SCI LAI CHÂU
SCI LAI CHAU JOINT STOCK COMPANY

SCI LAI CHÂU
SCI LAI CHAU
JOINT STOCK COMPANY

SCI Lai Châu thực hiện đầu tư, phát triển dự án thủy điện, vận hành khai thác các dự án trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
SCI Lai Chau JSC specializes in investment and development, operation and management of hydropower projects in
Lai Chau province.

PHÒNG KỸ
THUẬT AN TOÀN
TECHNICAL & HSE DEPT.
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CORE VALUE GIÁ TRỊ CỐT LÕI
VỚI KHÁCH HÀNG, ĐỐI TÁC VALUES TO CUSTOMERS, PARTNERS
Tin cậy Reliability
Đúng hẹn Cooperation
Tôn trọng Respectability
VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG VALUES TO EMPLOYEE
Thu nhập ổn định
Đối xử công bằng
Chuyên nghiệp và thân thiện
Được tôn trọng
Được khẳng định bản thân

Stable income
Fair treatment
Professionalism and Friendliness
Respectability
Self-definition

GIÁ TRỊ QUAN TRỌNG TẠO NÊN THÀNH CÔNG VALUES TO CREATE SUCCESS
Kế thừa - sáng tạo Inheritance – Creativity
Hệ thống System
Trách nhiệm Responsibility
GIÁ TRỊ MANG LẠI CHO CỔ ĐÔNG VALUE TO SHAREHOLDERS
Hiệu quả đầu tư Investment effectiveness
Phát triển bền vững Long-lasting growth
Giá trị cho cộng đồng Social Value

TẦM NHÌN VISION
Là doanh nghiệp hàng đầu Châu Á trong việc thực hiện dự án
năng lượng tái tạo, môi trường và hạ tầng.
To be one of leading enterprises in Asia in constructing
renewable power projects, environment and infrastructure.

MISSION SỨ MỆNH
Góp phần tạo dựng nền tảng cho một Xã hội
văn minh trường tồn.
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To contribute in building up a foundation for a
modern and long-lasting society.
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XÂY LẮP
CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN

CONSTRUCTION WORKS
HYDRO-POWER WORKS

Nhà máy thủy điện nhà máy sau đập
Nhà máy thủy điện kiểu kênh dẫn

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
BUSINESS ACTIVITIES

Hydropower project with conventional
hydroelectric powerhouse
Hydropower project with conduit
hydroelectricity
CÔNG TRÌNH NHIỆT ĐIỆN

THERMAL - POWER WORKS

Thi công các hạng mục trong nhà máy

CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN

nhiệt điện (Không bao gồm thi công
To construct items of thermal power
project (excluding equipment supply
packages)
WIND POWER, SOLAR PROJECT

Tổng thầu EPC
Trang Trại điện mặt trời
Điện mặt trời áp mái
Điện mặt trời trên mặt nước

WATERWAY WORKS

Bến, cảng sông-cảng biển
Nạo vét sông, cửa sông, cảng

Penstock and hydro-mechanical
equipment
Bailey bridges
Workshops, industrial buildings
Electric pole

KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Đê chắn sóng, âu tầu

CONSTRUCTION MATERIAL BUSINESS

Cung cấp các loại vật liệu xây dựng
cáp dự ứng lực.
Khai thác và cung cấp vật liệu đá, vật
liệu địa phương cho các dự án

River, sea groins
Wharfs, inland ports, seaports
Dredging rivers, estuarys, habours
Breakwaters, navigation locks

Công trình đường bộ

TRADUNG CONSTRUCTION MATERIALS

Đường ống áp lực và thiết bị cơ
khí thủy công
Cầu thép Bailey
Nhà xưởng, nhà công nghiệp
Cột điện

Kè sông, kè biển

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

PRE-CASTED CONCRETE PRODUCT

Prestressed concrete pile
Prestressed concrete sheet pile
Haro block, Tetrapod and others

SẢN PHẨM CƠ KHÍ CHẾ TẠO

EPC Contractor
Solar Power Farm
Rooftop solar power
Solar power on the water
CÔNG TRÌNH TRÊN SÔNG, TRÊN BIỂN

PRODUCTS

Cọc bê tông dự ứng lực
Cừ ván bê tông dự ứng lực
Đúc khối Haro, Tetrapod, và các sản
phẩm khối Block khác

gói thầu thiết bị)

CÔNG TRÌNH ĐIỆN GIÓ, ĐIỆN MẶT TRỜI

SẢN PHẨM

OVERLAND TRAFFIC WORKS

Supply construction materials and pc
strand
Exploit and supply rock and local
materials for projects

Công trình cầu đường bộ
Và các công trình trên tuyến
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Roads
Bridges
And appurtenant items
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LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Công ty Cổ phần SCI đã nhận thấy, năng lượng tái tạo đóng vai trò đặc biệt quan
trọng trong chiến lược phát triển của một quốc gia. Trong đó thủy điện, điện gió, điện mặt trời không chỉ là nguồn năng
lượng tái tạo, sạch và bền vững, đảm bảo nguồn năng lượng thay thế dần cho nhiên liệu hóa thạch (dầu mỏ, than đá) đang
dần cạn kiệt, năng lượng tái tạo còn mang lại hiệu quả to lớn cho phát triển công, nông nghiệp và dân sinh, đồng thời là
nguồn quan trọng giảm nhẹ thiên tai (chống lũ, chống hạn) góp phần giảm khí thải hiệu ứng nhà kính gây ra sự thay đổi khí
hậu toàn cầu.
Những công trình thủy điện mà SCI đã và đang đầu tư bao gồm:
- Thủy điện Ca Nan 1: Đang phát điện.
- Thủy điện Ca Nan 2: Đang phát điện.
- Thủy điện Nậm Lụm 1, thủy điện Nậm Lụm 2: Đang trong giai đoạn thi công xây lắp.
- Thủy điện Nậm Xe: Đang trong giai đoạn đền bù, giải phóng mặt bằng.
- Thủy điện Mường Luân 1 và Mường Luân 2: Đang trong giai đoạn hoàn thiện các thủ tục đầu tư.
- Dự án điện gió SCI Tân Thành; SCI Hướng Việt: Đang trong giai đoạn hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

INVESTMENT AREA

Since the very first days form establishment, SCI Joint Stock Company has determined that Renewable energies plays a
vital role in development of a country. In which, hydropower, Windpower, Solar Power are not only a renewable, clean
and sustainable source of energy which are being substitutes for exhausting fossil fuel (oil, coal), but also brings considerable benefits for various industrial, agricultural and social developments, being an indispensable source for disaster
mitigation (flood control, drought control), contributing to reduce emission causing greenhouse effect and global climate
change.
Hydropower plants has been developed by SCI:
-Ca Nan 1 Hydropower Plant: In operation
-Ca Nan 2 Hydropower Plant: In operation
-Nam Lum 2 Hydropower Plant; Nam Lum 1 Hydropower Plant: Under construction
-Nam Xe Hydropower project: Compensation and site clearance
-Muong Luan 1 and Muong Luan 2 Hydropower: During Investment Approval Procedure
-SCI Tan Thanh Windpower project SCI Huong Viet Windpower project: During Investment Approval Procedure
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LĨNH VỰC TƯ VẤN
Với nòng cốt là Công ty cổ phần tư vấn SCI, Công ty Cổ phần SCI xác định tư vấn trong xây dựng,
đặc biệt là với các dự án năng lượng là vô cùng quan trọng quyết định đến sự thành công của dự án.
Với mong muốn đưa ra các giải pháp thiết kế tối ưu nhất cho các dự án của khách hàng và đảm
nhiệm tốt vai trò tư vấn thiết kế trong mô hình tổng thầu EPC, SCI đã hội tụ được nhiều chuyên gia
tư vấn đầu ngành, các kỹ sư có kinh nghiệm, nhiệt huyết, hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực tư
vấn xây dựng.
Các dự án Công ty cổ phần Tư vấn SCI đã tư vấn thiết kế :
+ Dự án thủy điện: Thủy điện Ca nan 1; Thủy điện Nậm Lụm 1 và Nậm Lụm 2; Thủy điện Nậm Xe;
Thủy điện Mường Luân 1 và Mường Luân 2; thủy điện MIền Đồi 2; Thủy điện Nam Peun 1, Thùy điện
Nam Kap.
+ Dự án điện mặt trời: Trang Trại điện mặt trời Gelex Ninh Thuận
+ Dự án điện gió: Điện gió Hướng Phùng 1, Điện gió Hướng Phùng 2; Điện gió Gelex 2; Điện gió Gelex
3; Điện gió Phú Thạch Mỹ; Điện gió SCI Tân Thành, Điện gió SCI Hướng Việt...

13

CONSULTATION SERVICES
With the establishment of SCI Consulting JSC, SCI Joint Stock Company set out that the
consulting work in construction, especially with energy projects, is a greatly important factor
in contributing to the success of a project. With a view to give the most optimized design
solution to customers’ projects and take in the role of design consultant in EPC contracting
model, SCI has united a group of leading specialists, experienced engineers with enthusiasm
and engagement in construction consulting field.
SCI Consulting JSC has been working in various projects including:
+ Hydropower: Ca Nan 1 hydropower plant; Nam Lum 1 and Nam Lum 2 Hydropower plan;
Nam Xe hydropower plant; Muong Luan 1 and Muong Luan 2 Hydropower plant; Mien Doi 2
Hydropower plant; Nam Peun 1 Hydropower plant, Nam Kap Hydropower plant.
+ Solar power: Gelex Ninh Thuan Solar Farm
+ Wind power: Huong Phung 1 wind power plant; Huong Phung 2 wind power plant; Gelex 2
wind power plant; Gelex 3 wind power plant; Phu Thach My wind power plant; SCI Tan Thanh

14

nĂNG LỰC

CAPABILITY

HUMAN RESOURCES
CAPABILITY
SCI always acknowledges the human resources as our most valuable asset, and
from then we have been building up our Company culture on the basis of fairness,
openness, friendliness, respect and transparency so that every single employee is
capable to maximize their own capacity for the purpose of contributing to the
devel-opment of the whole company system, community and society.
We consistently treat our employee as one of the most focused parts in the
structure as well as spend highest efforts and awareness to seek for solutions to
arrange very stable and safe working conditions for them. In the meantime, the
fairness and income improvement are also being our company long-term targets
to make sure that their living condition should get better and better.
The resource of more 800 employee who are full of qualification and enthusiastic
is truly a leverage point which shall help our Company to reach a higher position
we believe.

NĂNG LỰC NHÂN SỰ
SCI luôn coi con người là tài sản quý giá nhất, văn hóa doanh nghiệp được xây dựng trên cơ sở
công bằng, cởi mở, thân thiện, tôn trọng, minh bạch để mọi người phát huy tối đa năng lực bản
thân góp phần vào sự phát triển của Công ty, cộng đồng và xã hội.
Chúng tôi đặt vai trò của con người làm trung tâm, luôn ý thức để tạo ra những điều kiện làm
việc ổn định, tốt nhất, an toàn nhất cho người lao động. Luôn đảm bảo công bằng và chú trọng
nâng cao thu nhập để cuộc sống CBCNV trong Công ty ngày càng tốt hơn.
Với đội ngũ hơn 800 cán bộ, công nhân viên năng lực tốt giàu nhiệt huyết là điểm tựa vững chắc
đưa Công ty lên tầm cao mới.
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NĂNG LỰC TÀI CHÍNH
FINANCIAL CAPABILITY
Tóm tắt số liệu tài chính năm 2016, năm 2017, năm 2018
Summary of financial data for years of 2016, 2017, 2018
Đơn vị/Unit: đồng/ VND

2.500.000.000.000
CÔNG TY CỔ PHẦN SCI / SCI JOINT STOCK COMPANY

2.000.000.000.000

(Báo cáo tài chính hợp nhất/ Consolidated Financial Statement)

Năm 2016
Year 2016

Năm 2017
Year 2017

Vốn chủ sở hữu / Owners’ equity

500.076.653.639

624.643.953.093

690.848.890.138

Tổng tài sản / Total assets

974.671.459.925

1.584.495.924.290

2.097.556.891.438

Tổng doanh thu / Revenue

368.306.279.343

598.309.981.534

846.276.439.087

14.705.232.986

(12.379.747.111)

80.500.078.457

Nội dung

Lợi nhuận / Profit

Năm 2018
Year 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C / SCI E&C JOINT STOCK COMPANY
(Đơn vị chuyên xây lắp / Construction and Engineering Affiliate)

1.500.000.000.000
1.000.000.000.000
500.000.000.000
0
- 500.000.000.000

Năm / Year 2016

Năm / Year 2017

Năm / Year 2018

1.200..000.000.000
1.000.000.000.000

Năm 2016
Year 2016

Năm 2017
Year 2017

Vốn chủ sở hữu / Owners’ equity

127.281.169.969

137.022.716.801

157.111.979.320

Tổng tài sản / Total assets

566.601.109.668

747.110.901.655

942.037.939.016

Tổng doanh thu / Revenue

357.658.356.741

873.864.639.672

1.014.329.890.716

4.921.294.916

19.215.129.161

26.288.354.771

Nội dung

Lợi nhuận / Profit

Năm 2018
Year 2018

800.000.000.000
600 .000.000.000
400.000.000.000
200.000.000.000
0
Năm / Year 2016
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Tổng tài sản/ Total assets

Năm / Year 2017

Doanh thu/Tumover

Năm / Year 2018

Lợi nhuận/Profit
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HỆ THỐNG QUẢN LÝ
OPERATIONAL MANAGEMENT SYSTEM

HỆ THỐNG THÔNGTIN
INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM

Chúng tôi ứng dụng các hệ thống quản lý theo các thông lệ tiên tiến mang tính hội
nhập cao trên thế giới như:

Chúng tôi ứng dụng các hệ thống thông tin trực tuyến hiện đại để hỗ trợ việc quản lý
điều hành và chia sẻ thông tin như: Hệ thống họp hội nghị trực tuyến, hệ thống giao
và xử lý công việc trên mobile vv….

We have brought several following listed applications which are built up on the basis
of the world’s modern integrated practices to our operational management syste:

We have applied a series of modern on-line communication system to support for the operation progress as well as information sharing: Video conference, mobile task assignment

Hệ thống quản lý dự án : áp dụng tiêu chuẩn
quản lý dự án chuyên nghiệp PMP (Project
Management Professional) của viện quản lý dự
án Hoa Kỳ _ PMI.

Hệ thống quản lý chuỗi cung ứng : áp dụng
chuẩn APICS.

Project management system: the Project
Management Professional launched by Project
Management Institute (PMI) of the USA is applied.

Supply Chain Management System: APICS
standard is applied.

Hệ thống văn phòng điện tử
(E-office).

Kiến tạo giá trị - Vị trí nâng tầm

Hệ thống hội nghị trực tuyến
(Video conference).

E-office

Hệ thống quản lý chất lượng :
áp dụng tiêu chuẩn ISO
9001:2015.

Hệ thống quản lý HSE : áp dụng tiêu
chuẩn OHSAS 18001:2007.

Hệ thống quản lý tích hợp thiết
kế : áp dụng giải pháp BIM (Building Information Management).

Quality Management Mystem :
ISO 9001:2015 standard is
applied.

Heath, Safety Environment(HSE): OHSAS
18001:2007 Standard is applied.

Integrated
management
system: BIM solution (Building
Information Management) is
applied.

Video conference.

Hệ thống quản lý và giám sát
thiết bị trực tuyến.
On-line devices management and supervision .
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NĂNG LỰC KINH NGHIỆM THI CÔNG
CONSTRUCTION EXPERIENCE CAPABILITY

NHÓM DỰ ÁN
PROJECTS

Vietnam

Công trình
Công nghiệp
Industrial
projects

Hanoi

Laos

Công trình
Nông nghiệp
và phát triển
nông thôn
Kế thừa và phát huy những truyền thống, nền tảng
kinh nghiệm của Tổng Công ty Sông Đà, Công ty cổ
phần SCI E&C đã và đang thi công các trình giao thông
đường bộ, đường thủy, cảng biển, thủy điện, nhiệt
điện..., trên địa bàn cả nước và nước ngoài.
Công ty đã mạnh dạn đầu tư thiết bị thi công chuyên
ngành, thu hút nhiều cán bộ chuyên môn, quản lý có
nhiều kinh nghiệm tham gia vào công tác điều hành.
Chú trọng tuyển dụng đội ngũ công nhân kỹ thuật có
trình độ cao trong công tác sản xuất.. Nhờ không ngừng
nâng cao năng lực, áp dụng công nghệ tiên tiến, tất cả
những gói thầu SCI E&C thực hiện đều đạt tiến độ, chất
lượng, an toàn và được các Chủ đầu tư, Tổng thầu đánh
giá cao.

Thanks to the traditions and experience that we have
inherited and expanded when we were a member of
Song Da Corporation, SCI E&C JSC have been constructing many kinds of projects such as roadway, waterway
transportation, sea port, hydropower plant, thermal
power plant, etc. in Vietnam and foreign countries.
We are forcible to invest the construction equipment,
attract many qualified staffs and manager who are
experienced for operation control. We meanwhile
recruit skilled workers to improve our production.
Thanks to the unstoppably increasing our capability, as
well as application of new and up-to-date technology,
all of our projects fulfill requirements on schedule,
quality, safety and are highly evaluated by Investors,
and General Contractors.

Agricultural
and rural
development
projects

Thailand

Công trình
Giao thông
Traffic
projects

Cambodia

Công trình
Dân dụng
Civil
projects
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HYDROPOWER PROJECTS

CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN
THỦY ĐIỆN NAM THEUN 1

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN NẬM LỤM 2

Chủ đầu tư: Tập đoàn Phonensack (Thái Lan)
Địa điểm xây dựng: tỉnh Bolikhamxay, trung Lào
Công suất: 650 MW
Giá trị hợp đồng: 741,6 tỷ đồng
Tình trạng dự án: đang thi công.
Công việc chính:
Thi công trạm nghiền, trạm trộn
Đường thi công
Bóc phủ mỏ đá

Đào đắp đập dâng vai phải
Thi công Đê quây thượng lưu, hạ lưu
bằng bê tông đầm lăn
Khoan nổ, khai thác đá

NAM LUM 2 HYDROPOWER PLANT

NAM THEUN 1 HYDROPOWER PLANT
Employer: Phonesack group (thailand) co. ltd)
Location: Bolikhamsay province in central region of Lao PDR
Capacity: 650 MW
Main quantity:
Contract value: 741,6 billions VND
Project status: under execution.
Main work:
Construction of crusher, batching plant
Construction road
Removal works at quarry
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Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần SCI
Địa điểm xây dựng: tỉnh Lai Châu, Việt Nam
Tổng công suất: 18 MW
Tổng mức đầu tư: 630 tỷ đồng
Thời gian thi công: 2019 – 2021
Công việc chính:
Thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị công nghệ
và thi công xây dựng công trình (đập, hầm dẫn
nước, nhà máy,...)
Hầm dẫn kích thước 3,8mx 4m dài 4700m

Excavation and embankment of right bank overflow
Construction of upstream coffer dam with RCC method
Blasting, rock exploitation

Employer: SCI Joint Stock Company
Location: Lai Chau Province, Vietnam
Capacity: 18 MW
Investment value: 630 billion VND
Time of execution: 2019 - 2021
Main work:
Design & Engineering, Procurement & Supply
Technological Equipment & construction (Dam,
Haedrace tunnel, Powerhouse,...)
Tunnel dimensions 3,8m x 4m, lenght: 4.700m

CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN NẬM XE
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần SCI
Địa điểm xây dựng: tỉnh Lai Châu, Việt Nam.
Tổng công suất: 20MW
Tổng mức đầu tư: 724 tỷ đồng
Thời gian thi công: 2020 - 2022
Công việc chính:
Thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị công nghệ
và thi công xây dựng công trình (đập, hầm dẫn
nước, nhà máy,...)

NAM XE HYDROPOWER PLANT
Employer: SCI Joint Stock Company
Location: Lai Chau Province, Vietnam
Capacity: 20MW
Investment value: 724 billion VND
Time of execution: 2020 - 2022
Main work:
Design & Engineering, Procurement & Supply
Technological Equipment & construction (Dam,
Haedrace tunnel, Powerhouse,...)
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CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN
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HYDROPOWER PROJECTS

THỦY ĐIỆN CA NAN 1

THỦY ĐIỆN CA NAN 2

Chủ đầu tư: Công Ty cổ phần SCI
Địa điểm xây dựng: Huyện Kỳ Sơn – Tỉnh Nghệ An.
Công suất: 7 MW
Giá trị hợp đồng: 220 tỷ đồng
Thời gian thi công: 4/2017 - 4/2019
Công việc chính:
Tổng thầu EPC: Công ty CP SCI E&C

Chủ đầu tư: Công Ty cổ phần SCI.
Địa điểm xây dựng: Huyện Kỳ Sơn – Tỉnh Nghệ An.
Công suất: 16 MW
Giá trị hợp đồng: 475 tỷ đồng
Thời gian thi công:
Tháng 11/2016 đến tháng 7/2018
Công việc chính:
Tổng thầu EPC: Công ty CP SCI E&C JSC

CANAN 1 HYDROPOWER PROJECT

CANAN 2 HYDROPOWER PROJECT

Owner: SCI Joint Stock Company
Location: Ky Son Distric, Nghe An Province
Installed capacity: 7 MW
Contract value: 220 billion VND
Construction period: 4/2017 - 4/2019
Main work:
General Contractor EPC: SCI E&C JSC

Owner: SCI Joint Stock Company
Location: Ky Son Distric, Nghe An Province
Installed capacity: 16 MW
Contract value: 475 billion VND
Schedule:
From 11/2016 to 7/2018
Main works:
General Contractor EPC: SCI E7C JSC
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HYDROPOWER PROJECTS

CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN
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THỦY ĐIỆN LAI CHÂU

THỦY ĐIỆN SƠN LA

Chủ đầu tư: Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN)
Tổng thầu thi công: Tập đoàn Sông Đà
Địa điểm: xã Nậm Hàng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu
Công suất: 1.200 MW
Tổng mức đầu tư: 37.000 tỷ đồng
Thời gian thi công: Năm 2010-2013

Chủ đầu tư: Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN)
Tổng thầu thi công: Tập đoàn Sông Đà
Địa điểm: xã Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La
Công suất: 2.400 MW
Tổng mức đầu tư: 42.476 tỷ đồng
Thời gian thi công: Năm 2004-2010

LAI CHAU HYDROPOWER PROJECT

SƠN LA HYDROPOWER PROJECT

Employer: Vietnam Electricity Group (EVN)
General Construction Contractor: SongDa Corporation
Location: Muong Te District, Lai Chau province
Capacity: 1.200 MW
Total investment: 37.000 billion VND
Construction period: 2010-2013

Employer: Vietnam Electricity Group (EVN)
General Construction Contractor: SongDa Corporation
Location: Muong La district – Son La province
Capacity: 2.400 MW
Total investment: 42.476 billion VND
Construction period: 2004-2010
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CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN
THỦY ĐIỆN TRUNG SƠN
Chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)
Địa điểm xây dựng: Xã Trung Sơn, Huyện Quan
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Công suất: 260 MW
Tổng mức đầu tư: 386 triệu USD
Thời gian thi công: năm 2012 - 2013

TRUNG SƠN HYDROPOWER

THỦY ĐIỆN BẢN VẼ:
Chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)
Địa điểm xây dựng: xã Yên Na, huyện Tương
Dương, tỉnh Nghệ An
Công suất: 320 MW
Tổng mức đầu tư: 5.740 tỷ đồng
Thời gian thi công: 2005 - 2009

HUA NA HYDROPOWER PLANT

Employer: Vietnam Electricity Group (EVN)
Location: Tuong Duong district, Nghe An province
Capacity: 320 MW
Total invesment: 5.740 Billion VND
Construction period: 2005 - 2009
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Employer: Vietnam Electricity Group (EVN)
Location: Trung Son commune, Quan Hoa
district, Thanh Hoa province
Capacity: 260 MW
Total Investment: 386 Million USD
Construction period: 2012 - 2013

HYDROPOWER PROJECTS
THỦY ĐIỆN NẬM KHÁNH
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Sông Đà 9
Địa điểm xây dựng: xã Nậm Khánh, Huyện Bắc Hà,
Tỉnh Lào Cai
Tổng mức đầu tư: 300 tỷ đồng
Thời gian thi công: năm 2008 - 2010

NAM KHANH HYDROPOWER PLANT
Employer: Song Da 9 Joint Stock Company
Location: Nam Khanh commune, Bac Ha district,
Lao Cai province
Total investment: 300 billion VND
Construction period: 2008 - 2010

THỦY ĐIỆN NẬM NGẦN
Chủ đầu tư: Công ty CP thủy điện Nậm Mu
Địa điểm xây dựng: Vị Xuyên – Hà Giang
Tổng mức đầu tư: 252 tỷ đồng
Thời gian thi công: Năm 2007 – 2008

NAM NGAN HYDROPOWER PLANT
Employer: Nam Mu Hydropower Joint Stock
Company
Location: Vi Xuyen district, Ha Giang province
Total investment: 252 billion VND
Construction period: 2007 - 2008

30

CÔNG TRÌNH ĐIỆN MẶT TRỜI

SOLAR PROJECT

NHIỆT ĐIỆN VŨNG ÁNG

VUNG ANG THERMAL POWER PLANT

Chủ đầu tư: Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam
Địa điểm xây dựng : Kỳ Anh – Hà Tĩnh
Công suất: 1.200 MW
Tổng mức đầu tư : 1,25 tỷ USD
Thời gian thi công : Năm 2010 - 2011

Employer: Vietnam Oil and Gas Group.
Location: Ky Anh district, Ha Tinh province
Capacity: 1200 MW
Total investment : 1.25 billion USD
Construction period : 2010 - 2011

CÔNG TRÌNH NHIỆT ĐIỆN

THERMAL POWER PROJECTS

Dự án trang trại điện mặt trời GELEX – Ninh Thuận

GELEX NINH THUAN SOLAR FARM PROJECT

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN LONG PHÚ 1

LONG PHU 1 THERMAL POWER PLANT

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV năng lượng GELEX Ninh
Thuận
Địa điểm xây dựng: huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

Employer: Ninh Thuan Gelex Energy Company
Limited
Location: Thuan Nam Commune, Ninh Thuan Province.

Chủ đầu tư: Tập đoàn dầu khí Việt Nam
Địa điểm xây dựng: xã Long Đức, huyện Long Phú,
tỉnh Sóc Trăng
Công suất: 1.200MW
Tổng mức đầu tư: 1,2 tỷ USD
Giá trị hợp đồng: 1.300 tỷ đồng
Công việc chính:
- Đóng cọc bê tông cốt thép dự ứng lực nền nhà
máy và Cửa dẫn nước
- Bến nhập thiết bị, bến nhập đá vôi và xuất
thạch cao
- Kho kín, kho hở, kho lạnh
- Tuyến ống cấp và thải nước làm mát
- Hệ thống xử lý nước
- Cửa dẫn nước và trạm bơm nước làm mát
- Bãi thải xỉ
- Đài móng kho than

Employer: Vietnam Oil and Gas Group
Location: Long Duc commune, Long Phu district, Soc
Trang province
Capacity: 1200 MW
Total investment: 1.2 billion USD
Contract value: 1.300 billion VND
Main works:
- Pre-stressed steel reinforcement concrete pile
driving for platform of powerhouse
- Import wharf, Limestone import wharf and
gypsum export wharf
- Sealed warehouse, opened warehouse,
cooling warehouse
- Cooling water pipe watering and dewatering
- Water treatment system
- Intake and cooling water pumping station - - Slag disposal
- Coal Stock Yard

Tổng mức đầu tư: 1.334 tỷ VNĐ
Thời gian thi công: 9/2018 - 5/2019
Công việc chính: Tổng thầu EPC
Phát điện thương mại: 5/2019
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Total Investment: 1.134 Billion VND
Construction period: 9/2018 - 5/2019
Main works: General Contractor EPC
Commercial power generation: 5/2019
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CÔNG TRÌNH TRÊN SÔNG,
TRÊN BIỂN
NẠO VÉT, KÈ BẢO VỆ SÔNG HỒNG:
Chủ đầu tư:
Ban quản lý các dự án đường thủy nội địa phía Bắc
– Bộ giao thông
Nguồn vốn: Ngân hàng thế giới
Tổng mức đầu tư: 200 triệu USD.
Thời gian thi công: 2012-2014

PROJECTS ON RIVER & SEA
ĐÊ, KÈ CHẮN SÓNG LẠCH GIANG:
Chủ đầu tư:
Ban quản lý các dự án đường thủy nội địa
phía Bắc, Bộ giao thông
Nguồn vốn : Ngân hàng thế giới

Tổng mức đầu tư : 200 triệu USD
Thời gian thi công : năm 2014 - 2015

DREDGING, GROINS FOR
RED RIVER PROTECTION
Employer:
Management of Northern Inland waterway
projects - Ministry of Transport
Fund source: World Bank
Total Investment : 200 million USD. C
Construction Commencement: 2012 - 2014.

GROINS, BREAKWATER THROUGH LACH GIANG ESTUARY
Employer:
Management
of
Northern
Inland
waterway project - Ministry of Transport
Fund source: World Bank
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Total investment : 200 million USD
Construction period: 2014 - 2015
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CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG

ROADWAY
TRANSPORTATION PROJECTS

INDUSTRIAL
INFRASTRUCTURE PROJECTS

HẠ TẦNG
CÔNG NGHIỆP

NÂNG CẤP MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG GIAO THÔNG BẮC LÀO
TRAFFIC ROAD IMPROVEMENT PROJECT IN NORTHERN LAO
Chủ đầu tư: Bộ giao thông công chính Lào
Địa điểm xây dựng: tỉnh HuaPhan
Giá trị hợp đồng: 8.219.134 USD, trong đó:
Thi công công trình trên tuyến lý trình Km98-:- Km121
đoạn Mường Sỏn đi Lèng Bèng: 5.043.000 USD
Xây dựng tuyến đường Na Xang - Thông Thụ: 1.750.958
USD
Xây dựng tuyến đường Thà Lầu - Sầm Tày: 1.425.176 USD
Thời gian thi công: 2014-2015
Employer: Lao Ministry of Public Works & Transport
Location: Huaphanh province, Laos
Contract value: 8.219.134 USD
Constructing road of station Km98-:- Km121 from Muong
Son to Leng Beng: 5.043.000 USD
Constructing Na xang- Thong Thu road,
Hua Phan, Lao. : 1.750.958 USD
Constructing Tha Lau- Sam Tay road,
Hua Phan, Lao. : 1.425.176 USD
Construction period: 2014-2015

THI CÔNG QUỐC LỘ 1A:

NATIONAL ROUTE 1A

Chủ đầu tư: BQL dự án Thăng Long - Bộ giao thông vận tải
Địa điểm xây dựng: Tỉnh Phú Yên
Vận tốc thiết kế: 60 km/h
Tổng mức đầu tư: 1.034 tỷ đồng
Thời gian thi công: 2013-2014

Employer: Thang Long Project Management Unit – Ministry
of Transport.
Location: Phu Yen Province
Design speed: 60 km/h
Total Investment: 1,034 billion VND
Construction period: 2013-2014
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KHAI THÁC MỎ NÚI PHÁO
NUI PHAO MINING PROJECT
Chủ đầu tư: Công ty TNHH khai thác mỏ Núi Pháo
Địa điểm xây dựng: xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh
Thái Nguyên
Thời gian thi công: 2014-2015

Employer: Nui Phao Mining Company Limited
Location: Ha Thuong commune, Dai Tu district, Thai
Nguyen province
Construction period: 2014-2015

NHÀ MÁY XI MĂNG HẠ LONG:
HA LONG CEMENT FACTORY
Chủ đầu tư: Nhà máy xi măng Hạ long
Địa điểm xây dựng: Xã Thống Nhất, Huyện Hoành
Bồ, Quảng Ninh
Công suất: 2,1 triệu tấn/năm
Tổng mức đầu tư: : 6.486 tỷ đồng
Thời gian thi công: Năm 2007-2009

Employer: Ha Long Cement Joint Stock Company
Location: Thong Nhat commune, Hoanh Bo District,
Quang Ninh Province
Capacity: 2.1 million tons / year
Total investment: 6.486 billion VND
Construction period: 2007 - 2009
Construction period: 2007-2009
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DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHO DỊCH VỤ LOGISTICS VIET LIEN PHÚ MỸ

SOTRANS PHU MY WAREHOUSE SYSTEM

Chủ đầu tư: Công ty CP kho vận miền Nam
Địa điểm xây dựng: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Thời gian thi công: 18/07/2016 đến 18/01/2017
Công việc chính: Xây dựng kho Sotrans khu CN
Phú Mỹ I gồm :
- Nhà kho số 1
- Trạm cân xe số 1
- Nhà kho số 2
- Nhà Văn phòng
- Nhà phụ trợ
- Nhà xe 01
- Nhà bảo vệ và cổng
- Hố rửa xe 01
- Tường rào
- Hệ thống cơ điện (M&E) - Hạ tầng kỹ thuật

HẠ TẦNG CÔNG NGHIỆP
INDUSTRIAL
INFRASTRUCTURE
PROJECTS

Employer: Southern Logistics Joint Stock Company
Location: Ba ria -Vung Tau provine
Time of execution: 18/07/2016 to 18/01/2017
Main works: Construction of Sotrans Phu My
warehouse system at Phu My Industrial Zone. That
includes:
- Warehouse No. 1
- Warehouse No. 2
- Truck scaling station No. 1 - Auxiliary house
- Office house
- Security house and gate
- Parking No. 01
- Fence
- Car wash hole No. 01
- Technical infrastructure
- Mechanical & Engineering System (M&E)
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SẢN PHẨM CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN

CỪ VÁN
RC SHEET PILE

PRECAST CONCRETE PRODUCTS
Bằng tinh thần học hỏi và tư duy sáng
tạo, SCI đã làm chủ hoàn toàn công nghệ
sản xuất các loại cấu kiện bê tông đúc
sẵn phức tạp như cọc cừ bê tông dự ứng
lực các loại, cọc vuông bê tông dự ứng
lực các loại, haro block…
Việc sản xuất phải đảm bảo tính cơ động
của nhà máy tại hiện trường, đồng thời
vẫn phải đảm bảo chất lượng sản phẩm
tốt nhất theo yêu cầu của Chủ đầu tư và
đảm bảo hiệu quả kinh tế của Đơn vị.
Sự chủ động sản xuất mang lại lợi thế và
tính chủ động cho SCI khi triển khai
thực hiện các hợp đồng được các Chủ
đầu tư ghi nhận và đánh giá cao.

CỌC BÊ TÔNG
DỰ ỨNG LỰC
PRESTRESSED
CONCRETE PILE

ĐÚC KHỐI
HARO - TETRAPOD
ĐÚC KHỐI
HARO
–TETRAPOD
CASTING
HARO
- TETRAPOD
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With inquiring mind and creative working
methods, SCI has completely controlled
techniques and technology of producing
complicated precast concrete members
such as: Prestressed concrete sheet piles;
square prestressed concrete piles; Haro
block.
The products shall satisfy flexibility of
concrete size at site, as well as best quality assurance in conformity with employer’s requirement and the company’s
economic efficiency.
Concrete self-producing helps SCI to be
active in performing contracts, which are
acknowledged and highly appreciated by
the employer.
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SẢN PHẨM CƠ KHÍ CHẾ TẠO

MECHANICAL PRODUCTS
ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP

HIGHT VOLTAGE WIRE LINE & SUBSTATION

NHÀ XƯỞNG WORKSHOP

ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC PENSTOCK
Gia công, chế tạo cấu kiện cơ khí các loại như đường
ống áp lực, thiết bị cơ khí thủy công, cầu thép, nhà
xưởng, đường dây tải điện … là nghành nghề hỗ trợ
cho các thế mạnh của chúng tôi.
Chúng tôi hiện sở hữu diện tích nhà xưởng rộng
10.000 m2, hệ thống thiết bị hoàn thiện cùng đội ngũ
công nhân cơ khí tay nghề cao.
Với kinh nghiệm và năng lực sẵn có, chúng tôi có khả
năng thực hiện các hợp đồng với tiến độ đảm bảo và
chất lượng cao.

To fabricate, manufacture mechanical structures
such as penstock, hydro-mechanical equipment,
bailey bridge, workshop, electric wire… which
make great support to our strong business areas.
SCI has workshop with area of 10.000 m2,
completed equipment system and high skillful
mechanic workers.
With our available resources and experiences, we
are eligible to perform various types of contract
with schedule satisfaction and high quality.

CẦU BAILEY BAILEY BRIDGE
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TỔNG HỢP THIẾT BỊ THI CÔNG
TT
No

LIST OF CONSTRUCTION MACHINE

Chủng loại thiết bị
Content

Thông số KT
Specification

Tổng số thiết bị /Total
I

Máy xúc /Crawler Excavator

1

Số lượng (Cái)
Quantity

Xuất xứ
Orginal

298
56

Xúc đào bánh xích /Crawler Excavator

3

1,9-2,4m

12

Japan

2

Xúc đào bánh xích /Crawler Excavator

1,2-1,6 m3

24

Japan

3

Xúc đào bánh xích /Crawler Excavator

0,4-1m

7

Japan

4

Xúc đào bánh lốp/Wheel Excavator

0,4-0,7 m3

6

Japan, Korea

5

Xúc lật /Wheel loader

1,7m

7

China, Japan

II

Ô tô vận chuyển / Car transport

1

3

3

128

Ô tô tự đổ Hyundai /Dump truck Huyndai brand

3

10-15 m

45

Korea

2

Ô tô tự đổ Howo /Dump truck Howo brand

16-20 m3

80

China

3

Ô tô sơ-mi rơ-moooc / Semi- trailer

38 Ton

3

China, Korea

III

Thiết bị đầm - làm đường /Road compaction & construction

42

machineries and equipment

Japan

1

Máy lu rung /Vibrating Roller

26-32 Ton

7

Japan

2

Máy lu tĩnh /Static Roller

9-20 Ton

5

Japan

3

Máy san /Motor Grader

90-110CV

5

China, Japan, US

4

Máy ủi /Bulldozer

170-200CV

24

Japan

5

Máy rải bê tông Asphalt /Asphalt concrete spreading machine

175HP

1

IV

Máy thi công phá đá và gia cố /Rock removal and reinforcement works

1

Máy khoan tự hành /Self-propelled driller

2

Máy phun vẩy bê tông/ Hydraulic tunnel boring machine

V

Máy đóng cọc búa Diesel / Diesel Pile Driving Hammer

1

Máy đóng cọc búa Diesel / Diesel Pile Driving Hammer

2

Máy khoan hầm thủy lực/ Shotcrete machine

VI

Dây chuyền thi công Bê tông/Concrete construction system

1

Trạm nghiền /Crushing plant

2

Trạm trộn bê tông /Batching plant

3

20

Japan

D76-105mm

16

Japan, USA

7m3/h

4

China, Japan

6
6,5-10 Ton

4

Japan

2

China

33
250 Ton/h

1

Vietnam

60 - 90 m /h

5

Vietnam

Ô tô vận chuyển bê tông /Mixing truck

10 m3

17

China

4

Cần trục tháp /Tower crane

25 Ton

2

China

5

Cần cẩu bánh xích /Self-propelled crawler crane

50 - 80 Ton

6

Japan

6

Cần cẩu bánh lốp /Tire crane

30 Ton

2

Japan

13

Japan

3

VII Dây truyền bê tông đầm lăn/RCC conveyor
1

Xe chở bê tông /Concrete truck

35 Ton

4

Japan

2

Máy đầm bánh lốp /Tire roller

16 Ton

3

Japan

3

Máy đầm /Roller

1 Ton

2

Japan

4

Máy ủi có sensor chỉnh ben /Bulldozer

130CV

2

USA

5

Máy ủi /Bulldozer

170-200CV

2

Japan
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hoạt động CỘNG ÐỒNG
TẠI SCI
SOCIAL ACTIVITIES AT SCI
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Với sứ mệnh tham gia các hoạt động hướng về cộng
đồng góp phần xây dựng xã hội, tất cả các đơn vị của SCI
trên khắp mọi miền đất nước luôn tích cực tham gia
những hoạt động thiết thực nhằm hướng đến mục tiêu:
có trách nhiệm đóng góp lợi ích cho xã hội.
Kể từ khi thành lập đến nay, hàng năm SCI luôn tổ chức
viếng thăm các mảnh đất anh hùng đã ghi dấu trong lịch
sử của dân tộc và tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh
khó khăn, neo đơn, các gia đình có công. Công ty cũng tổ
chức thăm, tặng quà các trung tâm nuôi dưỡng người già,
trẻ em mồ côi, tàn tật trong các ngày lễ lớn hoặc tặng
quà cho nhân dân nơi xây dựng công trình. Trong quá
trình hoạt động, SCI cũng hưởng ứng, quyên góp giúp đỡ
đồng bào trong nước và ngoài nước bị thiên tai; ủng hộ
quỹ Vì người nghèo, quỹ Đồng nghiệp Sông Đà.

With our mission to pursuit social activities for society
building, all units of SCI in every areas of the country
are always enthusiasm to participate into meaningful
campaigns for the purpose of one mutual target:
responsible to contribute to community.
Since the date of establishment, annually SCI organizes
the visit to lands of heroes where are recorded in the
history of Vietnam, and send gifts to poor or lonely
households or who devoted to the national revolution.
We also visit and send gifts to many caring centers
which take care of elders, orphans, or disable children
on special occasions, or send gifts to the people where
we construct our projects. During our operation, we also
join and aid to in-land or foreign people who suffer the
damages by God’s acts or aid to “Vi nguoi ngheo” fund
and “Dong nghiep Song Da” fund.
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Trong giai đoạn nhiều cơ hội đến cùng các thách thức như hiện
nay, đội ngũ của SCI hiểu rằng chúng tôi luôn luôn cần bền bỉ, nỗ
lực, sáng tạo và nuôi dưỡng khát khao chinh phục để xây dựng
những công trình chất lượng phục vụ cộng đồng. Nhiều chương
trình đào tạo in-house do các chuyên gia uy tín được thiết lập tại
SCI E&C. Bên cạnh đó là các chương trình đào tạo nội bộ, những
cuộc thi tìm kiếm sáng kiến – ý tưởng mới nhằm phát huy tối đa
nguồn lực trí tuệ của CBCNV trong công việc.
Đi kèm những nỗ lực trong công việc, Công đoàn, Đoàn Thanh
niên, Ban nữ công SCI cũng thường xuyên tổ chức các chương

HOẠT ĐỘNG TẠI VĂN PHÒNG
OFFICE ACTIVITIES

trình thi đua, vui chơi, dã ngoại tập thể, nghỉ mát hàng năm thể
thao hay sinh nhật tập thể nhằm gắn kết tinh thần đồng nghiệp
và cân bằng công việc – cuộc sống cho đội ngũ CBCNV. Tất cả
các thành viên SCI tin rằng, với sự quyết tâm đồng lòng của tất
cả mọi người, trong tương lai không xa, Công ty sẽ là một trong
những đối tác xây dựng tiềm lực trong khu vực và trên thế giới.

In the stage of chances and challenges coming together like
nowadays, SCI well understands that we need to be patient,
persistent, creative and nourish our aspiration to build up
quality construction for society. Many in-house training
courses have been launched by reputable experts in SCI.
Besides, a lot of internal training courses, competitions to
find new ideas are held to take the advantages of our
talented employee.
Going with the working efforts, Trade Union, Youth Union
and Woman Board of SCI have regularly organized many
emulation programs, extraordinary activities, summer
vacation, sports completion or birthday celebration to get
employee closed as well as balance between working –
living for all employee All of us truly believe that the
determination and consensus of every member, in near
future, we shall turn into one of the most potential partner
in area and all over the world.
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HOẠT ĐỘNG TẠI DỰ ÁN
ACTIVITIES AT SITE PROJECTS
Tại dự án, chúng tôi xây dựng môi trường văn hóa như
một gia đình lớn thực sự để CBCNV phát huy tối đa năng
lực, động lực và tinh thần làm việc. Các hoạt động thể
dục thể thao, vui chơi lành mạnh được cán bộ của công
ty tại dự án kêu gọi sự tham gia nhiệt tình của tất cả anh
chị em CBCNV nhằm tăng tinh thần đoàn kết đồng thời
giúp người lao động cân bằng được cuộc sống sau những
giờ lao động vất vả và những khoảng thời gian sống xa
gia đình. Chúng tôi tự hào vì đội ngũ CBCNV đã gắn kết
cùng SCI E&C qua nhiều giai đoạn, nhiều công trình khác
nhau trên khắp mọi miền của tổ quốc.
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At site, we create the site team culture in the spirit of
a trustworthy big family where each member is possible to maximize their own working ability, motivation
and attitude. The sports and healthy extraordinary
activities at site are always public to all members so
that they can join such for the purpose of increasing
the solidarity as well as helping them to balance their
lives after hard working time and home-far living. We
are proud of our employee who is stick together
throughout many stages of our company, and projects
in variety of places in the country.

50

CÔNG TY CỔ PHẦN SCI
Tầng 3 - Tháp C
Tòa nhà Golden Palace
Đường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
(+84-24) 3768 4495
(+84-24) 3768 4490
www.scigroup.vn

SCI JOINT STOCK COMPANY
3rd floor - Tower C
Golden Palace building
Me Tri road - Nam Tu Liem District - Hanoi
(+84-24) 3768 4495
(+84-24) 3768 4490
www.scigroup.vn

