CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP (ICIC)
ĐỒNG HÀNH VỚI NHỮNG CÔNG TRÌNH XÃ HỘI HÓA
“Mỗi một năm đi qua, điều mà chúng tôi có được là đã tạo nên niềm tin
tưởng của các đối tác về tiến độ thi công và chất lượng mang giá trị trường
tồn của mỗi công trình.” ông Trần Gia Hưng - Tổng giám đốc Công ty CP
Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp
(ICIC) đã chia sẻ về tôn chỉ mà tập thể Năm 2014 dự báo vẫn còn nhiều
ICIC đã thực hiện trong suốt 45 năm thách thức đối vưới ICIC nói
qua.
riêng và các doanh nghiệp xây
dựng nói chung, vì vậy công ty đã
Năm 2013 lại là một năm nữa xác định tiếp tục củng cố, phát
ngành xây dựng vẫn chưa có tín hiệu ổn huy thương hiệu ICIC trên thị
định. Những khó khăn của nhiều đơn vị trường và đẩy mạnh các phong
chưa tìm được giải pháp để tháo gỡ do sự trào thi đua lao động sản xuất,
bế tắc về nguồn vốn, thanh khoản, chính tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu
sách...và điều này đã được minh chứng quả, chất lượng sản phẩm.
qua thực trạng của các công trình dang
dở, những dự án treo nằm trải dài trên khắp cả nước. Đứng trước một dự báo
khó khăn còn kéo dài,
ICIC trong những năm
gần đây đã chọn hướng
đi bằng cách vận dụng
những bài học quý báu
của 45 năm xây dựng và
phát triển, có chọn lọc
để áp dụng vào thực tế;
cùng sự nỗ lực của tập
thể CBCNV công ty
đồng lòng “chèo lái con
thuyền” vượt khó để đưa
thương hiệu ICIC trở
thành doanh nghiệp đa
ngành, đa lĩnh vực trên
thị trường xây dựng.

Cụ thể, Ban lãnh đạo công ty đã thực hiện những kế hoạch, giải pháp
nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường, lưu thông nguồn vốn có tính thanh
khoản cao, bảo
đảm tiến độ và
chất lượng. Đặc
biệt, trong những
năm gần đây công
ty đã tập trung mọi
nguồn lực vào các
công trình mang
tính xã hội với một
niềm tin ở mỗi
một cá nhân, tập
thể đã có một bề
dầy truyền thống
về kinh nghiệm
trong lĩnh vực xây
lắp văn phòng, nhà xưởng công nghiệp. Đây được xem như là giải pháp “lấy
ngắn nuôi dài” để ICIC vừa xây dựng hình ảnh đơn vị bằng những công trình
mang tính xã hội trên mọi miền đất nước, vừa đảm bảo đủ việc làm và ổn định
thu nhập cho CBCNV.
Nhìn lại năm 2013, có thể nói thương hiệu ICIC đã đạt được những thành
công nhất định trong việc đầu tư vào các công trình mang tính xã hội hoá, nổi
bật là các công trình về trường học. Với hướng đi này, công ty đã đồng hành
cùng công tác đào tạo của Bộ Công Thương nói riêng và của sự nghiệp giáo dục
đất nước nói chung. Bằng năng lực vốn có, công ty đã cùng các chủ đầu tư thống
nhất đến từng hạng mục nhằm không chỉ đáp ứng công năng sử dụng, tiến độ,
chất lượng mà còn tạo ấn tượng mỹ thuật ở mỗi công trình. Vì vậy, năm 2013,
ICIC đã bàn giao nhiều
công trình trường học như:
Nhà học lý thuyết và thực
hành - Trường Đại học Văn
hoá TP Hồ Chí Minh; Nhà
học tập và thí nghiệm - Nhà
H6 Đại học Bách Khoa Đại học Quốc Gia T.P Hồ
Chí Minh; Khối nhà D ký
túc xá - Trường Đại học Sư
phạm Kỹ thuật T.P Hồ Chí
Minh; Khu lớp học giảng
đường - Trường Cao Đẳng
Nghề Công Nghiệp Việt
Bắc VINACOMIN; Nhà

làm việc và thí nghiệm - Trường Đại học Thái Nguyên; Ký túc xá 9 tầng Trường Đại học Vinh... Ngoài ra, ICIC cũng đã khẳng định sự tin tưởng ở các
công trình trụ sở làm việc cơ quan hành chính, các công trình công cộng như:
Khối hành chính và Hội trường đa năng - Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt
Nam;
Trụ sở làm việc phòng giao
dịch Ngân hàng BIDV Quang
Minh - Chi nhánh Tây Hà Nội;
Nhà điều hành sản xuất và Hội
trường - Công ty Tuyển Than Cửa
Ông TKV; Nhà xưởng E1&E2 Trường Đại học Công Nghiệp cơ
sở 2 tại Phủ Lý - Hà Nam; Xây lắp
từ cọc C23 đến cọc C29 Cầu Tấn
Bào - Ban QLDA Thị xã Từ Sơn,
Bắc Ninh…
Nhờ những nỗ lực của
mình, trong những năm qua, công
ty vẫn duy trì được sự ổn định, giá trị sản xuất tính theo lũy kế từ đầu năm đến
31/12/2013 đạt 491.469 triệu đồng, doanh thu thực hiện đạt 495.537 triệu đồng.
Mặc dù vào những tháng cuối
năm 2013, công ty đã có những dự
án “gối đầu” cho năm sau như: Nhà
công vụ & Y tế Trường Cao Đẳng
Kinh Tế Kỹ Thuật Thương Mại; Xây
lắp Nhà chính và phụ trợ - Trụ sở
Ngân hàng VCB Nhơn Trạch - Đồng
Nai; Trụ sở làm việc Chi cục Thuế
Quận 5 - Ban QLDA của Tổng Cục
thuế; Nhà làm việc và phụ trợ Bảo
hiểm Xã hội huyện Kim Sơn - Bảo
hiểm Xã hội tỉnh Ninh Bình; Nhà
hiệu bộ - Trường Cao đẳng Công
Nghiệp Hưng Yên; Trường PT Dân Tộc Nội Trú - THCS - THPT huyện Tiểu
Cần - Tỉnh Trà Vinh; Trụ sở Cục Cảnh sát Đường thủy C68 - Bộ Công An; Nhà
ở tập thể, bếp, căng tin - Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh sát
- Bộ Công An; Cải tạo nhà làm việc 58 Lý Thái Tổ thành khách sạn
VEGETEXCO… nhưng việc tìm kiếm, phát triển khách hàng mới vẫn là nhiệm
vụ hàng đầu mà ICIC hướng tới.

Một năm mới của tập
thể CBCNV Công ty Cổ
phần Đầu tư và Xây dựng
Công nghiệp lại đi tới với
những công trình mới. Mùa
xuân về trên các công
trường được trải dài từ miền
núi Tây Bắc đến vùng đất
đỏ Cao nguyên; từ thành
phố biển miền Trung đến
quê hương Cần Thơ sông
nước… đó không chỉ là
những thành công mà còn là niềm tự hào của thương hiệu ICIC đã và đang
khẳng định chữ “Tín” bằng chất lượng của mỗi công trình trên thị trường xây
dựng.
Thanh Trà – Báo Công Thương

