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INNOVATIVE SOLUTIONS FOR
CONSTRUCTION MATERIALS AND CONCRETE PRODUCTS

With Evernew, everything is possible!
Dream, Believe, Act and Achieve

THÔNG ĐIỆP BAN QUẢN TRỊ

MESSAGE OF MANAGEMENT BOARD
We have a dream!
Dream of working together in a creative and fair
environment with opportunities of development,
dream of developing together a business environment where creativity is nurtured and inspired, turn
dream to dynamic for development of individuals
and the whole enterprise.

Chúng tôi có chung một ước mơ!
Ước mơ được cùng làm việc trong một môi trường
sáng tạo, công bằng với nhiều cơ hội phát triển, được
cùng xây dựng một môi trường doanh nghiệp mà ở đó
nuôi dưỡng và thúc đẩy sự sáng tạo, làm cho ước mơ
trở thành động lực đối với sự phát triển của bản thân và
của chính doanh nghiệp.
Hiện thực hóa ước mơ của các cổ đông, được ủng hộ
bởi chủ trương phát triển của Nhà nước, Công ty Cổ
phần Sở hữu Thiên Tân được thành lập trên cơ sở nền
tảng Sáng tạo giá trị – Tích luỹ niềm tin – Kết nối cộng
đồng. Mục tiêu chính của chúng tôi là phát huy lợi thế
của công ty cổ phần đa sở hữu, từng bước khẳng định
thương hiệu, đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh,
nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo ra môi trường
doanh nghiệp mang tính cộng đồng và nhân văn.
Với mục tiêu hoạt động rõ ràng, phương pháp quản lý
tiên tiến phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và cam kết
luôn đảm bảo lợi ích của khách hàng. Công ty Cổ phần
Sở hữu Thiên Tân và các đơn vị thành viên đã có được
những bước phát triển vượt bậc, những thành công lớn
và hơn tất cả là có được sự tin cậy của khách hàng.

Realizing shareholders’ dream and being supported
by the Government’s policy, Evernew Holding., JSC
was establishing on the basis of Creating values –
Gathering beliefs – Connecting people. Our main
goals are making use of advantages of a multiownership join stock company, building and stepby-step developing our trademarks, diversifying our
business sectors, improving our competitiveness and
creating a humanitarian and community business
environment.
With the goals of a clear operation, advanced
management system complying with ISO 9001:2008
standards, and commit to benefits for clients.
Evernew Holding., Jsc and members had remarkable
development, achievements, and most importantly
is having clients’ trust.
Let us express our wholehearted thanks to the
Customers, Clients and Staffs – Who built successes
of today together with us.
There are still many challenges on the way ahead.
However, challenges often come with opportunities,
we fully understand that and always stand by you to
make our dreams become true.
Best regards,

Cho chúng tôi được gửi những lời tri ân đến Quý khách
hàng và toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty
- những người bạn đã cùng chúng tôi xây dựng những
thành công ngày hôm nay.
Phía trước còn nhiều thách thức, nhưng ở đâu có nhiều
thách thức ở đó có nhiều cơ hội, chúng tôi hiểu rõ điều
này và sẽ luôn cùng các bạn tiếp tục thực hiện những
ước mơ.
Trân trọng!

NGUYEN DONG HAI
CHAIRMAN - CEO
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M A T E R I A L

C O N S U LTA N T

Sáng tạo giá trị – Tích luỹ niềm tin – Kết nối cộng đồng

S O L U T I O N

TECHNOLOGY

MỤC TIÊU

OBJECTIVES

Khẳng định thương hiệu doanh nghiệp Việt, xây dựng
thương hiệu EVERNEW trở thành một trong 100
thương hiệu có giá trị lớn nhất Việt Nam. Xây dựng đội
ngũ cán bộ chuyên nghiệp, có trách nhiệm cao tạo ra
sản phẩm tốt nhất và trở thành đối tác tin cậy của
khách hàng trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh. Đầu
tư phát triển bền vững doanh nghiệp hoạt động theo
mô hình liên kết đa sở hữu.

Strengthen Vietnamese enterprise trademarks. Make
the trademark of EVERNEW become one of the 100
biggest trademarks in Vietnam. Establish the professional and highly responsible staffs to produce best
quality products and to make the enterprise become
reliable partners of clients in all business activities.
Durable Invest and operate an EVERNEW following to
the multi-ownership model enterprise.

TẦM NHÌN

VISION

Quality

SERVICES

Enthusiasm
Solutions
Skills

Phát triển mạng lưới công ty thành viên, công ty liên
kết nâng cao khả năng hấp thụ và cộng hưởng các
thông tin thương mại, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng
nhằm nâng cao giá trị sản phẩm. Phát triển, mở rộng
kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam và ở nước ngoài. Xây
dựng doanh nghiệp thành công ty cổ phần đại chúng
và niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán.

Developing the network of member companies and
associated companies in order to receive and better
detect necessary market informations, promote the
research and development of application in order to
improve product value. Develop, expand business
operation in Vietnam and overseas. Establish the enterprise become a puplic joint-stock company and be
listed on the stock exchange.

GIÁ TRỊ

VALUE

Văn hóa & Sáng tạo: Xây dựng doanh nghiệp có bản
sắc văn hóa rõ nét, tạo ra một cộng đồng nhân văn
trong doanh nghiệp. Tạo ra môi trường làm việc năng
động, linh hoạt, là nơi nuôi dưỡng và thúc đẩy sự sáng
tạo. Sự sáng tạo vừa đóng vai trò là mục tiêu đồng thời
trở thành động lực đối với sự phát triển của bản thân và
của chính doanh nghiệp.

Culture and Creativity: Establish an enterprise with
distinctive culture and develop a humanitarian
community. Ensure a dynamic and self-motivated
working environment to nurture and foster creativity.
Creativity is both the target and driving force for the
development of individual workers and the whole
enterprise.

Creating values – Gathering beliefs – Connecting People
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CÁC LĨNH VỰC KINH DOANH CHÍNH

BUSINESSES LINES
1. Produce ready mixed concrete and friendly
environment constructional material
Supply ready mixed concrete.
Supply solutions for high capacity batching plant,
mobile batching plant, waterway batching plant
(the floating batching plant).
Friendly environment constructional material:
Sand, artificial sand, aggregate stone, stone powder,
cement, industrial lime, concrete admixture, mortar
and other materials.
2. Produce and supply standard and non standard
precast concrete products

1. Sản xuất bê tông thương phẩm và các sản phẩm vật
liệu xây dựng thân thiện môi trường
Cung cấp bê tông thương phẩm.
Cung cấp các giải pháp trạm trộn công suất lớn, trạm
trộn bê tông thương phẩm tự hành, trạm trộn bê tông
đường thủy (trạm nổi).
Vật liệu xây dưng thân thiện môi trường: Cát, cát nhân
tạo, đá xây dựng, bột đá, xi măng, vôi công nghiệp,
phụ gia bê tông, vữa và các sản phẩm khác.
2. Sản xuất và cung cấp các sản phẩm cấu kiện bê tông
đúc sẵn tiêu chuẩn và phi tiêu chuẩn
Các sản phẩm theo tiêu chuẩn: Các loại cống tròn,
cống hộp, gạch block, cột điện, rãnh thoát nước, bó
vỉa, tà vẹt đường tàu, hàng rào đúc sẵn, …
Các sản phẩm phi tiêu chuẩn: Các khối block bằng bê
tông, tường chắn đất, cát,…, lan can cầu, khối
tetrapot, haro và các sản phẩm thiết kế riêng theo yêu
cầu của khách hàng.
3. Sản xuất và cung cấp các sản phẩm cấu kiện bê tông
đúc sẵn ứng suất trước
Các sản phẩm phục vụ nền móng: Cọc ván BTCT ứng
suất trước, cọc bê tông li tâm ứng suất trước, các giải
pháp tổng hợp bê tông cho nền móng.
Các sản phẩm phục vụ xây dựng khác: Sàn BTCT ứng
suất trước, dầm cầu đúc sẵn ứng suất trước, cột điện ly
tâm ứng suất trước,…
4. Cung cấp các giải pháp tổng thể về bê tông
Giải pháp thi công nền móng, cầu, cống, đường bộ,
bến cảng,…
Giải pháp bê tông đúc sẵn.
Giải pháp xây dựng nhà lắp ghép đúc sẵn.
Giải pháp xây dựng nhà ở công nhân, ký túc xá theo
phương thức chìa khóa trao tay.
Giải pháp thi công các cấu kiện bê tông năng suất cao,
sản xuất các sản phẩm cấu kiện bê tông phi tiêu chuẩn
bằng dây chuyền công nghiệp.
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Sáng tạo giá trị – Tích luỹ niềm tin – Kết nối cộng đồng

Standard product: Pipe culvert, box culvert,
concrete brick, electric pole, drain, pavement,
railway sleeper, precast fence panels,…
Non standard product: Concrete block, soil retaining wall, bridge retaining wall, tetrapot block, haro
block and precast products with required design of
customers.
3. Produce and supply the prestressed concrete
products
Concrete products for foundation: The prestressed
concrete sheet pile, prestressed concrete spun pile,
total concrete solutions for foundation.
Other products for construction: Prestressed
concrete panel, prestressed concrete bridge girder,
prestressed concrete spun pole,…
4. Supply total concrete solutions
Solution for building the foundation, bridge,
culvert, road, wharf, port,…
Solution for precast concrete.
Solution for the precast concrete building.
Solution for building the accommodation of labour,
study camp by turnkey system.
Solution for building high capacity precast concrete
products, produce non-standard precast concrete
products by industrial production line.

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

QUALITY COMMITMENT
As a system of companies, EVERNEW owns a high
qualified human recource, good experienced managerial staffs, and science executives having PhD,
Masters, or Engineer degree of universities in domestic and international in the field of construction material, produce and build concrete product, precast
concrete product. With the motto “With EVERNEW
everything is possible”, our company shall always
satisfy the highest demand of customer for products
and solutions for the field of construction material,
solutions for precast concrete product, batching
plant, building the project,…

Là một hệ thống các công ty, EVERNEW hiện đang sở
hữu một nguồn nhân lực chất lượng cao với nhiều cán
bộ quản lý giàu kinh nghiệm, các cán bộ khoa học là
tiến sỹ, thạc sỹ, kỹ sư được đào tạo chuyên sâu ở trong
và ngoài nước về lĩnh vực vật liệu xây dựng, sản xuất
và thi công các sản phẩm bê tông, cấu kiện bê tông
đúc sẵn. Với phương châm “Với EVERNEW tất cả đều
có thể’’, công ty chúng tôi luôn đáp ứng cao nhất nhu
cầu của khách hàng về các sản phẩm và giải pháp
trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, giải pháp về sản
phẩm cấu kiện bê tông đúc sẵn, giải pháp về trạm
trộn bê tông thương phẩm, giải pháp thi công xây
dựng công trình,…

For many years in a row, EVERNEW honourably
certified by Directorate for Standards, Metrology
and Quality, Vietnam Certification centre, Quacert
to meet the ISO 9001: 2008 quality standards for the
field of: Industrial and commercial civil work,
business of material, ready mixed concrete and
precast concrete products. As our company always
orients perfection, we commit to manage business
activities closely in order to produce products in
accordance with certified standards.

EVERNEW liên tục trong nhiều năm liền vinh dự được
Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Trung
tâm chứng nhận phù hợp - Quacert công nhận đạt
tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 cho
lĩnh vực: Thi công xây lắp công trình dân dụng và
công nghiệp, kinh doanh vật liệu xây dựng, bê tông
thương phẩm và các sản phẩm cấu kiện bê tông đúc
sẵn. Với định hướng luôn hướng tới sự hoàn thiện,
chúng tôi cam kết điều hành các hoạt động kinh
doanh của doanh nghiệp nhằm tạo ra các sản phẩm
phù hợp theo tiêu chuẩn đã được chứng nhận.

Creating values – Gathering beliefs – Connecting People
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BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG
READY MIXED CONCRETE AND FRIENDLY ENVIRONMENT CONSTRUCTIONAL MATERIAL

evernew

Trạm trộn bê tông tự động
The automatic Batching plant

Vôi, đá xây dựng, bột đá, cát nhân tạo
Lime, aggregate stone, stone powder, artificial sand

Trạm trộn bê tông nổi
The floating batching plant

Trạm trộn bê tông di động
The mobile batching plant

Hiện tại, chúng tôi đang sở hữu trên 10 trạm trộn bê
tông thương phẩm đồng bộ và tự động cung cấp bê
tông thương phẩm cho các công trình khu vực Hà Nội
và các tỉnh lân cận. Các sản phẩm trong lĩnh vực bê
tông thương phẩm của chúng tôi bao gồm:

Up to now, we own more than 10 full option and
automatic concrete batching plants to supply ready
mixed concrete for projects in Hanoi and around areas.
We have products of ready mixed concrete including:

Cung cấp bê tông thương phẩm từ mác 10 Mpa
đến mác 70 Mpa.
Gói giải pháp lắp đặt, vận hành và cung cấp bê
tông nhanh trong vòng 48 giờ bằng hệ thống trạm
trộn bê tông di động.
Cung cấp các gói giải pháp nhân sự vận hành trạm
trộn trọn gói.
Cung cấp giải pháp trạm trộn bê tông nổi, tàu trộn
bê tông cho các dự án đường thủy, cầu cảng,…
Cung cấp vật liệu cho ngành xây dựng và các nhu
cầu dân dụng, công nghiệp: cát, đá xây dựng, xi
măng, bột đá, cát nhân tạo, vôi, …
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Supplying ready mixed concrete Grade from 10
Mpa to 70 Mpa.
Package solutions for installation, operation and
producing ready mixed concrete quickly within 48
hours by the mobile batching plant systems.
Supply manpower solution package for operation
of batching plant fully.
Supply solutions for floating batching plant batching plant on ship for waterway project, wharf and
port project,…
Supply material for construction and civil, industry:
sand, aggregate stone, cement, stone powder,
artificial sand, lime, …

