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Các quý doanh nghiệp và đối tác thân mến !
Năm 1972, Công ty cổ phần Cầu 14 được thành 
lập với nhiệm vụ trọng trách xây dựng mới, sửa 
chữa, ứng cứu các công trình cầu, đường, đảm bảo 
giao thông phục vụ cho công cuộc đấu tranh bảo 
vệ Tổ quốc, giải phóng miền Nam, thống nhất Đất 
nước. Hơn 40 năm xây dựng và phát triển, trải qua 
nhiều giai đoạn chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà 
nước bao cấp, doanh nghiệp Nhà nước hạch toán 
độc lập, công ty cổ phần Nhà nước chi phối và 
đến nay là Công ty cổ phần, Công ty đã đóng 
góp xây dựng nhiều công trình giao thông quan 
trọng cho đất nước. Bước vào thời kỳ công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, với 
truyền thống của một tập thể Anh hùng lao động 
thời kỳ đổi mới, Công ty cổ phần Cầu 14 luôn phát 
huy những giá trị cốt lõi tốt đẹp từ tinh thần đoàn kết, 
vượt khó, sáng tạo của tập thể Ban lãnh đạo, cán bộ, 
kỹ sư có trình độ chuyên môn cao, có năng lực lãnh 
đạo quản lý giỏi và tư duy đổi mới, cùng với đội ngũ 
công nhân kỹ thuật lành nghề được đào tạo chuyên 
nghiệp, có kinh nghiệm, làm chủ khoa học kỹ thuật, 
công nghệ. Mặt khác, Công ty từng bước nâng 
cao năng lực tài chính, tăng cường đầu tư đồng bộ 

hệ thống máy, thiết bị thi công hiện đại, mạnh dạn 
ứng dụng công nghệ mới trong thi công. Do vậy, 
những năm gần đây Công ty cổ phần Cầu 14 đang 
có những bước đi vững chắc, hướng tới sự phát triển 
bền vững, mục tiêu trở thành một đơn vị chuyên 
nghiệp có thương hiệu và là đối tác tin cậy đối với 
các doanh nghiệp, khách hàng trong nước và quốc 
tế. Với thế mạnh đó, Công ty cổ phần Cầu 14 sẵn 
sàng đảm nhận thi công các công trình giao thông 
có quy mô lớn, công nghệ hiện đại với cam kết thực 
hiện hợp đồng đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng 
tốt, mỹ thuật đẹp, tạo ra sản phẩm có giá trị lợi ích 
cao cho xã hội và đem lại sự hài lòng của khách 
hàng. Trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn tiếp 
tục được hợp tác, liên danh, liên kết với các doanh 
nghiệp, đối tác, khách hàng trong nước và quốc 
tế trên lĩnh vực đầu tư, xây dựng và nhiều lĩnh vực 
khác với phương châm đảm bảo bình đẳng, cùng 
có lợi.  Chúng tôi tin tưởng rằng: Công ty cổ phần 
Cầu 14 cùng các doanh nghiệp, đối tác đã, đang 
và sẽ là những thành phần kinh tế có sự đóng góp 
quan trọng trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước.
            
                   Chủ tịch Hội đồng Quản trị
                          Nguyễn Mạnh Tiến
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1972 1981 1993 2006 2015

22-05-1972
Bộ Giao thông vận tải ra quyết định số 1070/TC thành lập 
CÔNG TY XÂY DỰNG CẦU 14 trực thuộc Cục công trình 2.

Đổi tên thành CÔNG TY CẦU 14, 
trực thuộc Tổng Công ty xây dựng 
công trình giao thông 1

Công ty đổi tên thành
CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 14

Đổi tên thành XÍ NGHIỆP CẦU 14 trực 
thuộc Liên hiệp các xí nghiệp xây dựng 

giao thông 1

Đổi tên thành CÔNG TY CỔ PHẦN 
CẦU 14 – CIENCO1

26-12-1981 03-05-2006

12-02-1993 17-04-2015

TÓM TẮT CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN
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Ông Phạm Văn Chương 
Phó Giám Đốc

Ông Nguyễn Minh Tùng 
Phó Giám Đốc

LÃNH ĐẠO CÔNG TY

Ông Nguyễn Mạnh Tiến 
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Đình Tuy
Phó chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Mai Xuân Định
Thành viên Hội đồng quản trị - Giám Đốc

Ông Nguyễn Phúc Hải 
Phó Giám Đốc

Ông Nguyễn Năng Dân 
Phó Giám Đốc

Ông Nguyễn Nam Thùy  
Phó Giám Đốc kiêm Giám đốc chi nhánh
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ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN

TẦM NHÌN

Tập thể lãnh đạo và cán bộ - công nhân viên Công ty Cổ phần 

Cầu 14 với tinh thần trách nhiệm và tâm huyết nghề nghiệp, 

luôn sẵn sàng tiếp cận và chiếm lĩnh tri thức cùng các công nghệ 

mới để trở thành công ty hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực 

đầu tư và xây dựng giao thông.

SỨ MẠNG

Công ty Cổ phần Cầu 14 xác định sứ mạng được cống hiến 

góp phần xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 

hiện đại, đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản đạt được quy mô 

và trình độ của nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Công ty Cổ phần Cầu 14 đã tạo dựng được uy tín trên thị 

trường trong suốt hơn 40 năm nay nhờ quán triệt tinh thần 

“An toàn hôm nay – Vững bền tương lai”. Tất cả công trình 

thi công đều phải đặt yếu tố An Toàn lên hàng đầu: an toàn 

cho người thi công, an toàn cho người sử dụng.

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Quan tâm đầu tư toàn diện về mọi mặt để tạo ra những sản 

phẩm đáp ứng thỏa mãn mọi yêu cầu của khách hàng.

Công ty Cổ phần Cầu 14 - Cam kết 
lấy yếu tố chất lượng công trình là 
thước đo giá trị của doanh nghiệp.
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Trong những năm qua, ngoài việc chú 
trọng đầu tư thiết bị, công nghệ, Công ty 
CP Cầu 14 còn đặc biệt quan tâm nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua 
những ưu việt trong chính sách tuyển dụng, 
đãi ngộ, tạo môi trường làm việc đoàn 
kết, thân thiện, có cơ hội phát triển thăng 
tiến và có thu nhập ổn định cho người lao 
động. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, 
chuyên môn nghiệp vụ của Công ty được 
đào tạo chính quy, đúng chuyên ngành, 
có trình độ và năng lực quản lý giỏi; Lực 
lượng công nhân kỹ thuật lành nghề được 
đào tạo chuyên nghiệp, trong số đó nhiều 
thợ bậc cao, trưởng thành qua nhiều dự án 
lớn nên đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm 
thực tiễn, làm chủ khoa học kỹ thuật, công 
nghệ tiên tiến hiện đại.

NGUỒN NHÂN LỰC

Cán bộ chuyên môn nghiệp vụ: 58 người

Công nhân kỹ thuật: 373 người (Trong đó 
có 81 công nhân thợ bậc 6 và bậc 7)

Cán bộ lãnh đạo, quản lý: 25 người

Tổng số cán bộ,
công nhân viên:

456 người

NĂNG LỰC SẢN XUẤT
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NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH 

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, Công ty luôn 
xác định nguồn tài chính tự chủ dồi dào giúp công 
ty mạnh dạn trong việc đầu tư vào những dự án kinh 
doanh mang tính chiến lược lâu dài. Tổng giá trị tài 
sản của Công ty luôn ở mức trên 400 tỷ đồng, vốn 
điều lệ do các cổ đông chiến lược và người lao động 
sở hữu là 70 tỷ đồng, đảm bảo cơ cấu vốn điều lệ 
phù hợp với quy mô sản xuất kinh doanh như hiện 
nay. Kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm đều có 
mức tăng trưởng ổn định, doanh thu bình quân đạt 
từ 80% đến 85% giá trị sản lượng thực hiện. Trong 
thời gian tới Công ty xây dựng kế hoạch tăng vốn 
điều lệ để đảm bảo năng lực tài chính thực hiện các 
hợp đồng đầu tư xây dựng có nguồn vốn ODA, WB, 
ADB, BOT, BT và kinh doanh bất động sản.
Ngoài ra, hiện nay Công ty đang có mối quan hệ 
tốt với các ngân hàng thương mại cổ phần trong 
việc bảo lãnh tài chính dự thầu và thực hiện hợp 
đồng xây dựng với hạn mức tín dụng và lãi suất phù 
hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh hiện nay. 

TT CHỈ TIÊU KẾT QUẢ THỰC HIỆN HÀNG NĂM

2013 2014 2015

1 Tổng tài sản 427.887.205 423.718.197 583.979.756

2 Tổng nợ phải trả 363.054.097 357.975.671 505.527.506

3 Tài sản ngắn hạn 341.587.048 349.144.997 516.531.839

4 Tổng nợ ngắn hạn 299.746.970 344.975.671 505.527.506

5 Doanh thu 337.614.846 607.836.443 816.061.949

6 Lợi nhuận trước thuế 6.200.839 8.508.615 8.849.596

7 Lợi nhuận sau thuế 4.650.629 6.194.559 6.902.685

Đơn vị tính: nghìn đồng
Báo cáo về năng lực tài chính của Công ty trong 3 năm từ 2013 đến 2015:

TT TÊN THIẾT BỊ CHỦNG LOẠI ĐV 
TÍNH

SỐ 
LƯỢNG

1 Máy khoan cọc nhồi cần Kelly khóa SOILMEC R625;  BAUER BG-28; 
BAUER BG-36; LIEBHHERR LB28

Bộ 5

2 Máy khoan cọc nhồi cần Kelly 
(D1,5m - 2m; L=60m - 90m)

SUMITOMO SD-510; SUMITOMO 
SD-610; KH-125; KH-150; ED-5500; 
SOILMEC RT3-ST;  VRM 1500/800HD; 
VRM 2000/800HD

Bộ 9

3 Máy khoan cọc nhồi tuần hoàn (D2m - 2,5m; L=8m - 90m) QJ-250; GPS-20; GCPS-20 Cái 5

4 Máy khoan đập đá (D1,2m - 1,5m; L=60m - 65m) CK-2000; CK2500 Cái 4

5 Cần cẩu bánh hơi 16T - 25T K-162; KC-5363; KOBELCO RH250 Cái 11

6 Cần cẩu bánh  xích 25T - 80T DEK-251; KH 125; KH 150; KH180; 
KOBELCO 7055; DEK-631; LIEBHHERR 
583HR

Cái 13

7 Cần cẩu tháp, cầu trục 8T - 10T KB-403; FO.23B Cái 3

8 Máy vận thăng nghiêng 1,5T GJJ SCQ150TD Cái 1

9 Ô tô vận tải 2,5T - 25T SAMSUNG; ISUZU; HYUNDAI-HD120 Cái 8

10 Xe vận chyển trộn bê tông 5m3 - 9m3 ISUZU; HUYNHDAI; 
SANGYOONG; KAMAZ

Cái 10

11 Xe bơm bê tông 100m3/h - 110m3/h IPF 100B - 7E21; IPF110B - 8E21 Cái 2

12 Máy bơm bê tông tĩnh 65m3/h - 74m3/h IPF-65DT; SCHIWG; PUTZMEITER Cái 3

13 Trạm trộn bê tông 45m3/h - 90m3/h ELBA; BM60; BM45; BM90. Cái 7

14 Búa rung 45KW ÷ 90KW DZ-45;, DZ-60; IHI-CR120 Cái 6

15 Máy phát điện 75KVA - 380KVA 75KVA; 125KVA; FG.WILSON Cái 15

16 Máy nén khí 5m3/ph - 10m3/ph HITACHI; BP10/8 Cái 5

17 Xe đúc dầm đúc hẫng Việt Nam Bộ 4

18 Giá nâng dầm 80T - 100T Việt Nam Bộ 4

19 Xe lao lắp dầm 100T Việt Nam Bộ 2

20 Trạm bơm thủy lực ZB4-500 Cái 35

21 Kích căng kéo DƯL (100T - 500T) YCW; YDC Cái 50

22 Kích đập cáp YH-3; GYJA; GYJC Cái 3

23 Máy sàng lọc bentonit; Máy trộn (50m3/h - 250m3/h) TC-50; BE-50; TC-250 Cái 10

24 Máy bơm nước 160m3/h - 1100m3/h TD-160; LT450 Cái 52

25 Hệ nổi 450T - 1200T Cái 6

Từ việc xây dựng định hướng chiến lược sản xuất 
kinh doanh dài hạn, đồng thời nhằm đáp ứng được 
yêu cầu thực tế và xu thế phát triển kết cấu hạ tầng 
giao thông theo hướng đồng bộ và hiện đại. Trong 
những năm qua, Công ty cổ phần Cầu 14 đã mạnh 
dạn đầu tư nhiều thiết bị thi công tiên tiến hiện đại 
và ứng dụng khoa học công nghệ mới trong thi công, 

đủ năng lực để đảm nhận thi công các công trình 
có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, như: Cầu dây 
văng; cầu có kết cấu nhịp đúc hẫng cân bằng 
khẩu độ lớn; cầu có kết cấu nhịp dầm đúc tại 
chỗ, dầm đúc sẵn; cầu đường sắt; cầu dẫn nhà 
ga sân bay, cầu dẫn cảng biển, cầu đường sắt 
nội đô .v.v.

Một số phương tiện, thiết bị thi công chính:

THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ
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Khoan cọc nhồi SOILMEC

Khoan cọc nhồi RT3 ST Ván khuôn leo thi công thân trụ tháp 
cầu Rạch Miễu

Trạm trộn bê tông IBM BM60

 Thi công giếng chìm trụ chính cầu 
Bãi Cháy

Xe bơm bê tông

Thi công dầm đúc hẫng cầu 
Rạch Miễu

Hệ khung vây, khung tầng thi công 
trụ dưới nước

Thi công dầm trên đà giáo 
gói thầu BC3 Bãi Cháy

Sản xuất và lao lắp dầm I, L=33m Thi công dầm cầu dẫn nhà ga T2 Nội Bài

Xe đúc dầm đúc hẫng cân bằng Thi công BTCT bệ trụ P23 cầu Thanh Trì

Xe lao lắp dầm SuperT
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LĨNH VỰC THẾ MẠNH

Công ty cổ phần Cầu 14 là đơn vị hàng đầu trong lĩnh 
vực xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và 
công nghiệp như: cầu, đường, bến cảng, sân bay, nhà 
máy, thủy điện, nhà ở, hạ tầng kỹ thuật.
Ngoài những lĩnh vực mũi nhọn trên, Công ty còn 
mạnh dạn hoạt động trong nhiều lĩnh vực như:
o Sản xuất và chế tạo cấu kiện thép, bê tông phục vụ 
công nghiệp và dân dụng
o Sữa chữa, nâng cấp và chế tạo máy thiết bị thi công 
xây dựng công trình
o Kinh doanh máy, thiết bị, vật tư thi công xây dựng 
công trình
o Xuất nhập khẩu máy, thiết bị, vật tư phục vụ thi công 
công trình
o Sản xuất cửa UPVC có lõi thép gia cường
o Thiết kế công trình cầu, đường bộ, san nền
o Kinh doanh bất động sản
o Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường thủy
o Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng ô tô 
o Dịch vụ giới thiệu việc làm trong nước (không bao 
gồm cung ứng, giới thiệu và tuyển chọn lao động cho 
các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động)

Công ty cổ phần Cầu 14 - Đơn vị 
hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng các 
công trình giao thông, dân dụng và công 
nghiệp như: cầu, đường, bến cảng, sân 
bay, nhà máy, thủy điện, nhà ở, hạ tầng 
kỹ thuật.

Nút giao ngã ba Huế
(TP Đà Nẵng)

Cầu Tân Phong (Nam Định)

Cầu Nguyễn Văn Cừ (TP Hồ Chí Minh)
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CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Mọi dự án thực hiện đều là những niềm tự hào của 
tập thể Công ty cổ phần Cầu 14. Trong đó, những 
dự án tiêu biểu nhất có thể kể đến:

XÂY DỰNG CẦU:

1. Cầu Rạch Miễu (Tiền Giang)

2. Cầu Bãi Cháy (Quảng Ninh)

3. Cầu Bính (Hải Phòng)

4. Cầu Thanh Trì (Hà Nội)

5. Cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội)

6. Cầu Phù Đổng (Hà Nội)

7. Cầu Tân Đệ (Thái Bình)

8. Cầu Hạ Hòa (Phú Thọ)

9. Cầu Ngọc Tháp (Phú Thọ)

10. Cầu Kim Xuyên (Tuyên Quang)

11. Cầu Tạ Khoa (Sơn La)

12. Cầu đường sắt Đà Rằng (Phú Yên)

13. Cầu đường sắt Kỳ Lam (Quảng Nam)

14. Cầu đường sắt Ninh Bình (Ninh Bình)

15. Nút giao thông ngã ba Huế (Tp Đà Nẵng)

16. Cầu Nguyễn Văn Cừ (Tp Hồ Chí Minh)

17. Cầu Bút Sơn (Thanh Hóa)

18. Cầu dẫn nhà ga quốc tế T2 Nội Bài (Hà Nội)

19. Cầu Bình Than (Bắc Ninh)

20  Cầu Thác Mạ (Lạng Sơn)

Cầu Đò Lèn (Thanh Hóa)

Cầu Vĩnh Tuy (TP Hà Nội)
Cầu Rạch Miễu 

(Tiền Giang)

Cầu dẫn nhà ga T2 Nội Bài

Nút giao thông Vĩnh Tuy
QL5

Cầu Thanh Trì
(TP Hà Nội)

Cầu Tân Phong (Nam Định)
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THI CÔNG CẢNG BIỂN
1. Cảng Nghi Sơn (nhà máy xi măng 
Nghi Sơn - Thanh Hóa) 
2. Cảng Sài Gòn
3. Cảng xuất sản phẩm nhà máy 
lọc dầu Dung Quất

Cầu Đồng Quang (Phú Thọ)

Cầu Tân Đệ (Thái Bình)

Cầu Phù Đổng (Hà Nội)

Cảng Sài Gòn Cảng Nghi Sơn

Cảng Dung Quất

Cầu Thanh Trì (Hà Nội) Cầu Kỳ Lam (Quảng Nam)
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CHỨNG NHẬN VÀ GIẢI THƯỞNG

Những nỗ lực và tâm sức của tập thể Công ty cổ phần Cầu 14 trong hơn 40 năm xây dựng và phát triển 
đã nhận được ghi nhận bằng những danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành, tỉnh, Thành 
phố trao tặng, tiêu biểu là:

Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới năm 1998

Huân chương Độc Lập
hạng Nhất năm 2011

Huân chương Lao động 
hạng Nhất năm 1985

Huân chương Độc Lập
hạng Nhì năm 2002

2 huân chương Lao động 
hạng Nhì 

(năm 1975 và 1984)

Huân chương Độc Lập
hạng Ba năm 1995

4 huân chương Lao động 
hạng Ba 

(năm 1976, 1985,1995, 2002)

4 Cờ Thi đua của Chính phủ
(năm 1985, 1994, 2001, 2010)

SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011-2015
KẾ HOẠCH NĂM 2016

DOANH THU (Tỷ đồng)TỔNG GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG (Tỷ đồng)

Công ty cổ phần Cầu 14 - Xác định sứ mạng được 
cống hiến góp phần xây dựng hệ thống kết cấu hạ 
tầng kinh tế - xã hội hiện đại, đồng bộ nhằm đưa 
nước ta cơ bản đạt được quy mô và trình độ của nước 
công nghiệp theo hướng hiện đại.

816

835

308,9

333,7

428,4

655,2

2016 YEAR2015

880

928

2011 2012 2013 2014

607,8

337,6

233,6

226,8
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Email: congtycau14@gmail.com
Tel: (+84-4) 38 276 447      Fax: (+84-4) 38 276 133
Website: congtycau14.vn

Chi nhánh miền nam:
Địa chỉ: Số 105 - Đường số 5 - Khu phố A - phường An Phú - 
Quận 2 - Thành Phố Hồ Chí Minh 
Tel: (+84-8) 37 407 685 - (+84-8) 37 407 785          Fax: (+84-8) 37 407 685


