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Đây là thời kỳ Tổng công ty mới được thành lập, tập trung hoàn thiện bộ máy, tập 
hợp lực lượng để ổn định tổ chức và tạo dựng thương hiệu trên thị trường. 

 
Thời gian này, tuy số lượng đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty chưa nhiều, chỉ 

hơn chục đơn vị, nhưng 100% các đơn vị là Doanh nghiệp nhà nước, quy mô lớn, lực 
lượng CBCNV lên đến gần 2 vạn người. Đây cũng là thời gian thị trường xây dựng cơ 
bản trong nước đang rộng mở, nhiều công trình trọng điểm nhà nước được đồng loạt 
triển khai, từ đó mở ra cơ hội lớn về điều kiện thị trường cho Tổng công ty và các đơn vị 
thành viên. 

 
Các công trình tiêu biểu Tổng công ty và các đơn vị tham gia trong giai đoạn này 

như: Đường dây siêu cao áp và trạm 500kV Nam - Bắc (mạch hai) gồm các cung đoạn: 
Yaly - Pleiku, Pleiku - Phú Lâm, Phú Mỹ - Nhà Bè - Phú Lâm, Pleiku - Thường Tín, các 
công trình đường dây và trạm 220kV như Hoà Bình - Sóc Sơn, Phả Lại - Quảng Ninh, 
Hà Đông - Hoà Bình, Huế - Đà Nẵng - Đà Nẵng - Dung Quất, 220kV Huế - Hoà 
Khánh... 
  
 Các công trình xây dựng công nghiệp gồm có: Mở rộng giai đoạn 1 Nhà máy 
Gang thép Thái Nguyên, Nhà máy Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc giai đoạn 2; Tháp tạo 
hạt Nhà máy Đạm Phú Mỹ; Hệ thống điện công trình Hầm đường bộ qua đèo Hải Vân; 
Nhà máy LAS Hải Phòng, Nhà máy Đường Quảng Ngãi, Nhà máy Cao su Sao vàng, 
Nhà máy Cán thép Hòa Phát, Rada Sân bay Nội Bài, các công trình Xi măng Bỉm Sơn, 
Xi măng Tam Điệp…  
  
 Mặc dù là một trong số các Tổng công ty 90 được thành lập muộn nhất trong Bộ 
Công nghiệp, nhưng Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam hoạt động tương đối 
ổn định và hiệu quả, Tổng công ty luôn hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế 
hoạch Bộ giao, tốc độ tăng trưởng trung bình của Tổng công ty trong giai đoạn này đạt từ 
10 - 15%/năm. Giá trị sản lượng toàn Tổng công ty tăng từ 1.860 tỷ đồng năm 1998 đến 
4.686 tỷ đồng năm 2003, doanh thu tăng từ 1.485 tỷ đồng năm 1998 lên 4.063 tỷ đồng 
năm 2003. Đời sống của gần 2 vạn người lao động được đảm bảo, năm sau cao hơn năm 
trước bằng cả giá trị vật chất và đời sống tinh thần. 
 


