
TẦM QUAN TRỌNG AN TOÀN KẾT CẤU

 Các công trình hiện đại ngày nay là những công trình không chỉ nổi bật về thẩm mỹ, hiệu năng sử dụng
cao mà còn đạt đến sự an toàn tuyệt đối về kết cấu, đặt sự an toàn của khách hàng và người sử dụng
lên hàng đầu.

 Một công trình được đảm bảo an toàn kết cấu sẽ giúp doanh nghiệp dễ dàng trong công tác chuyển
nhượng, tiết kiệm chi phí bảo trì bảo dưỡng, kéo dài tuổi thọ cũng như thời gian sử dụng công trình,
cùng rất nhiều những lợi ích hữu hình khác… Đây chính là xu thế toàn cầu của mọi công trình, là
chuẩn mực đảm bảo về giá trị, hình ảnh thương hiệu cũng như tạo ưu thế cạnh tranh nổi bật cho
doanh nghiệp trên thương trường quốc tế.

HỎI VÀ ĐÁP
Tại sao cần đánh giá an toàn kết cấu công trình?

 Nghị định 06/2021/NĐ-CP - Thủ Tướng Chính phủ
ban hành ngày 26/01/2021 quy định những hạng mục
công trình xây dựng bắt buộc phải thực hiện đánh giá
an toàn kết cấu trong quá trình sử dụng.

 Loại trừ toàn bộ những rủi ro, đem lại sự an toàn tuyệt
đối cho khách hàng chính là yếu tố ảnh hưởng đến sự
sống còn của doanh nghiệp.

Bureau Veritas mang lại gì?

 Bureau Veritas đem đến các giá trị của một tổ chức
chứng nhận bên thứ ba độc lập: công bằng, minh
bạch, khách quan.

 Các tiêu chuẩn khắt khe, nghiêm ngặt của Bureau
Veritas mang đến một sự đánh giá chính xác cho kết
cấu trước khi đưa công trình vào sử dụng, khai thác.

 Hỗ trợ doanh nghiệp bảo trì bảo dưỡng, tiết kiệm chi
phí sửa chữa, kéo dài tuổi thọ công trình …

LÝ DO CHỌN BUREAU VERITAS ĐÁNH GIÁ AN TOÀN KẾT CẤU
 Hệ thống cơ sở - 78.000 chuyên gia đánh giá trình độ cao làm việc trên 100 quốc gia đem đến sự kết

hợp chặt chẽ giữa chuyên môn quốc tế và bản địa, cung cấp các phương pháp đánh giá phù hợp cho
mọi khách hàng ở bất cứ đâu.

 Trình độ chuyên môn - Là tập đoàn số 1 thế giới về xây dựng và năng lượng, các chuyên gia của
Bureau Veritas có hiểu biết sâu rộng về kỹ thuật, về các quy định địa phương cũng như về an toàn lao
động. Nhờ những điều đó, chúng tôi có thể đưa ra các giải pháp phù hợp với mọi nhu cầu của doanh
nghiệp.

 Sự công nhận - Bureau Veritas được hơn 40 Tổ chức quốc gia và quốc tế công nhận là tập đoàn số
một thế giới về kiểm tra, kiểm định và chứng nhận trên toàn thế giới. Đồng hành cùng Bureau Veritas
là cam kết hướng đến sự ưu tú, vững chắc và tin cậy.

ĐÁNH GIÁ AN TOÀN KẾT CẤU

4000
Tòa nhà & Nhà máy được kiểm soát
trong giai đoạn capex

9000
Tòa nhà & Nhà máy được kiểm soát
trong quá trình hoạt động

2500
Số km đường cao tốc được kiểm tra 
trong thời gian thiết kế, xây dựng và 
vận hành

500
Số km tàu điện ngầm/ đường sắt đã 
được kiểm tra trong quá trình thiết 
kế, xây dựng và vận hành



QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Bureau Veritas đã nhận được sự tin 
tưởng của những đối tác như :

CÁC TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ  

 ASTM E-2018: Đánh giá tình trạng công trình

 Eurocode 1 (EN 1991): Tải trọng lên kết cấu

 Eurocode 2 (EN 1992): Thiết kế kết cấu bê tông cốt
thép (BTCT)

 Eurocode 3 (EN 1993): Thiết kế kết cấu thép

 Eurocode 4 (EN 1994): Thiết kế kết cấu hỗn hợp bê
tông-thép

 TCVN 9381: 2012: Chỉ dẫn đánh giá mức độ nguy
hiểm của kết cấu nhà

 TCVN 9348: 2012: Bê tông cốt thép – Kiểm tra cốt
thép bị ăn mòn – Phương pháp điện thế

 TCVN 9364: 2012: Nhà cao tầng – Kỹ thuật đo đạc
phục vụ công tác thi công

 Các tiêu chuẩn khác tùy thuộc công trình

LIÊN HỆ

Để biết chi tiết về dịch vụ và những thông tin khác, vui lòng liên hệ Bureau Veritas Vietnam:

 Hotline: +84 (0) 964 55 66 00
 Email: trang.nguyen@bureauveritas.com
 Website: www.bureauveritas.vn


