Tin tøc

TH¤NG B¸O KÕT LUËN
HéI NGHÞ thêng vô ban chÊp hµnh héi bª t«ng viÖt nam
Vừ a qua Thường vụ Ban chấp hành Hội Bê tông Việt Nam nhiệm kỳ 4 đã tổ chức hội nghị thường kỳ dưới
sự chủ trì của ông Lê Quang Hùng - Chủ tịch Hội để kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu
năm 2017 và bàn kế hoạch hoạt động trong các tháng còn lại của năm 2017.
1. Hoạt động chủ yếu của Hội trong 6 tháng đầu năm 2017
Trong 6 tháng đầu năm 2017 Hội Bê tông Việt Nam đã tích cực hoạt động theo tôn chỉ mục đích. Hội đã
tham gia các hoạt động p hản biện xã hội cùng với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Tham gia
tập huấn về công tác đối ngoại nhân dân do Ban Đối ngoại Trung ư ơng tổ chức; Góp ý kiến cho dự thảo
“Quy chế phối hợp hoạt động gồm Bộ Xây dựng, với các Hội, Hiệp hội ngành xây dựng”. Hội đã và đang
cùng các hội chuy ên ngành khác trong Tổng hội Xây dựng Việt Nam chuẩn bị kỷ niệm 35 năm ngày thành
lập và Đại hội nhiệm kỳ 8 của Tổng hội; Hội đang cùng các hội viên Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dự ng
Xuân Mai, Công ty cổ p hần Đầu tư Phan Vũ chuẩn bị tổ chức hội thảo với chủ đề: Ứng dụng công nghệ bê
tông tiền chế - Giải pháp thân thiện môi trường trong xây dựng tại Việt Nam.
Trong 6 tháng qua Hội đã tiếp tục hỗ trợ hội viên xây dựng tiêu chuẩn phục vụ sản xuất, đã cùng Công
ty TNHH An Quý Hưng xây dự ng và ban hành tiêu chuẩn Hội TC.VCA 015:2017 Tấm tường nhẹ
sandwich – Thi công và nghiệm thu; Đã hoàn thành biên soạn và bàn giao 3 tiêu chuẩn Hội cho Công
ty TNHH Thương mại và dịch vụ vận tải Viết Hải về lĩnh vực sử dụng bê tông hạt nhỏ trong sản xuất
cấu kiện xây dựng, gồm:
- TC.VCA 017:2017 Mương bê tông hạt nhỏ cốt thép thành mỏng đúc sẵn.
- TC.VCA 018:2017 Cống hộp bê tông hạt nhỏ đúc sẵn.
- TC.VCA 019:2017 Cống tròn bê tông hạt nhỏ đúc sẵn.
Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng biên soạn tiêu chuẩn quốc gia do Bộ Xây dựng giao, Hội đồng
KHCN cấp Bộ đã nghiệm thu các dự thảo TCVN:
- Hệ t hống quản lý an t oàn, vệ sinh lao động t rong cơ sở sản xuất hỗn hợp bê tông trộn sẵn – Yêu
cầu chung.
- Độ bền lâu và tuổi thọ của kết cấu bê tông và bê tông cốt thép trong môi trường xâm thực – Yêu cầu
chung về thiết kế.
- Mương bê tông cốt sợi thành mỏng đúc sẵn.
Các tiêu chuẩn đã thông qua Hội đồng cấp cơ sở, đã hoàn thiện hồ sơ ch ờ Hội đồng cấp Bộ
nghiệm thu:
- Cốt liệu cho bê tông cản xạ.
- Phòng thử nghiệm bê tông và cốt liệu – Các yêu cầu và tiêu chí đánh giá sự phù hợp.
- Bê tông tự lèn.
- Tấm tường nhẹ sandwich .
Về phát triển, vừa qua Hội đã kết nạp hai Hội viên mới là Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình
Dương (KSB) và Trư ờng đại học Thái Bình Dương.
2. Các hoạt động chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2017
- Tiếp tục các hoạt động phản biện xã hội, hỗ trợ hội viên trong sản xuất kinh doanh, cung cấp thông
tin khoa học công nghệ, biên soạn tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, v.v...
- Tích cực tham gia nghiên cứu, cung cấp thông tin về vật liệu thay thế cát sông trong sản xuất bê tông,
trong đó đặc biệt lưu ý đến cát nghiền và sử dụng cát nhiễm mặn.
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- Công tác trọng tâm của Hội trong 6 tháng cuối năm là Tổ chứ c Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 5.
Các công việc cần chuẩn bị cho Đại hội gồm: Báo cáo tổng kết đánh giá hoạt động của Hội trong
nhiệm kỳ 4; Rà soát sử a đổi, bổ sung Điều lệ Hội (nếu cần); Chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ 5 (Chủ
tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký, Ban Thường vụ, Ban thư ờng trực, v.v...)
● Thời gian: dự kiến cuối tháng 10 năm 2017.
● Địa điểm: Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Theo Văn phòng Hội Bê tông Việt Nam

Th« ng b¸o
TriÓn l·m bª t«ng viÖt nam 2017
BÊ TÔ NG VIỆT NAM 2017 là sự kiện quốc tế chuy ên về Bê tông, sẽ là nơi hội ngộ và giao thương giữa các doanh
nghiệp, các đơn vị nghiên cứu, tư vấn, thiết kế, v.v... trong lĩnh vực bê tông & bê tông cốt thép . Tại sự kiện này , các
doanh nghiệp , các nhà tư vấn, thiết kế, nghiên cứu, v.v... sẽ được chứng kiến những tiến bộ mới nhất không chỉ trong
Khoa học và Công nghệ Bê tông mà cả trong Xi măng và các ngành có liên quan khác.
Đơn vị tổ chức: FIREWORKR VIỆT NAM – Thành viên của T ập đoàn F IREWORKR TRADE MEDIA
Đơn vị đồng tổ ch ức: Hội Bê tông Việt Nam
Th ời gian: từ 25/10 đến 26/10/2017
Địa điểm: CUNG TRIỂN LÃM KIẾN TRÚC, XÂY DỰNG QUỐC GIA
Số 01 đường Đỗ Đứ c Dục, phư ờng M ễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Các hoạt động nổi bật:
- Hội nghị quốc tế về bê tông và kết cấu bê tông
- Giới thiệu sản p hẩm bê tông thông qua trư ng bày và Hội thảo
- Giao thương trao đổi, mở rộng hợp tác
Chi phí th am dự:
- Gian hàng trống (tối thiểu 18 m2 – chưa có trang bị):
270 USD/m2
(Có thể liên hệ thiết kế theo y êu cầu của quý khách)
- Gian hàng tiêu chuẩn (9 m2):
290 USD/m2.
(Gian hàng tiêu chuẩn đã có các trang bị sau: 01 ổ cắm điện 230v; sàn trải thảm loại sang trọng; vách ngăn màu
trắng; 02 đèn huỳ nh quang; 02 ghế tựa; 01 bàn và Bảng tên Công ty).
(Đăng ký th ông qu a Hội Bê tông Việt Nam được giảm 20% ch i phí th am dự)
Mẫu: Phiếu đăng ký
Chúng tôi đăng ký triển lãm trong khu vự c:
Gian trống
Gian tiêu chuẩn trọn gói
Diện tích: ............... m2.

Đăng ký Là khách tham quan

Diện tích: ............... m2.

Tên Đơn vị:
Địa chỉ:
Quốc gia:
Người liện hệ:
Chức vụ:
Điện thoại Di động:
Điện thoại Cố định:
F ax:
Email:
Đơn vị n ào có nh u cầu xin vui lòng gửi đăn g k ý về Văn phòn g Hội Bê tông Việt Nam
S ố 10 ngõ 95 phố Chùa Bộc, Q. Đống Đa, Hà Nội
Fax: 04 35641154
Email: betongvn@fpt.vn h oặc ledoan khoi@yah oo.com
Th ôn g tin chi tiết xem trên Website: www.concretevietnam.com
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Th«ng b¸o héi th¶o
øng dông c«ng nghÖ bª t«ng tiÒn chÕ –
gi¶i ph¸p th©n thiÖn m«I trêng
Những vấn đề mấu chốt trong đầu tư xây dựng hiện nay là chất lượng công trình, tiến độ thi công, giảm chi
p hí, hạ giá thành và đặc biệt là thân thiện với môi trường. Để góp phần giới thiệu các hướng giải quyết
những vấn đó, Hội Bê tông Việt Nam p hối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai và
Công ty Cổ p hần Đầu tư Phan Vũ sẽ tổ chức hội thảo gồm một tham luận liên quan đến công nghệ bê tông
dự ứng lực tiền chế và ứng dụng trong công trình xây dựng với chủ đề: “Ứng dụng công nghệ bê tông tiền
chế - Giải pháp thân thiện môi trường trong xây dựng tại Việt Nam”. Bên cạnh đó, theo lộ trình của
Nhà nư ớc về việc thực hiện thay thế dần vật liệu gạch sét nung bằng vật liệu xây không nung trong xây
dựng công trình, hội thảo cũng sẽ giới thiệu về tấm tường Acotec – Xuân Mai theo công nghệ ép đùn và
việc ứng dụng tấm tường Acotec vào các công trình xây dự ng ở Việt Nam. Nội dung này cũng hứa hẹn sẽ
nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới đầu tư xây dựng trong thời điểm hiện tại.
Một số tham luận chính tại hội thảo:
- Ứng dụng công nghệ bê tông dự ứng lực tiền chế trong các công trình xây dựng ở Việt Nam.
- Biện pháp thi công 3 ngày /sàn điển hình bằng công nghệ bê tông dự ứ ng lực tiền chế.
- Ứng dụng công nghệ tấm tường Acotec – Xuân Mai trong các công trình xây dự ng tại Việt Nam.
- Cọc bê tông ly tâm dự ứng lực.
- Thự c tiễn thi công và ứng dụng cọc đốt NODULAR vào công trình xây dựng.
Chúng tôi mong có sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước như Bộ Xây dựng, Sở Xây dự ng
các tỉnh, đại diện các Viện nghiên cứu, các trường Đại học, các Hội và Hiệp hội nghề nghiệp , các đơn vị Tư
vấn thiết kế, các nhà đầu tư, nhà thầu xây dựng, v.v… cùng các chuyên gia trong và ngoài nước.
Thời gian: 21 tháng 7 năm 2016
Địa điểm: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai
Tầng 4 tòa tháp Xuân Mai, Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội
Quý đơn vị và cá nhân muốn tham dự và đóng góp ý kiến cho hội thảo có thể liên hệ với các địa chỉ sau:
● Văn phòng Hội bê tông Việt Nam
Số 10 ngõ 95 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04 3564 1154 Fax: 04 3564 1154,
Email:betongvn@fpt.vn, ledoankhoi@yahoo.com
● Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ
Tầng 16 toà nhà INDOCHINA, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 22200884-6
Fax: 08 22200887
Email: phanvu@phanvu.com
giang.tran.1975@gm ail.com
● Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (là đơn vị đăng cai tổ chức)
- Tầng 4 tòa tháp Xuân Mai, Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội –
- Điện thoại: 04.7303 8866, fax: 04.7307 8866,
- Email: info@xuanmaicorp .vn
- hoặc hotline: 0918.183.099 (Mr.Trần Thắng)
Xin trân trọng cảm ơn!
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Tiªu chuÈn quèc gia vÒ an toµn vÖ sinh lao ®éng
trong c¸c c¬ së s¶n xuÊt hçn hîp bª t«ng trén s½n
Hỗn hợp bê tông trộn sẵn hay bê tông thư ơng phẩm đang được sử dụng ngày càng nhiều trong các công
trình xây dự ng ở Việt Nam. Để đáp ứng nhu cầu hỗn hợp bê tông trộn sẵn ngày càng cao nhiều cơ sở sản
xuất đã được xây dựng khắp nơi trên cả nư ớc. Để sản xuất hỗn hợp bê tông trộn sẵn đòi hỏi phải tập trung
các nguyên liệu xi măng, cát, đá, p hụ gia khoáng, p hụ gia hóa học về nơi sản xuất, mật độ xe máy đi lại, sự
hoạt động của các máy móc, thiết bị, v.v... đòi hỏi phải có quy định về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ)
để tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc.
Với nhận thứ c cho rằng quy định các yêu cầu chung về ATVSLĐ trong các cơ sở sản xuất hỗn hợp bê tông
trộn sẵn là đòi hỏi cấp thiết, Hội bê tông Việt Nam đã đề xuất xây dựng tiêu chuẩn quốc gia cho vấn đề này .
Đề xuất của Hội đã được Bộ Xây dựng chấp thuận và giao cho Hội thực hiện.
Sau thời gian khảo sát, tìm hiểu thực tế, nghiên cứ u các tài liệu trong nước và nư ớc ngoài, trao đổi với các
chuyên gia về sản xuất hỗn hợp bê tông trộn sẵn, các chuyên gia về an toàn lao động và vệ sinh công
nghiệp, Hội bê tông Việt nam đã hoàn thành dự thảo TCVN ““Hệ thống quản lý An toàn, vệ sinh lao động
trong cơ sở sản xuất hỗn hợp bê tông trộn sẵn – Yêu cầu chung”. Dự thảo đã được Hội đồng chuy ên ngành
Bộ Xây dự ng nghiệm thu đánh giá đạt loại xuất sắc.
Dự thảo tiêu chuẩn đã được xây dựng theo quy định gồm các nội dung: Phạm vi áp dụng; Tài liệu viện dẫn;
Thuật ngữ , định nghĩa; Qui định chung; Các y êu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động
trong cơ sở sản xuất hỗn hợp bê tông trộn sẵn (Mô hình quản lý , Lập kế hoạch, Thực hiện kế hoạch; Kiểm
tra quá trình thực hiện kế hoạch, Hành động khắc phục và cải tiến công tác an toàn lao động) và Phụ lục liệt
kê các vị trí có thể gây mất ATVSLĐ, các biện pháp p hòng ngừ a, Phụ lục hướng dẫn xác định chỉ số rủi ro,
Phụ lục Hướng dẫn lập danh mục kiểm soát rủi ro trong dây chuyền sản xuất.
Các vị trí có nguy cơ gây mất ATVSLĐ và biện pháp phòng ngừa
Vị trí
Nguy cơ gây mất
Các biện pháp chủ yếu phòng ngừa rủi ro
ATVSLĐ
- Xe tải, máy xúc lùi
- Có còi báo trút liệu và đèn báo trên xe tải tự đổ.
1. Kho bãi
va p hải người.
- Xe tải, máy xúc có còi và đèn chiếu ngược khi lùi.
cốt liệu,
- Xe tải kéo sập mái
- Cấm xe tải di chuyển khi chưa hạ ben.
xe tải tự đổ, nhà kho.
- Máy xúc khi dừng cần hãm gầu xúc sát mặt đất.
máy xúc lật - Máy xúc nghiêng,
- Cấm người qua lại khu vực xe tải và máy xúc đang làm việc,
đổ, cháy, nổ.
trừ khi có mặt người điều hành. Dành riêng p hần đường cho
- Nguyên liệu trượt,
người đi bộ.
sụt đè lên người lao
- Nguyên liệu chứa trong kho chứa phải gọn gàng.
động.
- Vệ sinh khu vực kho bãi thư ờng xuy ên.
- Bụi .
- Có hệ thống chiếu sáng đảm bảo tiêu chuẩn.
- Có biển báo nguy hiểm tại khu vực xe, máy làm việc.
- Hướng dẫn an toàn cho người vận hành.
- Ngã vào bunke
- Lắp rào chắn xung quanh bunke và lắp lưới hoặc song
2. Bunke
- Bụi
phía trên bunke.
đá, cát
- Tránh tràn cốt liệu để giảm công việc bằng tay.
- Người lao động p hải sử dụng bảo hộ cá nhân và đeo
khẩu trang.
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3. Máy cấp
cốt liệu và
hệ thống
định lư ợng

4. Băng tải
cốt liệu
(hoặc
gầu/skip)

5. Xilô xi
măng

6. Cấp liệu
vít đáy xilô
xi măng

7. Cân và
nạp xi
măng

8. Cấp p hụ
gia
9. Máy trộn
bê tông

- Ngã từ trên cao trong
khi thực hiện công tác
bảo dưỡng
- Kẹp giữa băng tải đang
chuy ển động và 2 đầu
tang quay .
- Bụi và tiếng ồn.
- Bị kẹp giữa băng tải
và tang quay khi
chúng đang hoạt động.
- Cáp kéo gầu đứ t
văng vào người lao
động.
- Ngã trong khi leo
cầu thang.
- Bụi và tiếng ồn.

- Ngã từ trên cao trong
khi sửa chữa, bảo
dưỡng.
- Ngạt khi phá dính ở
cửa dưới của si lô.
- Nổ silô do quá áp
trong quá trình nạp
liệu.
- Phát sinh bụi.
- Bị kẹt bởi cánh vít.
- Ngã trong khi sửa
chữa và bảo dưỡng.
- Bị sập xi măng khi
xử lý kẹt vít
- Ngã trong khi vận
hành và bảo dưỡng.
- Rơi quả cân vào chân
hoặc tay.
- Phát sinh bụi
- Dị ứ ng da
- T iếp xúc với mắt,
miệng
- Ngã trong khi vệ
sinh và bảo dư ỡng.
- Kẹp , đứt chân
tay do cơ cấu trộn.

- Bố trí lối đi thích hợp với thang, lan can ở phía trên cao.
- Bố trí máy rung tại p hễu nạp để chống tắc liệu.
- Lắp tấm che bảo vệ các đầu tang quay và các bộ p hận
chuyển động.
- Có nút dừng khẩn cấp bố trí quanh khu vực của băng tải.
- Che chắn khu vực định lượng cốt liệu nhằm giảm thiểu
bụi và tiếng ồn.
- Bảo vệ đầu và đuôi tang quay, các chi tiết chuy ển động.
- Có bảng báo không làm việc phía trên băng tải đang hoạt động.
- Có lan can an toàn dọc lối đi, lát mặt sàn đi bộ chống trơn trư ợt.
Định kỳ p hải kiểm tra các mối hàn ở các bậc cầu thang.
- Có khay hứng vật liệu rơi từ băng tải hoặc có nắp bảo vệ mặt
dưới băng tải.
- Bố trí nút dừng khẩn cấp dọc theo chiều dài băng.
- Có nắp p hủ bảo vệ băng tải để giảm bụi.
- Kiểm tra mức độ an toàn của băng tải, cáp kéo gầu/skip thường
xuyên và bảo dư ỡng định kỳ.
- Có rào ngăn cách hố gầu/skip.
- Ưu tiên nhữ ng người trẻ, khỏe; không sử dụng những người
mắc bệnh tim mạch.
- Thang lên phía đỉnh silô có đai an toàn. Sàn trên cao có lan can.
Các lối đi nối giữ a phía trên các silô phải có lan can an toàn.
- Thực hiện đúng quy trình, quy phạm làm việc trên cao (p hải
đeo dây an toàn, bắc dàn giáo, làm sàn thao tác, v.v…)
- Bố trí lọc bụi từng silô để tránh gây bụi.
- Kiểm tra định kỳ thiết bị lọc bụi.
- Sục khí tại cửa dưới để chống tắc.
- Có van giảm áp trên silô để chống quá áp.
- Có các đèn báo mức trên silô để cảnh báo lái xe và nhân viên
dừng nạp xi măng.
- Bố trí sàn công tác phù hợp trong khu vực cấp liệu vít.
- Đóng kín hoàn toàn cấp liệu vít với nắp có khóa an toàn.
- Khi xử lý kẹt vít cần có người thứ 2 cảnh giới để xử lý nếu có
sự cố sập xi măng.
- Bố trí sàn công tác phù hợp trong khu vự c cân xi măng.
- Bố trí máy rung trên thùng chứ a để chống dính tắc.
- Các quả cân kiểm tra cân được đặt nơi thuận tiện nhằm đỡ phải
vận chuy ển thủ công.
- Bao bọc kín khu vự c cân và nạp liệu để tránh phát tán bụi.
- Sử dụng găng tay bảo hộ. Khi bị vấy bẩn,cần rửa sạch
bằng nước. Nếu bị dây vào mắt, miệng cần rửa sạch và
đến gặp bác sỹ.
- Bố trí sàn công tác phù hợp trong khu vự c trộn.
- Khóa an toàn máy trộn trong khi vận hành.
- Có đèn báo không được làm việc trên máy trộn khi máy đang
hoạt động.
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- Kẹt tay , chân vào hệ
thống bánh đà và dây đai
của hệ thống truy ền
động.
- Điện giật
- Phát sinh bụi và tiếng
10. Nạp xe ồn khi xả hỗn hợp bê
trộn
tông từ cối trộn vào xe
trộn

11. Xe trộn

12. Buồng
điều khiển

13. Các
thiết bị phụ
trợ

14. Hệ
thống điện
và chiếu
sáng

15. Các
phòng ban
16. Người
lao động

6

- Đặt chế độ tự động dừng để ngăn rủi ro khi chạm vào cửa nạp
liệu.
- Có song bảo vệ trên cửa quan sát.
- Có vỏ bảo vệ cho toàn bộ các bộ p hận chuyển động.
- Lắp camera quan sát.
- Che chắn khu vực xả/nạp hỗn hợp bê tông nhằm giảm bụi và
tiếng ồn.
- Bố trí mành chắn tại cử a vào khu vực nạp liệu.
- Sử dụng phễu đàn hồi cấp hỗn hợp bê tông từ cối trộn vào
thùng của xe trộn.
- Phun mù hơi nước quanh cửa thùng để làm ẩm bụi.
- B ị kẹt do hệ thống
- Bố trí rào chắn khu vực nạp/xả hỗn hợp bê tông để đảm bảo an
truy ền động và cánh trộn. toàn.
- Ngã từ khu vực máng - Bố trí thang và sàn công tác gấp được tại miệng nạp/xả.
nạp và tháo hỗn hợp
- Quan sát đường khi lùi xe vào nhận hỗn hợp bê tông.
bê tông.
- Có dụng cụ phương tiện bảo hộ cho tay, mắt, tai, đầu trong khi
- Tai nạn giao thông.
làm vệ sinh.
- Bỏng hóa chất khi vệ - Lái xe trộn phải được đào tạo vận hành đúng quy định, gồm cả
sinh máy.
việc bảo dưỡng và vệ sinh máy.
- Bụi, tiếng ồn, nóng,
- Buồng phải kín để chống bụi và tiếng ồn, có điều hòa không
cháy
khí, bình cứu hỏa CO2 .
- Hiển thị trong buồng sơ đồ dây điện trong nhà máy.
- Có nút dừ ng khẩn cấp cho mọi thiết bị trong buồng điều khiển.
- Phòng làm việc p hù hợp cho người vận hành.
- Điện giật ở hệ thống
- Kiểm tra định kỳ đường điện với tín hiệu tắt khi kết thúc.
bảng điện chính.
- Lắp điện tuân theo quy tắc.
- T iếng ồn từ máy nén
- Máy nén khí và máy bơm đặt trong buồng riêng xây gạch.
khí và bơm.
- Lắp rào bảo vệ cạnh dây đai máy nén khí.
- Vư ớng vào đai máy nén - Bể nước phải có nắp đậy và hàng rào xung quanh.
khí. Ngã vào bể lắng.
- Điện giật do tiếp xúc
- Lắp bộ ngắt điện an toàn cho điện động lực và chiếu sáng.
trự c tiếp hoặc gián tiếp . - Lắp tiếp đất đúng kỹ thuật cho toàn bộ thiết bị điện.
- Hỏa hoạn do cháy
- Cầu dao tổng lắp riêng khỏi bảng điện chung, bảng điện có
nguồn điện.
cảnh báo rõ “nguy hiểm điện giật”.
- Va chạm do thiếu ánh - Cầu chì, aptomat đúng giới hạn quá tải.
sáng.
- Chiếu sáng đủ cho toàn bộ nhà máy.
- Nguy cơ tai nạn
- Trang bị dụng cụ cứu hỏa cho các phòng ban.
thư ờng đi kèm với hỏa
- Có tín hiệu cảnh báo rõ ràng cho nhân viên và khách tham quan.
hoạn tại nơi làm việc.
- Thiếu thông tin và
- Có chương trình đào tạo tại chỗ bắt đầu vào ngày đầu tiên.
không được đào tạo.
Chư ơng trình gồm cả các thông tin về nguy cơ mất an toàn lao
- Tình trạng sứ c khỏe
động trong cơ sở sản xuất.
không đảm bảo.
- Tư vấn cho ngư ời lao động về vấn đề an toàn lao động.
- Có chương trình đào tạo cho toàn bộ người lao động theo công
việc đư ợc giao. Cấp chứng chỉ về đào tạo.
- Bố trí vị trí lao động phù hợp.
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Xu©n mai corp. - Kh¼ng ®Þnh chÊt lîng
nhê së h÷u c¸c c«ng nghÖ hiÖn ®¹i
Sau thời gian tái cấu trúc hoạt động, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (Xuân Mai Corp.) được
biết đến với vai trò là chủ đầu tư, nhà thầu, tổng thầu uy tín của nhiều dự án bất động sản lớn. Đặc biệt,
khác biệt lớn mang lại vị thế vững chắc của Xuân Mai trên thị trường đó là sở hữu các giá trị vượt trội về
công nghệ hiện đại.
Xuân Mai được biết đến là đơn vị duy nhất trong ngành xây dự ng sở hữu cả công nghệ bê tông dự ứng lực
bán tiền chế (công nghệ PC) và công nghệ sản xuất tấm tường Elematic Acotec. Đây là các công nghệ xây
dự ng hiện đại, then chốt của thế giới và thân thiện môi trường, đặc biệt phù hợp với các công trình cao tầng
ở Việt Nam. Các công nghệ này hiện được sử dụng phổ biến tại các nư ớc phát triển trên thế giới, điển hình
là Mỹ (có riêng hiệp hội về bê tông đúc sẵn PCI - Precast Concrete Institute), các nước Châu Âu, Nhật Bản,
Singap ore, Úc...Đặc biệt, tại Nhật Bản, đất nư ớc thường xuyên bị động đất đã sử dụng công nghệ này cách
đây 30 năm cho xây dự ng các công trình cao tầng chất lượng cao.

Dây ch uyền sản xuất tấm tườn g rỗn g theo công nghệ ép đù n

Công nghệ PC được sử dụng rộng rãi trên thế giới và các công trình đòi hỏi chất lượng cao là do các ưu việt
nổi trội của công nghệ này . Theo ông Bùi Khắc Sơn, Chủ tịch Xuân Mai thì công nghệ PC là một giải pháp
tối ưu cho các công trình nhà ở cao cấp như Eco-Green City , Hanoi Paragon, Xuân Mai Comp lex…do công
nghệ này đảm bảo chất lư ợng công trình nhờ chất lượng cấu kiện sản xuất ở nhà máy rất cao, khả năng chịu
lực lớn nên có thể thiết kế những ô sàn nhịp lớn, hạn chế việc có dầm đi ngang giữa phòng. Việc ngăn chia
không gian cũng linh hoạt hơn. Đặc biệt, sử dụng tấm sàn có lớp xốp ở giữa nên khả năng cách âm, cách
nhiệt rất tốt. Nhà trên không gây ồn cho nhà dư ới và chi phí xây dựng giảm nên có khả năng giảm đư ợc giá
thành công trình. Nhờ đó giá bán của các công trình do Xuân Mai xây dựng rất cạnh tranh.
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Xác định công nghệ PC là công nghệ xây dựng rất tốt và còn được sử dụng phổ biến trên thế giới trong một
thời gian dài trong tương lai nên Xuân Mai luôn tập trung cải tiến, hoàn thiện công nghệ này. Hiên nay ,
Xuân Mai đã có kế hoạch hợp tác với một số doanh nghiệp Nhật Bản để tiếp tục phát triển, dẫn đầu công
nghệ PC tại Việt Nam.
Công nghệ tấm tường Acotec Xuân Mai chính thứ c ra mắt thị trường Việt Nam đầu tháng 12/2015. Nhà
máy Acotec Xuân Mai đư ợc Tập đoàn Xuân Mai đầu tư 100% vốn, được xây dựng mới với các hệ thống
dây chuy ền, trang thiết bị, máy móc tiên tiến hiện đại, nhập khẩu đồng bộ từ Châu Âu. Dây chuyền sản xuất
tấm tư ờng được nhập khẩu từ công ty Elematic (Phần Lan) là dây chuy ền hiện đại nhất trên thế giới hiện
nay trong sản xuất tấm tư ờng. Trạm trộn cung cấp bê tông cho dây chuyền được nhập khẩu từ công ty
Frumecar - Tây Ban Nha.
Tấm tường Acotec Xuân Mai sử dụng các nguồn nguy ên vật liệu sẵn có tại Việt Nam như: đá, cát, xi
măng.... Không chỉ là vật liệu thông thường mà khi sử dụng tấm tường Acotec Xuân Mai còn mang lại
nhiều lợi ích trong bảo vệ môi trường, không tạo ra chất phế thải hoặc chất thải độc hại và đặc biệt p hù hợp
với với chủ trương của Chính Phủ và Bộ Xây dựng về việc tăng cư ờng sử dụng vật liệu xây không nung loại
nhẹ vào các công trình cao tầng.
Ngoài ra việc thi công sẽ đơn giản hơn, cho năng suất cao gấp 3-4 lần so với xây tường gạch do không phải
trát mặt ngoài mà chỉ cần sơn bả trực tiếp lên tấm tường, hoặc có thể dùng giấy dán tường. Bên cạnh đó,
tấm tư ờng được sản xuất theo công nghệ đặc biệt nên có cường độ và độ bền cao hơn các sản p hẩm gạch
truy ền thống. Khả năng chịu ẩm, chịu nhiệt, cách âm, cách nhiệt và chống cháy cao. Do có độ rỗng cao và
chiều dày nhỏ nên khối lượng trên 1m2 tấm tường rỗng nhẹ hơn nhiều so với các loại tường xây bằng gạch
truy ền thống (nhẹ hơn tường gạch 2-3 lần) giúp giảm tải trọng, tiết kiệm chi phí cho kết cấu chịu lực như :
móng, dầm, sàn. Tốc độ thi công nhanh hơn gấp 5 lần so với gạch truyền thống và gấp 2 lần so với tường
gạch bê tông, rút ngắn thời gian thi công, tiết kiệm chi phí nhân công. Các lỗ rỗng trong tấm tường được sử
dụng linh hoạt để bố trí hệ thống điện, nước, nhờ đó tiến độ thi công tổng thể cũng được rút ngắn.
Giá bán rẻ nhưng chất lượng “không rẻ”
Với mức giá chỉ từ 16 triệu đồng/m2, hàng loạt dự án của Xuân Mai như Xuân Mai Sparks Towers, Xuân
Mai Riverside, Xuân Mai Mễ Trì Plaza… đều tiêu thụ hết ít nhất 80% số lượng căn hộ mở bán trong một
thời gian ngắn.
Chủ tịch Bùi Khắc Sơn chia sẻ: “Khi đến thăm công trường hoặc sinh sống trong nhữ ng chung cư của Xuân
Mai xây dựng, mọi khách hàng đều hài lòng vì chất lư ợng căn hộ đã vư ợt quá tưởng tượng, kỳ vọng của họ.
Bởi không chỉ sở hữ u một căn hộ chất lư ợng tốt mà cư dân còn được sống trong một môi trường đáng để
sống với đầy đủ tiện ích, đáp ứng đầy đủ nhu cầu và hưởng thụ cuộc sống văn minh”.
Các công trình của Xuân Mai không chỉ đảm bảo chất lượng tốt của từng căn hộ nhờ thiết kế khoa học,
p hân chia chức năng các p hòng trong căn hộ p hù hợp với nhu cầu sử dụng, dùng các trang thiết bị nội thất
thương hiệu (như Toto, Inax…) mà còn khẳng định chất lượng ở sự đồng bộ về tiện ích sống văn minh.
Điều này đã được hiện thực hóa tại hàng loạt dự án của Xuân Mai. Ví dụ như Xuân Mai Sp arks Tower, một
trong những điểm sáng tại thị trư ờng khu vự c phía Tây Hà Nội với vị trí đắc địa trên mặt đường Tố Hữu,
nơi giao cắt với đường Lê Trọng Tấn và đường vành đai 4, đồng thời đư ợc đầu tư hạ tầng một cách bài bản
với hệ thống cây xanh lý tư ởng cùng nhữ ng tiện ích như khu chăm sóc sức khỏe, câu lạc bộ thể hình, thẩm
mỹ, spa, sân cầu lông, vư ờn trẻ, v.v…
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Tiếp nối thành công từ các dự án đã thự c hiện, Xuân Mai Corp. sẽ tiếp tục triển khai mở bán Tổ hợp Chung
cư Xuân Mai Complex tại HH2 Dương Nội - KĐT Mới Dương Nội. Dự án được quy hoạch với không gian
xanh mở rộng, thân thiện môi trường và đầy đủ tiện ích đồng bộ, khép kín nhưng vẫn đảm bảo các y ếu tố
giá cả hợp lý phù hợp với p hần đông ngư ời mua nhà vào thời điểm hiện tại.

Tổ hợp Chun g cư Xuân Mai Comp lex tại HH2 Dương Nội
Hà Nội

Tổ h ợp Xuân Mai Complex với khôn g gian xanh mở rộn g,
thân thiện với môi trườn g và đầy đủ tiện ích

Trong đợt mở bán đầu tiên, mức giá chào bán các căn hộ tại 2 tòa Block K, L thuộc Tổ hợp dự án Xuân Mai
Comp lex được chủ đầu tư cam kết chỉ từ 17 triệu/m2 đồng thời khách hàng sẽ được các ngân hàng thương
mại hỗ trợ vay tối đa lên tới 75% trên tổng giá trị của căn hộ. Hiện tại dự án đã bư ớc sang giai đoạn 2 trong
quá trình triển khai và đang được Xuân Mai Corp . đẩy nhanh tốc độ nhằm đảm bảo đúng tiến độ bàn giao
dự kiến vào tháng 12/2017.
Cam kết chất lượng quản lý chun g cư chuyên nghiệp
Không chỉ dừng lại ở vai trò chủ đầu tư và tổng thầu xây dựng EPC uy tín, Xuân Mai Corp. còn đồng hành
với khách hàng suốt đời bằng việc trực tiếp quản lý dịch vụ tòa nhà sau bán hàng. Đối với người Việt Nam,
ngôi nhà là một tài sản có giá trị lớn nhất trong cuộc đời mỗi người. Và từ lâu, tâm lý chung của ngư ời Á
Đông là “An cư, lập nghiệp”. Vì vậy, ngôi nhà không chỉ dừng lại ở giá trị vật chất mà còn mang ý nghĩa
tinh thần lớn lao. Thấu hiểu đư ợc điều đó, Xuân Mai Corp. xác định đảm bảo chất lượng quản lý chung cư
tốt nhất là một trong những nhiệm vụ quan trọng của mình.
Năm 2015, Công ty Đầu tư và kinh doanh bất động sản Xuân Mai (XMH) đã đư ợc thành lập và một trong
nhữ ng chức năng chính của công ty này là cung cấp dịch vụ quản lý tòa nhà chuy ên nghiệp nhất cho các dự
án mà Xuân Mai Corp. làm chủ đầu tư . Mặc dù mới được thành lập nhưng chất lượng dịch vụ này của Công
ty Đầu tư và kinh doanh bất động sản Xuân Mai đã được khẳng định qua các công trình, dự án mà XMH
đang quản lý như dự án Xuân Mai T ower, KĐT Kiến Hưng, VOV Mễ Trì Plaza, Xuân Mai Sparks Tower,
Chung cư Bửu Long tại TP. Biên Hòa-Đồng Nai, v.v…
Cư dân sống tại các dự án của Xuân Mai luôn luôn yên tâm với việc vận hành, quản lý tòa nhà đảm bảo chất
lượng của Công ty Đầu tư và kinh doanh bất động sản Xuân Mai thuộc Xuan Mai Corp ., luôn được sống
trong một cộng đồng văn minh, hiện đại, mang tính nhân văn cao.
Theo xmcc.com.vn
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Thñ tíng phª duyÖt ph¬ng ¸n cæ phÇn hãa
tæng c«ng ty s«ng ®µ
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt p hương án cổ p hần hóa Công ty
mẹ - Tổng công ty Sông Đà theo hình thức kết hợp bán bớt p hần vốn
nhà nước hiện có và phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
Tổng công ty Sông Đà - CTCP có vốn điều lệ 4.500 tỷ đồng. Cơ cấu cổ
phần p hát hành lần đầu là 450 triệu đồng cổ p hần, mệnh giá mỗi cổ p hần
là 10.000 đồng, trong đó: 229.500.000 cổ p hần nhà nước, chiếm 51% vốn điều lệ đến hết năm 2019, năm
2020 bán tiếp p hần vốn nhà nư ớc còn nắm giữ tại doanh nghiệp này xuống dư ới 50% vốn điều lệ; cổ phần
bán ưu đãi cho ngư ời lao động trong doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 48 Nghị
định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 là 822.000 cổ phần, chiếm 0,183% vốn điều lệ; 135 triệu cổ phần
bán cho nhà đầu tư chiến lược, chiếm 30% vốn điều lệ; 84.768.000 cổ phần bán đấu giá công khai, chiếm
18,82% vốn điều lệ.
Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trư ởng Bộ Xây dựng quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần
lần đầu theo quy định của p háp luật, điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ khi không bán được cho các nhà đầu tư
theo Phương án được Thủ tư ớng Chính phủ phê duyệt.
Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy ết định tiêu chí, lự a chọn nhà đầu tư chiến lược
và tỷ lệ cổ phần cụ thể bán cho nhà đầu tư chiến lược, bảo đảm theo đúng quy định tại Nghị định số
59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuy ển doanh nghiệp 100% vốn nhà nư ớc thành công ty
cổ phần và quy định p háp luật có liên quan.
Tổng công ty Sông Đà - CTCP thực hiện xử lý đất đai, thuê đất của Nhà nước, trả tiền thuê đất hàng năm,
thực hiện việc quản lý, sử dụng đất theo đúng quy định của Luật đất đai và pháp luật có liên quan.
Về phương án sắp xếp lao động, tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là 464 người;
tổng số lao động chuyển sang làm việc tại Tổng Công ty Sông Đà - CTCP 412 ngư ời; số lao động nghỉ việc
tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là 52 người.
Theo songda.vn

c«ng ty cæ phÇn b¹ch ®»ng 5 tæ chøc thµnh c«ng
®¹i héi ®ång cæ ®«ng thêng niªn n¨m 2017
Sáng ngày 20/04/2017, tại Trụ sở Khu công nghiệp Đình Vũ - Phường Đông Hải 2 - Quận Hải An – TP. Hải
Phòng, Công ty Cổ p hần Bạch Đằng 5 đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thư ờng niên năm 2017. Tới dự
Đại hội có đầy đủ các cổ đông của Công ty và đặc biệt có sự hiện diện của Ông Đào Việt Dũng - Chủ tịch
HĐQT Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP.
Đại hội đã thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh
(SXKD) năm 2016 - kế hoạch SXKD năm 2017; thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán; báo cáo
của Ban kiểm soát và một số nội dung khác.
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Tóm tắt về hoạt động SXKD của CTCP Bạch Đằng 5 trong năm 2016 đạt kết quả cao, hoàn thành các chỉ
tiêu SXKD mà Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã đề ra. Năm 2016, công tác xây lắp tiếp tục được đẩy mạnh.
Các công trình BIDV Đông Hải Phòng, Dự án thoát nư ớc mư a – nước thải (Gói thầu A2), Nhà điều hành
CTCP Cảng Hải Phòng, Trụ sở Kho bạc Nhà nước Quận Dương Kinh đều đang vào giai đoạn hoàn thành,
bàn giao. Các dự án mới như Gói thầu ICB4 – Thoát nước Nam Bình Dư ơng, dự án Đường 62m Hải
Dư ơng, Gói thầu Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật - các khu nghiên cứu khảo nghiệm và trạm biến áp thuộc
Dự án nghiên cứu triển khai và đầu tư áp dụng công nghệ xanh phục vụ nông nghiệp sạch, ít phát thải khí
nhà kính (Tỉnh Ninh Thuận) đều được triển khai đồng loạt.
Bên cạnh đó, công tác sản xuất công nghiệp vẫn đư ợc duy trì và phát triển mạnh, các sản phẩm bê tông
thương p hẩm, cọc BTCT và cọc tròn dự ứng lực vẫn được các đối tác đánh giá cao về chất lượng. Có thể kể
đến các dự án trọng điểm của Thành phố như: Cung cấp cọc vuông BTCT cho Nút giao thông không đồng
mứ c Lê Hồng Phong; Cung cấp bê tông thương phẩm và cọc vuông BTCT cho cầu vượt Nguyễn Bỉnh
Khiêm; Cung cấp cọc BTCT Dự ứng lự c cho Khu công nghiệp VSIP Thuỷ Nguy ên và nhiều công trình
khác nữ a ...
Năm 2017, CTCP Bạch Đằng 5 phấn đấu mức tăng trưởng các chỉ tiêu SXKD từ 1- 3%. Bên cạnh việc chú
trọng hoạt động SXKD có hiệu quả, Cty CP Bạch Đằng 5 còn quan tâm công tác an sinh xã hội, nâng cao
đời sống tinh thần của cán bộ công nhân viên trong công ty bằng các hoạt động tập thể, ... Các hoạt động
văn hóa, văn nghệ, thể thao của Đoàn thanh niên CTCP Bạch Đằng 5 cũng được duy trì thường xuyên và
ngày càng p hát triển.

Các đại biểu tiến h àn h nghi lễ ch ào cờ

Ôn g Lê Đức Tuấn (Giám đốc Cty) ph át biểu
k hai mạc Đại Hội

Phát biểu tại Đại hội, ông Đào Việt Dũng, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng-CTCP ghi
nhận kết quả SXKD của CTCP Bạch Đằng 5 đã đạt đư ợc, đồng thời chỉ đạo, thời gian tới, CTCP Bạch
Đằng 5 cần tiếp tục tăng cường hiệu quả SXKD, minh bạch trong tài chính, mở rộng và tìm kiếm thêm
nhiều dự án hơn nữa, đưa khoa học công nghệ cao vào sản xuất. Công ty cũng cần chú ý tăng cư ờng quyết
toán, thu hồi công nợ...
Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp trong sự p hấn khởi của toàn bộ các đại biểu và cổ đông tham dự, hứa hẹn
một năm 2017 sẽ gặt hái đư ợc nhiều thành tự u và thành công trên con đường phát triển của Công ty.
Theo bachdang5.com.vn
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Cienco4 chuyÓn sang m« h×nh tËp ®oµn kinh tÕ ®a ngµnh
Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 4 - CTCP (Cienco4) đã chuyển hướng sang mô hình
Tập đoàn kinh tế đa ngành sau khi Đại h ội cổ đông thường niên 2017 biểu quyết thông qua.
Vừa qua, tại Hà Nội, Cienco4 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Đại hội có sự tham gia của
92 đại biểu đại diện cho 712 cổ đông, sở hữ u 98.619.244 cổ p hần chiếm 98,62% tổng số cổ p hần.

Chủ tịch HĐQ T - Tổn g Giám đốc Cienco4 Ngu yễn Tuấn Huỳnh phát biểu tại Đại hội

Đại diện Cienco4 cho biết, về cơ cấu cổ đông, tính đến ngày 31/3/2017, Cienco 4 có 816 cổ đông trong đó
không có cổ đông Nhà nước và không có cổ đông nước ngoài. Bốn cổ đông tổ chức nắm giữ 62.819.759 cổ
phần tương đương 62,82% vốn điều lệ, 812 cổ đông cá nhân nắm giữ 37.180.241 cổ p hần tương đương
37,18% vốn điều lệ. Trong đó, 736 cổ đông nội bộ nắm giữ 31.725.341 cổ phần, tương đương 31,73% vốn
điều lệ, 80 cổ đông ngoài nắm giữ 68.274.659 CP tương đương 68,27% vốn điều lệ.
Trong năm 2017, Cienco4 đặt chỉ tiêu giá trị sản lượng 8.000 tỷ đồng; doanh thu đạt 7.600 tỷ đồng. Lợi
nhuận thự c hiện trư ớc thuế ước đạt 210 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 185 tỷ đồng.
Về phía cổ đông, Cienco4 cho biết sẽ p hấn đấu trả cổ tức cho cổ đông trên 18%, đồng thời dự kiến sẽ p hát
hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng và thực hiện niêm yết cổ p hiếu lên sàn.
Cũng tại Đại hội, Cienco4 đã công bố giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp và
nghỉ dư ỡng Cầu Cau, công bố thành lập Công ty cổ phần Green Tea Islands để thực hiện đầu tư dự án này.
Hiện nay Cienco4 đang chuẩn bị đầu tư khu công nghiệp Hemaraj sau khi đư ợc Thủ tướng Chính phủ chấp
thuận chủ trương và Ban Kinh tế Đông Nam đã cấp giấy chứng nhận đầu tư. Liên danh Nhà đầu tư đã lập
doanh nghiệp dự án từ ngày 2/3/2017 để triển khai các thủ tục tiếp theo, sớm đưa dự án vào triển khai.
Ngoài ra dự án cầu Sông Hiếu 2 – Thị xã Thái Hòa cũng đã được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ
trương đầu tư và phê duyệt hồ sơ đề xuất dự án, đang triển khai các thủ tục pháp lý để có thể khởi công
trong tháng 5/2017. Cùng với đó Tổng công ty đang quan tâm, nghiên cứu định hư ớng đầu tư xây dựng và
kinh doanh các dự án cảng tại Khu vực miền trung như cảng Nư ớc Sâu cửa Lò - Nghệ An, Cảng Đồng Lâm
- Thừa Thiên Huế, ...
Lãnh đạo Cienco4 cho biết, sẽ tập trung hoàn thành các dự án đang triển khai để đưa vào khai thác thu hồi
vốn. Đối với dự án mới, công ty sẽ gọi vốn đầu tư từ các nguồn khác nhau trong xã hội kể cả trong nước và
nư ớc ngoài thông qua các hình thức liên doanh, liên kết, phát hành trái phiếu, ...
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Bên cạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng doanh nghiệp, trong năm 2016 Cienco4 còn thự c hiện
tốt công tác xã hội, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện như tặng quà cho cựu thanh niêm
xung phong ở Bắc Kạn, tổ chức "Chương trình tết ấm vì đồng bào nghèo" dịp tết Bính Thân 2016; tặng thiết
bị y tế cho Bệnh viện hữ u nghị đa khoa tỉnh Nghệ An, chư ơng trình Nông thôn mới tại một số xã ở tỉnh
Thái Nguyên, Quỹ từ thiện phụ nữ Cienco4 hoạt động ngày càng tích cự c, hiệu quả.
Với kinh nghiệm, uy tín và thương hiệu, Cienco4 vừa vinh dự được ghi danh trong tốp 500 doanh
nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2016 do Vietnam Report công bố Bảng xếp hạng VNR500.
Tháng 11/2016 vừa qua, Cienco4 vinh dự được nhận giải thưởng doanh nghiệp xuất sắc tại Lễ trao Giải
thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương (New Zealand). Đây là giải thưởng danh giá mà
các công ty lớn ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đều hướng tới và mong muốn đạt được.
Bên cạnh các danh hiệu cao quý và những thành tích đạt được, tháng 10/2016 Chủ tịch HĐQT, Tổng
Giám đốc Cienco4 Nguyễn Tuấn Huỳnh đã được bình chọn vào Top 100 Doanh nhân Việt Nam tiêu
biểu năm 2016.
Theo cienco4.vn

ChuÈn bÞ ®a vµo sö dông
cÇu vît biÓn dµi nhÊt ®«ng nam ¸
Cầu vượt biển dài 5,44 km thuộc dự án đường ô tô Tân Vũ – Lạch Huyện (Hải Phòng) đã hoàn thành
về cơ bản, chuẩn bị đưa vào sử dụng. Đây là cây cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á với những kỹ
thuật xây dựng lần đầu tiên thực hiện tại Việt Nam. Cầu thiết kế vĩnh cữu bằng bê tông cốt thép và bê
tông cốt thép dự ứng lực, bề rộng mặt cầu 16m với 4 làn xe chạy (dự kiến mở rộng lên 6 làn xe).
Cầu dẫn p hía Hải An dài khoảng 4,43 km thi công theo công nghệ SBS. Đây là công nghệ xây dựng lần
đầu được áp dụng tại Việt Nam. Dầm cầu được lắp ghép bởi các khối bê tông đúc sẵn ghép với nhau
thông qua hệ thống dây cáp xuyên qua các khối bê tông này. Trên ảnh là đường dẫn đang được gấp rút
tiến hành hoàn thiện.

Nhờ công nghệ này, việc đúc các khối bê tông làm dầm cầu và trụ cầu có thể tiến hành song song. Thời gian
hoàn thiện một dầm cầu chỉ 7 ngày, góp phần đư a toàn bộ dự án quy mô lớn này hoàn thành chỉ trong 3 năm.
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Cầu dẫn phía đảo Cát Hải dài khoảng
519m thi công bằng công nghệ đúc hẫng
cân bằng với chiều cao dầm không thay đổi
do Tập đoàn Cienco4 thi công.

Phần cầu cầu chính dài khoảng 490m thi công bằng công nghệ đúc hẫng cân bằng. Cầu chính cũng đạt kỷ
lục về khẩu độ thông thuy ền tại Việt Nam với chiều dài 100 m do Tập đoàn Cienco4 thi công
Phần cầu do Công ty TNHH XD Sumitomo Mitsui Nhật Bản và Tập đoàn Cienco4 của Việt Nam thi công,
hiện đã đạt 99,8% tổng giá trị sản lượng. Trong đó, Sumitomo Mitsui xây dựng p hần cầu dẫn p hía Hải An,
phần cầu chính và dẫn phía Cát Hải do Cienco 4 và Sumitomo Mitsui phối hợp thi công. Theo thiết kế,
đư ờng công vụ chạy dọc phía dưới cầu sẽ đư ợc giải thể, tuy nhiên, thành p hố Hải Phòng đã đề nghị giữ lại,
tận dụng để mở đường đi vào khu công nghiệp sẽ xây dựng hai bên cầu.
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Bến p hà Ninh Tiếp trên đảo Cát Hải, cạnh cầu Tân Vũ – Lạch Huy ện. Khi cầu được đư a vào sử dụng, sứ
mệnh của bến phà này có thể không còn, vì khi đó từ p hía TP. Hải Phòng đi sang đảo Cát Hải có thể chỉ mất
khoảng 5 phút.
Không chỉ phục vụ phát triển cảng Lạch Huyện và khu công nghiệp tại Cát Hải, tuyến đường ô tô Tân Vũ –
Lạch Huyện sẽ là tuyến đường tiệm cận đến đảo Cát Bà, cạnh đảo Cát Hải, mở ra cơ hội to lớn để phát triển
du lịch tại Cát Bà.
Theo cienco4.vn

héi th¶o
“thiÕt kÕ chèng thÊm cho c¸c c«ng tr×nh d©n dông”
Sáng ngày 19/5/2017, tại khu du lịch FLC Vĩnh Thịnh, tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty TNHH Sika Việt Nam p hối
hợp với Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC) đã tổ chức hội thảo chuyên ngành với chủ đề:
“Thiết kế chống thấm cho công trình xây dựng dân dụng”

Tại hội thảo, hai bên đã cũng nhau trao đổi những kỹ thuật thiết kế, chống thấm cho tòa nhà và chia sẻ kinh
nghiệm trong công tác thiết kế của VNCC cũng như quá trình sản xuất hoàn thiện các sản phẩm chống thấm
của Sika.

T heo vncc.vn

TÊm têng rçng bª t«ng ®óc s½n
Cña c«ng ty cæ phÇn së h÷u thiªn t©n
Tấm tư ờng rỗng đúc sẵn là những tấm tư ờng có lỗ rỗng chạy dọc theo chiều cao hoặc chiều dài tường, được
sản xuất từ bê tông thông thư ờng hoặc bê tông nhẹ. Tấm tường rỗng tiền chế đư ợc sử dụng cho nhiều mục
đích khác nhau: làm tường ngăn giữ a các căn hộ và giữa các phòng, tường bao che, tường rào trong các
công trình dân dụng và công nghiệp, tư ờng chống ồn cho các công trình giao thông, vv…
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Ưu điểm:
Đem lại hiệu quả kinh tế lớn do tiết kiệm vật liệu và nhân công xây dựng.
- Tấm tường rỗng từ bê tông hoặc bê tông nhẹ, chiều dày nhỏ hơn nên tiết kiệm chi phí vật liệu hơn so với
các loại tường truyền thồng như tường gạch, block bê tông khí chưng áp . Tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn
có thể dễ dàng thi công lắp đặt với năng suất cao. 3 công nhân có thể dễ dàng lắp đặt 6m2 tường trong 1 giờ
(tương đư ơng 40m2 tường trong 1 ca lao động 8 tiếng).
- Được chế tạo trong nhà máy với độ chính xác cao, bề mặt nhẵn có thể sơn hoàn thiện luôn mà không cần
lớp vữa trát.
- Các lỗ rỗng trong tấm tường được sử dụng linh hoạt để bố trí hệ thống kỹ thuật (điện, nư ớc). Có thể cắt,
khoan tấm tường để bố trí hệ thống kỹ thuật dễ dàng.
- Khả năng chống ẩm, chống cháy cao nên tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn được sử dụng tại những nơi có
độ ẩm và nhiệt độ cao như nhà tắm, nhà bếp , nhà kho.
- Khả năng cách âm, cách nhiệt tốt, có thể sử dụng cho các công trình có yêu cầu cao về độ cách âm, cách
nhiệt: trường học, bệnh viện, nhà ở, v.v…
- Có độ bền và tuổi thọ tốt hơn tường gạch truyền thống, phù hợp với xu hướng hạn chế sử dụng vật liệu
nung.
- Chiều dày tường rỗng bê tông đúc sẵn chỉ từ 68mm đến 140mm, giúp tăng diện tích sử dụng của căn hộ;
Tăng lợi nhuận cho chủ đầu tư .
- Nguyên vật liệu để chế tạo tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn đơn giản (xi măng, cát, đá, nước), có nguồn
cung cấp dồi dào.
- Với những ư u điểm nổi bật Tấm tư ờng rỗng bê tông đúc sẵn được sử dụng rất rộng rãi tại nhiều nước trên
thế giới, từ các nước phát triển như Đức, Phần Lan, Tây Ban Nha, Nga, Mỹ, Hàn Quốc, Australia, Các tiểu
Vư ơng quốc Ả Rập Thống nhất, v.v… đến nhữ ng nư ớc đang phát triển, có nhiều điều kiện tương đồng với
Việt Nam như Ai Cập, Trung Quốc, Philipin, Thái Lan, Indonessia, v.v…
Tại Việt Nam việc sử dụng Tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn còn mới. Điều này vừa là lợi thế vừa là khó
khăn cho những doanh nghiệp muốn đầu tư dây chuy ền sản xuất.
Với tiềm lực và kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực xây dựng tiền chế của Công ty Cổ phần sở hữu
Thiên Tân hoàn toàn có thể đáp ứng để sản xuất rộng rãi và đưa ra thị trường.
Hạn chế:
- Phải đầu tư dây chuyền công nghệ sản xuất hiện đại.
- Kích thước, khối lượng 1 tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn lớn hơn so với các gạch xây nên khi vận
chuyển, thi công, lắp dựng phải sử dụng các thiết bị hỗ trợ: xe nâng, cẩu, vv…
Tiêu chuẩn: Sản phẩm được sản xuất trên dây chuy ền hiện đại và dự a theo TCVN 11524:2016 do Hội bê
tông Việt Nam biên soạn, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công
nghệ công bố.
Kích thước:
Chiều dày tấm tường sản xuất theo công năng của tường trong công trình:
+ Tường ngăn giữa các phòng trong căn hộ: 68mm hoặc 75mm;
+ Tường ngăn giữa các căn hộ: 100mm hoặc 120mm;
+ Tường bao ngoài: 140mm.
- Chiều rộng tấm tường: 300mm và 600mm.
- Chiều cao tấm tư ờng rỗng bê tông đúc sẵn không quá 3,3m. Đư ợc phép ghép các tấm tường rỗng bê tông
đúc sẵn chồng lên nhau theo chiều cao. Chiều cao của bức tường có thể lên đến 9m. Khi ghép tấm tường
rỗng bê tông đúc sẵn theo chiều cao phải tính toán đảm bảo khả năng làm việc và khả năng liên kết của chúng.
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Dây chuyền sản xuất:
Sản phẩm đư ợc sản xuất trên dây chuy ền hiện đại tại nhà máy ở Kim Bảng, Hà Nam.
+ Dây chuy ền sản xuất đồng bộ, với nhiều thiết bị hiện đại.
+ Sản lư ợng hàng năm đạt 200.000m2/năm/dây chuy ền.
+ Quy mô nhà máy rộng 20ha.
Theo evernew.com.vn

®¹i héi ®ång cæ ®«ng fecon 2017
Dù kiÕn doanh thu 2017 ®¹t 2800 tû ®ång (t¨ng tr ëng 30%)
Vừa qua, Công ty Cổ phần FECO N (FCN) tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thườn g niên năm
2017. Theo báo cáo của Đại hội, năm 2017 FECON đặt mục tiêu 2.800 tỷ đồng doanh thu hợ p nhất,
tăng trưởng 30%. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 200 tỷ đồng.
Theo báo cáo của HĐQT tại Đại hội, năm 2016 mặc dù phải cạnh tranh khốc liệt trên ngành xây dựng. T uy
nhiên, với đặc thù kinh doanh xử lý nền móng các công trình dân dụng với nhiều hợp đồng lớn, kết quả kinh
doanh của Công ty tiếp tục tăng trưởng khả quan.
Trong đó, thi công xử lý nền tăng 5%, thi công hạ tầng tăng 14%, thi công cọc bê tông dự ứng lực và cọc
đúc sẵn tăng 15%, đặc biệt thi công cọc khoan nhồi và tường vây tăng 65% và thi công xây kết cấu bê tông
tăng 80%. Mảng công trình ngầm đô thị của FECON tiếp tục tăng trưởng mạnh với mức trên 200%.
Doanh thu hợp nhất đạt 2.107,8 tỷ đồng, tăng trưởng 27% so với năm 2015, đạt 81% so với kế hoạch đầu
năm. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 175,6 tỷ đồng, tăng 13,6% so với năm 2015, đảm bảo mứ c kế hoạch
được giao. Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/doanh thu suy giảm từ mức 9,3% năm 2015 xuống còn 8,3% năm 2016.
Năm 2016 FECON đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng giao thông với việc hợp tác với các đối tác Cotecons,
Cienco 1 để đầu tư vào Dự án BOT Quốc Lộ 1 đoạn tránh thành phố Phủ lý – Hà Nam. FECON trực tiếp
đầu tư một phần đã hoàn thành vượt tiến độ 3 tháng.
Năm 2016, FECON đã ký kết nhiều hợp đồng lớn mang lại doanh thu cho công ty như Nhiệt điện Vĩnh Tân
4 mở rộng (80 tỷ đồng), The Manor Central Park (100 tỷ đồng), Samsung Bắc Ninh (65 tỷ đồng), LG-giai
đoạn 2 (140 tỷ đồng), 69B Thụy Khuê (42 tỷ đồng), Mỹ Đình Pearl (36 tỷ đồng), Vinmec & Codotel (46 tỷ
đồng), Tân Thuận Tây (52 tỷ đồng), Nhiệt điện Hải Dương (108 tỷ đồng), Bột-Giấy Quảng Ngãi (230 tỷ
đồng), Khu phức hợp Khách sạn – Casino Nam Hội An (293 tỷ đồng), Nhiệt điện Long Phú 1 (225 tỷ), v.v…
Tuy nhiên, theo ông Phạm Việt Khoa, Chủ tịch HĐQT Công ty FECON, thị trường năm 2016 tiếp tục khó
khăn do sự cạnh tranh khốc liệt của các đối thủ trong lĩnh vự c cọc ly tâm, lĩnh vự c cọc khoan nhồi, tường
vây . Các dịch vụ chiến lược của Công ty như công trình ngầm, hạ tầng quy mô thị trường còn sơ khai, các
dự án triển khai phụ thuộc tình hình giải phóng mặt bằng và nguồn vốn của các Chủ đầu tư, nên nhiều dự án
chiến lược, tiềm năng dự kiến mang lại doanh thu lớn cho năm qua vẫn tiếp tục bị chậm triển khai như các
Dự án: Nhiệt điện Nam Định, Nhiệt điện Nghi Sơn 2, Vân Phong, Long Sơn, …Bên cạnh đó, do dòng vốn
FDI tăng trư ởng tốt nên có nhiều công ty nước ngoài rót vốn vào Việt Nam để phát triển hạ tầng. Đây là cơ
hội cho những công ty như FECON nhận được những hợp đồng thầu lớn.
Các kết quả đạt được trong năm 2016 sẽ là một bư ớc đệm, là bệ phóng cho FECON trong những năm tiếp
theo. Theo đó, FECON đặt mục tiêu cho năm 2017: Tổng doanh thu hợp nhất: 2.800 tỷ đồng, tăng 33 % so
với năm 2016; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 200 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2016. Lợi nhuận sau thuế
thuộc cổ đông công ty mẹ: 180 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2016. EPS hợp nhất: 3.500 đồng/cổ p hần. Cổ
tức: Không quá 10% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.
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Tại đại hội, HĐQT cũng sẽ trình việc gia hạn thời gian hoán đổi trái phiếu nhằm giúp Công ty tận dụng
đư ợc nguồn vốn vay giá rẻ, giảm chi phí tài chính của doanh nghiệp và giảm áp lực pha loãng lên giá cổ
phiếu trong năm 2017.

Trao đổi thảo luận tại Đại hội, Ông Phạm Việt Khoa cho biết, năm 2016 FECON đặt kế hoạch 2.600 tỷ
doanh thu nhưng đã không thực hiện được do ít nhất có 3 dự án lớn chậm triển khai, các dự án này sẽ được
triển khai trong 2017 là Nhiệt điện Nam Định, Nhiệt điện Nghi Sơn 2, dự án Long Sơn. Hiện các dự án đã
đư ợc cấp p hép, Nhà đầu tư đã được chuyển sang cho Thái Lan. 2 dự án có giấy p hép đầu tư và triển khai
sớm vào cuối quý 2/2017. Bên cạnh đó là các dự án tiềm năng trong năm nay cũng sẽ triển khai, là cơ sở để
đặt ra mục tiêu 2800 tỷ và tin tưởng có thể đạt được chứ không phải như năm 2016 là không đạt đư ợc.
Khi được hỏi về trúng thầu cảng ở My anmar, gói thầu này hiện như thế nào? Ôn g Phạm Việt Khoa cho
biết, FECON đã thực hiện gói thầu đầu tiên 2 triệu USD ở Myanmar có hiệu quả rất tốt, lợi nhuận khoảng
10 tỷ. Hiện chi nhánh ở Myanmar cũng đang tiếp cận để mở rộng thêm kinh doanh khoảng 3-4 dự án khác
trong năm nay .
Về việc có p hát hành cổ phần những năm tới không, xin cho biết kế hoạch? Ông Phạm Việt Khoa cho biết,
khi cần có thể có ĐHCĐ bất thường, FECON có lẽ sẽ phải tăng vốn. Hiện nhiều dự án lớn đang nghiên cứu
với đối tác Nhật Bản, Hàn Quốc, Ả rập. Trong đó, ông cũng vừa có chuyến công tác Tây Ban Nha để
nghiên cứu các dự án về rác thải p hát điện, tạo tiền đề tốt cho đô thị, phù hợp với hà Nội và Tp . Hồ Chí
Minh. Cần vốn, có thể huy động từ quỹ đầu tư phát triển, vốn vay và cũng có thể tăng vốn. Tùy vào từng
thời điểm, FECON có thể xin ý kiến cổ đông về vấn đề này có tăng hay không.
Về doanh thu và lợi nhuận quý 1-2017, Đại diện FECON cho biết, doanh thu hợp nhất quý 1 đạt khoảng
300 tỷ , lợi nhuận hợp nhất khoảng 17 tỷ. Kết quả thấp do là quý một nhiều dự án chưa thực hiện và
nghiệm thu.
Về năng lự c cạnh tranh với các đối thủ? Ông Phạm Việt Khoa, cho biết năng lực cạnh tranh của FECON
hơn doanh nghiệp khác ở khả năng hiểu biết về khoa học địa chất các công trình, vì xuất phát điểm, của
FECON đã tập trung vào lĩnh vực nền móng và công trình ngầm.
Tại Đại hội, các cổ đông FCN đã thông qua các quyết sách mà Đại hội đề ra.
Theo fecon.com.vn
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Fecon mining tæ chøc
®¹i héi ®ång cæ ®«ng thêng niªn n¨m 2017
Công ty cổ phần Khoáng sản FECON (FCM – HOS E) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2017 để thông qua nhiều vấn đề quan trọng, bao gồm kế hoạch phân phối lợi nhu ận năm 2016,
chia cổ tức năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2017, v.v…
Tại Đại hội, FCM đã trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các báo cá về: Báo cáo tài chính
(BCTC) năm 2016 đã kiểm toán; p hư ơng án phân phối lợi nhuận 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh
năm 2017; lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017; quy ết toán thù lao Hội đồng quản trị
(HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2016; Thưởng cho Ban điều hành năm 2016 và dự kiến mức phân p hối
thù lao HĐQT, BKS năm 2017.
Đoàn Chủ tịch đại hội đã dành nhiều thời gian để trả lời các câu hỏi, chất vấn của cổ đông về các báo cáo
liên quan, khẳng định những nỗ lực phấn đấu xây dự ng và p hát triển bền vững, nghiên cứ u các sản phẩm
mới. Phần lớn các ý kiến xoay quanh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, nghiên cứu và sản xuất các
sản p hẩm mới từ bê tông, v.v…
Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao, tất cả các nội dung Hội đồng quản trị trình tại Đại hội đều đã được
thông qua. Đại hội đồng cổ đông Công ty CP khoáng sản FECON đã thành công tốt đẹp. Tập thể Ban lãnh
đạo và cán bộ công nhân viên Công ty xác định sẽ có nhiều khó khăn thử thách trong thực hiện các mục tiêu
kinh doanh năm 2017 nhưng tin tưởng sẽ hoàn thành tốt kế hoạch đã đư ợc Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Th am dự có 35 cổ đông với số cổ ph ần biểu quyết là 28.432.690,
tương ứng 69,35% cổ phần có quyền biểu quyết.
MỘ T S Ố THÔNG TIN VỀ CHỈ TIÊU KẾ HO ẠCH ĐÃ ĐƯỢC THÔ NG QUA TẠI ĐẠI HỘI THƯỜNG
NIÊN 2017
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Fecon tham gia vËn hµnh robot ®µo hÇm (tbm)
díi sù híng dÉn cña c¸c chuyªn gia nhËt b¶n
Công ty CP FECON đã được liên danh nhà thầu Shimizu-Maeda lựa chọn tham gia vận hành trực tiếp
thiết bị khoan TBM cho công tác đào hầm metro tại dự án đường sắt đô thị số 1 đoạn Bến Thành – Suối
Tiên trong một hợp đồng hỗ trợ kỹ thuật, dưới sự hướng dẫn và chỉ đạo trực tiếp từ chuy ên gia Nhật Bản.
Như vậy , FECON là nhà thầu Việt Nam đầu tiên được tham gia vận hành TBM (Tunnel Boring Machine)
tại dự án.
Theo dự kiến, tới đây, robot đào hầm này sẽ chính thức vận hành, thi công xây dự ng đoạn ngầm từ Nhà hát
TP. Hồ Chí Minh (TPHCM) đến ga Ba Son. Đây là hạng mục thuộc gói thầu 1b của tuyến Metro số 1 (Bến
Thành – Suối Tiên) do liên danh nhà thầu Shimizu – Meada (Nhật Bản) đảm nhiệm.
Để chuẩn bị cho lễ vận hành, từ tháng 2/2017, các chuyên gia, kỹ sư và công nhân FECON đã tham gia vào
quá trình hạ và lắp đặt máy TBM tại nhà ga Ba Son.
Thiết bị đào ngầm robot TBM từ Nhật Bản có tổng chiều dài 70 m, nặng 300 tấn.Tuyến metro số 1 đoạn
Bến Thành – Suối Tiên là tuy ến metro đầu tiên ở Việt Nam tiến hành đào đường hầm ngầm bằng máy TBM
với đường kính hầm lên tới 6,79m. Đội ngũ gồm 17 chuyên gia nước ngoài, 5 kỹ sư và 25 công nhân Việt
Nam, sẽ tham gia vận hành máy khoan hầm TBM từ ga Ba Son đến ga Nhà hát TPHCM, với tổng chiều
dài 781m.

Thiết bị đào ngầm robot TBM tiến hành đào đường hầm tuyến Bến Th àn h-S uối Tiên
đường kính lên tới 6,79m

Ông Phạm Việt Khoa – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP FECON cho biết, gói thầu của FECON với
Shimizu-Maeda nằm trong mục tiêu từng bước tiếp nhận công nghệ đào hầm tiên tiến trên thế giới bằng
TBM. Đây cũng là bư ớc tiếp theo trong quá trình chuẩn bị nguồn lực tham gia thi công đào hầm tại metro
đã được FECON chuẩn bị từ gần 5 năm qua. Từ năm 2012, FECON đã bắt tay hợp tác với Học viện công
nghệ Châu Á (AIT), mỗi năm đào tạo 08 thạc sỹ thực hành về địa kỹ thuật và công trình ngầm.
Theo ông Khoa: “Với quyết tâm đóng góp cho sự phát triển bền vững hệ thống kết cấu hạ tầng của đất
nư ớc, chúng tôi đang từng bước góp phần tăng tỷ lệ nội địa hóa trong các dự án hạ tầng có yêu cầu kỹ thuật
cao mà từ trư ớc đến nay đa phần dành cho các nhà thầu nước ngoài thực hiện. Với nhữ ng công nghệ mới,
FECON sẽ cùng làm việc với các chuyên gia nư ớc ngoài, nhận chuyển giao kỹ thuật. Từ đó, chỉ cần sau 1-2
dự án, kỹ sư và công nhân của FECON có thể chủ động vận hành, tạo ra các sản phẩm xây dựng với chất
lượng quốc tế nhưng giá thành nội địa.”
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Trước khi trở thành nhà thầu Việt Nam đầu tiên tham gia vận hành máy TBM tại dự án metro số 1 đoạn Bến
Thành – Suối Tiên, FECON cũng đã tham gia vào dự án này với tư cách là đơn vị xử lý và gia cố nền đất
y ếu từ năm 2014. Bên cạnh tuy ến metro số 1 tại TP. Hồ Chí Minh, FECON cũng tham gia công tác thí
nghiệm nền móng cho dự án tuyến metro số 03 đoạn Nhổn – Ga Hà Nội. Mục tiêu của FECON là chủ động
đón đầu và tham gia vào các dự án metro tiếp theo tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh với tư cách là nhà thầu
hàng đầu về thi công hầm ngầm đô thị tại Việt
Dự án Metro Tuy ến số 1, tu yến B ến Thành – Su ối Tiên dài 19.7 km (trong đó có 2.6 km ngầm và 17.1 km trên
cao), 14 nhà ga (3 nhà ga dưới mặt đất và 11 nhà ga trên cao). Khu Depot tại phư ờng Long Bình, Quận 9 với diện
tích 20.9 ha. Tuyến Bến Thành – Su ối T iê n là tuyến M etro được xây dựng đầu tiên, thuộc hệ thống các tuyến Metro,
tàu điện (ước tính sáu tuyến) sẽ đư ợc xây dự ng trong khu vực TP theo quy hoạc h đường sắt đô thị TPHCM.
Công ty Cổ ph ần FECON được thành lập tháng 6/2004, với lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là thi công xử lý nền, móng,
công trình ngầm và Hạ tầng. Đến nay, sau 13 năm phát tr iển, FECON đã trở thành thư ơng hiệu dẫn đầu về công
nghệ, có khả năng đưa ra giải pháp tổng thể cho lĩnh vự c nền móng, công trình ngầm và hạ tầng dựa trê n những
hiểu biết sâu sắc về địa kỹ thuật. Đối tư ợng k hách hàng của FECON chủ yếu là các chủ đầu tư, tổng thầu lớn, trong
đó đặc biệt quan trọng là các khách hàng đến từ nước ngoài. Hầu hết các dự án mà FECON tham gia đều đư ợc
khách hàng đánh giá cao bởi tính chuyên nghiệp và những giải pháp kỹ thuật đồng bộ.

Theo fecon.com.v n

Héi th¶o
N©ng cao hiÖu qu¶ b¸n xi m¨ng cïng c«ng ty ®ång l©m
Ngày 08 tháng 05 năm 2017, tại khách sạn Indochine – 105A Hùng Vương, Phư ờng Phú Hội, TP. Huế,
Thừ a Thiên Huế, Công ty Cổ phần Thư ơng mại và Đầu tư Đồng Lâm (TM ĐL) – Đối tác chiến lược toàn
diện của công ty Cổ phần xi măng Đồng Lâm (XMĐL) đã phối hợp với công ty Cổ phần Lamkim tổ chức
Hội thảo “Nâng cao hiệu quả bán hàng xi măng trong thời đại số” với sự tham dự của đại diện các cửa hàng
vật liệu xây dựng (CHVLXD) chủ lực trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Hiện Việt Nam là một trong trong những quốc gia có tốc độ p hát triển Internet nhanh nhất trong khu vự c,
việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bán hàng, chăm sóc khách hàng có tác động rất lớn đến
hiệu quả kinh doanh, đặc biệt là trong ngành vật liệu xây dựng. Tiên p hong tại khu vự c miền Trung và Tây
Nguyên, thông qua chương trình này, Xi Măng Đồng Lâm mong muốn cung cấp các giá trị thiết thực giúp
các khách hàng Cửa hàng VLXD ngày càng nâng cao hiệu quả bán hàng trong bối cảnh kinh tế Việt Nam
hội nhập sâu rộng với thế giới và khu vực.
Với mục tiêu xây dựng hệ thống phân phối Xi Măng Đồng Lâm vững mạnh, Đồng Lâm cam kết đảm bảo
lợi ích lâu dài cùng với các Đối tác tham gia, hài hòa lợi ích của các bên trên cơ sở lợi ích cao nhất cho
Khách hàng sử dụng sản phẩm Xi măng Đồng Lâm. Bằng định hư ớng chiến lược trên, chỉ sau 2 năm tham
gia thị trường đến nay Xi Măng Đồng Lâm bước đầu có nhữ ng thành công vượt bậc, chiếm khoảng 13% thị
p hần các khu vự c thị trường mục tiêu. Hiện các sản p hẩm xi măng Đồng Lâm đã được đông đảo khách hàng
và người tiêu dùng khu vực miền Trung và Tây Nguy ên tin tưởng lựa chọn sử dụng rộng rãi ở cả lĩnh vực
dân dụng và công nghiệp. Trong đó, tiêu biểu như các dự án mở rộng Sân bay Đà Nẵng; Hầm Hải Vân 2;
Hầm đèo Cả, Đường cao tốc La Sơn – Túy Loan, Thủy Điện Vĩnh Sơn;Thủy điện A Lin, A Lư ới – Thừ a
Thiên Huế;…
Được biết trong năm 2017, Đồng Lâm sẽ thực hiện chuỗi hội thảo dành cho các Chủ Cửa hàng VLXD chủ
lự c xuy ên suốt tại các tỉnh thành: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.
T heo donglam.com.vn
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C«ng ty cæ phÇn x©y dùng 47 ®¹i héi ®ång cæ ®«ng thêng niªn n¨m 2017
Vừa qua, tại Khách sạn Hải Âu Tp . Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Công ty cổ phần xây dựng 47 (C47) đã tiến
hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Tham dự đại hội có 127 đại biểu sở hữu và được
ủy quyền đại diện cho 11.797.247 cổ p hần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 69,31% tổng số cổ p hần có
quy ền biểu quy ết. Đại hội đã nghe báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT); Báo cáo của Ban Tổng Giám
đốc; Báo cáo của Ban Kiểm soát; Các tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông.
Đại h ội thảo luận, biểu quyết thông qua và Qu yết nghị về các nội dung chính sau:
- Thống nhất báo cáo tài chính năm 2016;
- Phương án phân p hối lợi nhuận năm 2016, chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 9%;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu:
+ Doanh thu: 1.320 tỷ đồng;
+ Lợi nhuận sau thuế: 24 tỷ đồng;
+ Cổ tức 10%.
- Điều chỉnh điều lệ Công ty p hù hợp với kết quả tăng vốn điều lệ lần thứ 6 từ 120 tỷ đồng lên
170,201.300.000 tỷ đồng;
- Phương án cổ phần hóa Khách sạn Hải Âu để tái cơ cấu tài chính;
- Chọn lự a đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
- Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017.

Ông Nguyễn Lương Am – Chủ tịch HĐQT công ty báo cáo tại đại hội

Đại hội cũng đã tổ chức bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Cổ đông bỏ ph iếu bầu bổ sun g thàn h viên HĐQT
T heo xaydung47.vn
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S¶n phÈm míi cña beton 6 – dÇm cÇu ch÷ u

Beton 6 vừa sản xuất và thử nghiệm thành công sản phẩm mới "Dầm chữ U" với kết cấu ư u việt hơn và giá
thành thấp hơn các loại sản p hẩm dầm truyền thống hiện nay.
Dầm U (U Beam) được Sở giao thông vận tải bang T exas của Mỹ (TxDOT) bắt đầu phát triển vào những
năm 80 của thế kỷ 20. Dầm U ứ ng lực trước (ƯLT) lần đầu tiên được sử dụng ở Houston vào năm 1993.
Hai loại mặt cắt dầm cầu U bê tông ƯLT được phát triền là: U40 (chiều dài 33m) và U54 (chiều dài 37m).
Hiện nay , dầm U đã đư ợc ứng dụng rất phổ biến tại Mỹ , Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu, Canada, v.v…

Những ưu điểm nổi bật:
● Tiết k iệm chi phí:
Tốc độ xây dựng công trình nhanh do khoảng cách giữa các dầm lớn (2,.6 đến 5,0m) nên sử dụng ít dầm
trên mặt cắt ngang cầu.
Có thể sản xuất công nghiệp hóa trong nhà máy tương tự như các cấu kiện bê tông đúc sẵn khác.
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Chiều cao kiến trúc của dầm thấp , số lượng dầm ít nên giảm đáng kể chi phí móng, chi phí xây dựng đường
đầu cầu.
Về tổng thể kết cấu nhịp sử dụng Dầm U có thể tiết kiệm chi p hí lên tới 20% so với dầm Super T cùng
khẩu độ.
● An toàn trong thi công:
Dễ dàng tạo sàn công tác cho các công việc trên và dưới mặt cầu ngay sau khi dầm được đặt vào vị trí, tạo
nên sự an toàn cao hơn cho công nhân tại công trường so với các loại dầm khác.
● Hình dáng đẹp:
Dầm có mặt đáy dạng dầm hộp với ít góc cạnh, sử dụng ít dầm trên mặt cắt ngang
● Hiệu quả kết cấu:
Có chiều cao dầm thấp so với các dầm khác cùng khẩu độ nhịp (1,10m đối với chiều dài nhịp từ 20m đến
25m; 1,2m đối với khẩu độ nhịp từ 28m đến 33m và 1,4m đối với chiều dài nhịp từ 35m đến 38m; 1,5m đối
với chiều dài nhịp 40m; 1,6m đối với chiều dài nhịp 42m) do đó giảm được chiều cao kiến trúc của kết cấu
nhịp, giảm cao độ đư ờng đỏ và giảm chiều dài cầu. Về mặt chịu lực, dầm U là 1 dạng dầm hộp kín bê tông
– bê tông liên hợp theo 2 giai đoạn nên có khả năng chống uốn và chống xoắn rất tốt. Điều đó chứ ng minh
rằng dầm U đã phản ánh ưu điểm nổi bật nhất về kỹ thuật so với các cấu kiện đúc sẵn hiện có tại Việt Nam.
Khả năng chịu lực của dầm U lớn hơn nhiều so với dầm I và dầm Super T cùng khẩu độ (khả năng chịu uốn
của dầm U chiều dài 38m là 200 MN.m, khả năng chịu uốn của dầm Super T chiều dài 38m là 130 MN.m)
nên sử dụng dầm U có thể giảm đáng kể số lượng dầm trên mặt cắt ngang cầu. Khoảng cách giữa các dầm
U lớn hơn các loại dầm giản đơn khác và có thể thiết kế từ 2,6m đến 5,0m. Trong khi đó khoảng cách giữa
các dầm Sup er T thông thư ờng từ 2,2m ~ 2,4m.
Dầm U sử dụng bê tông cư ờng độ cao (bê tông có cường độ danh định từ 50 MPa đến 80 MPa) nên cũng
cho p hép sử dụng ít dầm hơn trên mặt cắt ngang. Tạo được tính thẩm mỹ khi sử dụng với số lư ợng dầm
giảm và trụ thanh mảnh hơn các cầu dầm giản đơn khác cùng khẩu độ. Một số nư ớc đã sử dụng dầm U ƯLT
với bê tông tính năng cao (High performance concrete - HPC) để tối ư u hóa kích thước dầm. Do bê tông
tính năng cao chưa đư ợc áp dụng rộng rãi tại Việt Nam nên báo cáo nghiên cứ u này chỉ đề cập đến bê tông
cường độ từ 50 MP a đến 70MPa đã đư ợc chế tạo khá p hổ biến trong ngành xây dựng cầu.
● Ổn định:
Khi cẩu lắp , không cần bất cứ liên kết ngoài nào để giữ dầm ổn định, trong khi sự mất ổn định theo phương
ngang do uốn kết hợp xoắn đối với các dầm dài là mối lo ngại của những ngư ời thi công.

Theo beton6.com
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C«ng ty cp bª t«ng 620 ch©u thíi tæ chøc Héi th¶o
c«ng nghÖ vµ gi¶I ph¸p n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm
cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n vµ g¹ch kh«ng nung
Vừa qua, tại trụ sở Công ty (Ấp Mỹ Hưng - Xã Mỹ Hòa - Thị xã Bình M inh - Tỉnh Vĩnh Long), Công ty cổ
phần bê tông 620 Châu Thới đã tổ chức “ HỘ I THẢO CÔ NG NGHỆ VÀ GIẢI P HÁP NÂNG CAO CHẤT
LƯỢ NG S ẢN PHẨM CẤU KIỆN BÊTÔ NG ĐÚC S ẴN VÀ GẠCH KHÔ NG NUNG”.
Tham dự hội thảo có các đại diện:
 Viện khoa học ứng dụng quốc gia Pháp (INSA de Rennes):
 GS. TS. Mohammed Hjiaj – Trư ởng khoa Công trình .
 PGS. TS. Nguy ễn Quang Huy – Phó trư ởng Khoa Công trình.
 Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Hà Nội (UTT):
 TS. Lê Nguy ên Khương – Phó trư ởng Bộ môn Kết cấu & Vật liệu.
 Công ty CP Bê tông 620 Châu Thới:
 Ông Trần Thanh Vũ – Tổng giám đốc.
Cùng với lãnh đạo các p hòng ban và các p hân xư ởng thuộc công ty CP Bê tông 620 Châu Thới.
Hội thảo diễn ra với không khí sôi nổi và thân tình, nhiều chủ đề đư ợc đưa ra thảo luận và trao đổi về kiến
thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế trong sản xuất. Nhiều đề tài nghiên cứu và công nghệ mới cũng
đư ợc giới thiệu, những ý tưởng sáng tạo mới cũng được trình bày để toàn bộ hội thảo cùng bàn luận và đóng
góp ý kiến. Các câu hỏi thắc mắc cùng với khó khăn gặp p hải trong hoạt động sản xuất cũng được các vị
giáo sư, tiến sĩ giải đáp và hỗ trợ các giải p háp khắc phục.

Các đại biểu cũng đã được tham quan các phân xưởng, đồng thời tìm hiểu thêm về thực tế hoạt động sản
xuất của Công ty.
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Viện khoa học ứ ng dụng quốc gia Pháp (INSA de Rennes) và trường đại học công nghệ Giao thông vận tải
Hà Nội Hà Nội (UTT) đã có lời cám ơn chân thành và hẹn sẽ cung nhau hợp tác, trao đổi để hỗ trợ lẫn nhâu
trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới, sản phẩm mới, v,v...
Theo 620chauthoi.com

N¨m 2016: c«ng ty tnhh x©y dùng lª phan
vît mèc s¶n lîng 1 triÖu m3 bª t«ng t¬i
Sau ba năm suy thoái 2012-2014 và bước đệm phục hồi năm 2015, thì năm 2016 là một cột mốc đáng nhớ
trong lịch sử p hát triển Công ty TNHH xây dựng Lê Phan (Công ty Lê Phan), vì, không những là năm có
qui mô, tổng tài sản, sản lư ợng cung cấp và lợi nhuận đạt mức cao nhất từ trư ớc đến nay, mà còn là năm đầu
tiên Công ty vượt qua mốc sản lượng cung cấp trên 1 triệu m3 bê tông xi măng/năm, và xuất hiện nhiều trên
các xếp hạng doanh nghiệp đư ợc công bố trong năm 2016:
● Hạng 295 trong Top 500 Doanh nghiệp Tư nhân lớn nhất Việt Nam (VNR500)
● Hạng 462 trong Top 1000 Doanh nghiệp đóng Thuế Thu nhập doanh nghiệp cao nhất cả nước (V1000)
● Hạng 4 trong Top 500 Doanh nghiệp Tư nhân Triển vọng xuất sắc nhất Việt Nam (BP500)
● Được đánh giá A+ trong Bảng xếp hạng Tín dụng của Trung tâm tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
(CICB).
Đây là những bằng chứng cho thấy bên cạnh những thành quả về phát triển qui mô, Công ty còn là một
doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả và có thực lực vững mạnh về tài chánh.
Năm 2017 và trong tương lai xa hơn nữ a, tập thể cán bộ công nhân viên của công ty sẽ tiếp tục chung tay
phấn đấu phát huy những thành quả đó, không ngừng vươn lên chinh phục những đỉnh cao mới và tiếp tục
thực hiện những cam kết với khách hàng và làm tròn trách nhiệm với xã hội.
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Các sản phẩm thuộc nhóm "Bê tông xi măng" của Công ty Lê Phan
 Bê tông thông thư ờng
 Bê tông chảy
 Bê tông cốt sợi (FRC)
 Bê tông cốp p ha trư ợt
 Bê tông bền sunfat
 Bê tông có thời gian thi công lâu
 Bê tông ít tỏa nhiệt
 Bê tông cường độ sớm
 Bê tông cường độ cao
 Bê tông bù co ngót
T heo lephan.com.vn

C«ng ty cp ®Þa èc an giang tæ chøc
®¹i héi ®ång cæ ®«ng thêng niªn n¨m 2017

Các cổ đông dự đại hội

Chủ tịch đoàn điều hàn h đại hội

Công ty Cổ phần Địa Ốc An Giang đã long trọng tổ chứ c Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (nhiệm
kỳ 2017-2021) để thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 2016, kế hoạch phương
hư ớng năm 2017; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016, định
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hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2017-2021 và thông qua các văn kiện trình Đại hội đồng
cổ đông.
Tham dự Đại hội gồm có các lãnh đạo chủ chốt Công ty, Ban Kiểm soát và tất cả quý cổ đông Công ty Cổ
phần Địa Ốc An Giang.
Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua thông qua với tỷ lệ 100% các nội dung sau:
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2016 và kế hoạch SXKD 2017.
- Tờ trình p hân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016.
- Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm (và Ban kiểm soát (BKS) năm 2012 - 2016.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2012-2016) và định hướng nhiệm vụ SXKD nhiệm
kỳ IV (2017-2021).
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016.
- Tờ trình chọn Công ty kiểm toán năm 2017.
Đại hội đồng cổ đông Công ty đã tổ chức bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban
kiểm soát nhiệm kỳ IV 2017-2021.
- Kết quả đã có 5 ngư ời trúng cử thành viên HĐQT gồm:
1. Ông: Nguyễn Mỹ
- Chứ c vụ : Chủ tịch HĐQT.
2. Ông: Nguyễn Tiến Tùng
- Chức vụ : Phó Chủ tịch HĐQT.
3. Ông: Trần Quốc Thanh
- Chức vụ : Thành viên HĐQT .
4. Ông: Trần Vĩnh Ngân
- Chứ c vụ : Thành viên HĐQT.
5. Ông: Trần Hải Triều
- Chức vụ : Thành viên HĐQT.
- Ba ngư ời trúng cử thành viên BKS gồm 3:
1. Bà: Huỳnh Thị T hảo Sương - Chức vụ : Trư ởng ban kiểm soát
2. Ông: Nguyễn Xuân Tùng
- Chức vụ : Thành viên BKS
3. Bà: Lê Thu Hiền
- Chức vụ : Thành viên BKS

HĐQ T và BKS nh iệm k ỳ 2017-2021 ra m ắt đại hội
T heo diaocag.com.vn
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C«ng ®oµn c¬ së c«ng ty cp bª t«ng ly t©m an giang
víi quyÒn lîi cña ngêi lao ®éng
Xác định đảm bảo an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) là một trong nhữ ng điều kiện quan trọng để thúc
đẩy sản xuất phát triển, đồng thời góp phần bảo vệ quy ền và lợi ích hợp pháp của ngư ời lao động (NLĐ),
thời gian qua Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty CP Bê tông ly tâm An Giang đã tích
cực tham mư u cho Ban Giám đốc tìm mọi biện pháp để bảo đảm thực hiện tốt nhất công tác này, giúp NLĐ
yên tâm làm việc.
BCH CĐCS kết hợp với Hội đồng Bảo hộ lao động (BHLĐ) Công ty thường xuyên tuy ên truyền, huấn
luy ện về bảo hộ, ATVSLĐ cho NLĐ. Đầu năm, tổ chức cho NLĐ học kiến thức ATLĐ, kiểm tra nếu không
đạt không bố trí công việc. Còn cán bộ quản lý được tập huấn nâng cao.
Những quy định về ATLĐ của Công ty được kiểm tra (theo hình thức thi) mỗi tháng và thực hiện nghỉ sản
xuất mỗi cuối tháng để NLĐ làm vệ sinh công nghiệp, bảo trì thiết bị.
Trong công tác quản lý ATVSLĐ, chế tài được quy định đối với NLĐ: người nào vi phạm 1 trong 4
tiêu chí: ATVSLĐ, chất lượng sản phẩm, nội quy lao động và quản lý vật tư sẽ không được xét thi đua
cuối năm.
Hàng tháng, tổ nào thực hiện tốt nội quy ATVSLĐ sẽ đư ợc khen thư ởng (10% tiền lương cho tổ đạt loại
giỏi, 5% cho tổ đạt loại khá). CĐCS còn đề nghị Ban Giám đốc trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ (ủng, găng
tay , nón, khẩu trang) cho NLĐ và trang bị mỗi tổ 1 tủ thuốc y tế với kinh phí trên 1 tỉ đồng/năm; đảm bảo
100% NLĐ làm việc thường xuyên được khám sức khỏe định kỳ, mua Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm xã
hội (BHXH), Bảo hiểm tai nạn (BHTN), v.v…
Tiền lư ơng, thưởng, các chế độ ca 3, bồi dư ỡng độc hại được thanh toán đầy đủ và đúng hạn. Thỏa ước lao
động tập thể (TƯLĐTT) ký kết giữa Chủ tịch CĐCS và Giám đốc dành một chương nói về nội quy Lao
động. Hàng năm, CĐCS đều hướng dẫn NLĐ đóng góp ý kiến cho kiểm điểm việc thực hiện TƯLĐTT;
trong đó chú ý các nội dung: “Quy chế trả lương - thưởng”, “Nội quy LĐ”, thảo luận kế hoạch sản xuất kinh
doanh, kế hoạch BHLĐ, phân phối lợi nhuận, quy định mức tối đa trợ cấp khó khăn cho NLĐ. Nhờ vậy,
NLĐ luôn có ý thứ c, trách nhiệm với công việc, không để xảy ra tai nạn LĐ nghiêm trọng.
BCH CĐCS còn tổ chức thi “hái hoa dân chủ”; tìm hiểu pháp luật LĐ, tổ chức CĐ và các nội quy của Cty;
thi “An toàn vệ sinh viên giỏi”, v.v…

Với nhiều hoạt động thiết thực, BCH CĐCS Cty CP Bê tông ly tâm An Giang luôn được NLĐ tin yêu, xem
tổ chức CĐCS là chỗ dựa giúp NLĐ gắn bó lâu dài với Cty (kể cả những lúc khó khăn).
Theo laodong.com.vn
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Sö dông bª t«ng cêng ®é siªu cao
trong söa ch÷a c«ng tr×nh
Các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm một giải pháp sửa chữa cầu với chi p hí giảm đáng kể và tránh sự gián
đoạn giao thông trong quá trình thi công sửa chữa. Đó là sử dụng bê tông cường độ siêu cao (UHSC).
Theo Cục Quản lý đư ờng cao tốc Liên bang Mỹ (FHWA), hơn 30% của 600.000 cây cầu ở Mỹ đã vư ợt quá
khoảng 50 năm tuổi thọ của chúng. Để giữ cho những cây cầu này vẫn sử dụng được một cách an toàn cần
chi phí bảo dư ỡng, cải tạohàng năm khoảng 20,5 tỉ USD.
Tiến sĩ Kevin Zmetra thuộc Đại học Connecticut, cùng với các nhà nghiên cứu hàng đầu, đã thử nghiệm
việc sử dụng loại bê tông cư ờng độ siêu cao (UHSC) để sửa chữa cầu nhanh hơn với chi phí thấp hơn
nhiều. Theo ông, kỹ thuật sử a chữa này có tiềm năng giải quyết các vấn đề quan trọng trên cây cầu thép bị
hư hỏng do ăn mòn một cách hiệu quả. Khi phương pháp này được áp dụng, các cơ quan nhà nước và Liên
bang có thể khôi phục lại nhiều cây cầu chỉ với chi phí thấp và thời gian ngắn, cũng như tăng sự an toàn cho
cơ sở hạ tầng giao thông vận tải.
Kết quả thử nghiệm cho thấy, phương pháp sửa chữa cầu này có một số lợi thế như :
• Dầm sửa chữa bằng UHSC có thể làm tăng khả năng chịu lực đến 25% so với trước khi bị hư hại.
• Tiết kiệm thời gian chuẩn bị bề mặt.
• Giảm chi phí nâng cấp toàn bộ kết cấu của cầu, chi phí này thường chiếm tới 70% chi phí dự án.

Trong những năm qua, việc sản xuất và sử dụng UHSC trong ngành công nghiệp xây dựng đã tăng lên đáng
kể và đang trên đà phát triển. Các nhà nghiên cứu sẽ tiếp tục theo đuổi những khám phá của họ trong giai
đoạn thứ hai của nghiên cứ u.
Theo tapchivatlieuxaydung.vn
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Têng bª t«ng ®æ t¹i chç
Cemex thực hiện dự án xây dựng Los Volcanes ở San Pablo de Heredia, Costa Rica, bao gồm việc xây
dự ng 2 tòa tháp, mỗi tòa có độ cao tăng thêm 6 tầng (42 căn hộ). Với nỗ lực áp dụng kỹ thuật giá trị gia tăng
để làm giảm chi p hí và đạt hiệu quả sử dụng nguồn lực sẵn có, dự án đã tạo ra những bức tường nguyên
khối từ bê tông.
Để thự c hiện mục tiêu này , Cemex đã áp dụng giải pháp nhà đổ tại chỗ, một giải pháp xây dựng nhanh
chóng và hiệu quả trên quy mô lớn.

Kiến trúc sư Paul H. Pereira Magnere, Tổng Giám đốc của Desarrolladora Los Volcanes DLV, SA Cemex
cho biết: Chúng tôi biết hiệu quả của việc xây dựng theo phương pháp này . Mối quan tâm của chúng tôi là
tìm được một nhà thầu có chuyên môn và kinh nghiệm sử dụng hệ thống ván khuôn đúc. “Là công ty duy
nhất áp dụng hệ thống này chúng tôi đang tìm kiếm sự hỗ trợ với mong muốn hiện thứ c hóa thành công dự
án của chúng tôi”, ông cho biết thêm.
Theo kỹ sư Victor Salazar Ramirez, Cemex Housing Manager ở Costa Rica, điều quan trọng là các thiết kế
cần được Cemex xác thực.
Lợi ích của giải pháp đúc tại chỗ của Cemex bao gồm khả năng chống thiên tai cho các tòa nhà.
Theo baoxaydung.com.vn

bª t«ng canvas –
mét lo¹i bª t«ng kh« trän s½n d¹ng cuén
Công ty TNHH Bê tông Canvas đã phát triển loại vật liệu mới gọi là bê tông canvas. Bê tông canvas (CC) là
loại bê tông khô trộn sẵn được tẩm lên vải và cung cấp cho người dùng ở dạng cuộn (ở Việt nam đã có
Công ty nhập khẩu loại sản p hẩm này với tên gọi Bê tông vải cuộn). Bê tông khô dạng cuộn này cũng hóa
rắn nhờ p hản ứ ng với nước như bê tông thông thường. Sau khi hóa rắn nó tạo thành lớp bê tông mỏng có
khả năng chống thấm nước và chịu lửa.
CC có cốt là các matrix 3D được phủ hỗn hợp bê tông khô với cấp phối đặc biệt, một mặt của nó có tấm
polyvinylcloride để đảm bảo khả năng chống thấm; có thể phun hoặc ngâm trong nước để hóa rắn. Hiện tại
CC đã đư ợc sản xuất theo ba chiều dày là 5, 8 và 13mm tương ứ ng với các ký hiệu CC5, CC8 và CC13.
CC được sử dụng chủ y ếu trong xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật như hệ thông mương máng, bảo vệ sườn
dốc, gia cố ta luy, bọc ống dẫn, kè bờ, bảo vệ hồ chứ a tu sửa bề mặt chống, thấm; bảo vệ đê đập, v.v...
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Th i côn g bê tôn g dạng cu ộn

So với bê tông truyền thống, thi công bê tông Canvas nhanh hơn, dễ dàng hơn và ít ảnh hư ởng xấu đến môi
trường, có thể giảm tác động đến môi trường tới 95%.
Theo c oncretecanvas.com

Sö dông bét në – gi¶I ph¸p t¸ch/ph¸ bª t«ng vµ ®¸ an toµn
Phá bê tôn g h ay tách , phá đá là côn g đoạn phổ biến trong phá dỡ công trình xây dựn g và kh ai thác đá. Các
ph ươn g ph áp tách / phá đá và bê tôn g tru yền th ống thường s ử dụng chất nổ, búa th ủy lực, khoan, cưa, cắt,…
đòi hỏi không gian lớn, gây tiến g ồn , độ ru ng lắc cao, phát thải mảnh văng và bụi nguy hại cho con ngườ i và
môi trường xung quanh. Sử dụ ng bột nở để phá bê tông/đá được xem là giải pháp hữu hiệu khắc phụ c được
nhữn g n hượ c điểm củ a phương pháp dùng chất nổ hoặc biện ph áp cơ h ọc khác.

Phương pháp tách/phá đá và bê tông bằng bột nở đư ợc biết đến từ những năm 1970. Từ đó đến nay , đã có
nhiều nghiên cứu cũng như các sản phẩm bột nở đư ợc tung ra thị trường. Với nhữ ng ưu điểm hướng tới an
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toàn lao động và bảo vệ môi trư ờng, việc sử dụng sản phẩm bột nở để p há bê tông/đá ngày càng trở nên phổ
biến. Ngoài ứng dụng để tách/phá đá và bê tông, bột nở còn được dùng trong thi công đào mương, hầm
tuynel, p há dỡ kết cấu gạch,…
Bột nở được sử dụng là vật liệu dạng bột khô. Khi trộn với nước sẽ xảy ra phản ứng thủy hóa tạo ra các
khoáng có kích thước lớn gấp nhiều lần kích thước nguy ên liệu ban đầu (ettringit - thể tích tăng 2,3 lần,
p orlandit - thể tích tăng 1,98 lần),… Để tách/p há đá và bê tông bằng bột nở, người ta sẽ khoan các lỗ trong
đá hoặc bê tông, sau đó bơm bột lỏng vào các lỗ khoan này. Sau khoảng thời gian nhất định (< 24h), tại các
lỗ khoan, bột khi thủy hóa sẽ nở và tạo áp suất cao đáng kể, vư ợt cư ờng độ chịu kéo của đá và bê tông, gây
nứt đá và bê tông, không gây tiếng ồn, mảnh văng, bụi,…
Thành phần hóa học cơ bản của bột nở dùng trong tách/ p há đá và bê tông là CaO, các khoáng và p hụ gia
hóa học:
Sản phẩm bột nở
Sáng chế US 4565579 A

Cỡ hạt

CaO 80-99; (Na2 SiF6 + CaF 2 ) 1-20

-

CaO 90-99,5;

Sáng chế US 4617059 A

-

(P2 O5 + SiO2 + Al2 O3 +Fe2O3 ) 0,5-10

Sáng chế US 4354877 A
Sáng chế US 4807530 A

Thành phần và tỷ lệ %

CaO 30-90; XMPL 5-70; PG dẻo hóa 0,5-1
(CaO + SiO2 + Al2 O3 +Fe2O3 + MgO + CaSO4 )
100

10-100 μm
≤ 10% lọt sàng 0,3 mm

Hầu hết các sản p hẩm bột nở để tách/phá đá và bê tông được hướng dẫn sử dụng như sau:
- Chuẩn bị mặt bằng thi công;
- Định vị các vị trí cần khoan lỗ để rót bột lỏng nhằm phá, tách đá, bê tông theo mong muốn;
- Khoan các lỗ theo đư ờng kính và chiều sâu thiết kế;
- Pha nư ớc vào bột theo tỷ lệ quy định và rót bột lỏng vào lỗ đã khoan;
- Xảy ra phản ứng thủy hóa;
- Đá, bê tông vỡ ra theo thiết kế.
Các thông số ảnh hưởng đến quá trình thi công phá đá, bê tông bằng bột nở phá:
- Nhiệt độ môi trường;
- Nhiệt độ và lượng nước pha vào bột khô;
- Tính chất của vật liệu đá, bê tông cần p há;
- Thời gian phản ứng hình thành vết nứt.
Theo vibm.vn
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C¸c ®Æc tÝnh vµ øng dông tro bay trong bª t«ng
ë mét sè níc ®«ng nam ¸ (asean)
Somnuk tangtermsirikul, Youphalat Phethany
Khoa Công nghệ và Xây dự ng, Đại học Tổng hợp T hammasat, Thái Lan
Krittiy a Kaewmanee, Warangkana Saengsoi, P arnthep Julnipitawong
Trung tâm nghiên cứ u công nghệ xây dựng và bảo trì, Đại học Tổng hợp T hammasat, Thái Lan

Tóm tắt: Bài báo cung cấp nhữ ng thông tin cơ bản về các đặc tính của một vài loại tro bay phát sinh từ các
nhà máy nhiệt điện, một loại vật liệu có sẵn và đư ợc dùng nhiều ở một số nư ớc như Indonesia, Lào, Thái
Lan và Việt Nam. Một số vấn đề và biện pháp xử lý đư ợc xem xét kỹ lưỡng. Tóm lược các đặc tính của bê
tông khối lớn sử dụng tro bay có hàm lượng mất khi nung lớn (chủ yếu là tro bay Việt Nam). Phần lớn tro
bay đã dùng để nghiên cứu đều có hàm lượng CaO thấp trừ tro bay Thái Lan. Khi so sánh với tro bay hàm
lượng CaO thấp, tro bay hàm lượng CaO cao có những tính năng vượt trội hơn như: đông cứ ng nhanh hơn,
cường độ tuổi sớm cao hơn, chống carbonat hóa tốt hơn. Ngược lại, tro bay hàm lượng CaO thấp lại có
những tính năng có lợi khác như tỏa nhiệt thấp, bền hơn với phản ứng kiềm cốt liệu, axit và Na2SO4. Các
tính năng của tro bay không chỉ phụ thuộc vào thành phần hóa mà còn phụ thuộc vào các tính chất vật lý
của nó, đặc biệt là hình dạng, kích thước và sự phân bố kích thước hạt. Tro bay ở Indonesia, Lào và một
phần ở Thái Lan có cùng chung vấn đề đó là hình dạng hạt xấu (không phải là hình cầu hoặc xốp hoặc cả
hai) dẫn tới lượng nước tiêu chuẩn cao. Tro bay ở Thái Lan còn có vấn đề hàm lượng vôi tự do và S03 cao.
Các nghiên cứu của chúng tôi ở Thái Lan cho thấy, có thể dùng tro bay có hàm lượng vôi tự do lớn hơn 4%
trong bê tông mà không gây ra vấn đề gì. Sử dụng thêm bột đá vôi như là chất kết dính thứ ba cho hệ chất
kết dính đa cấu tử cùng với xi măng và tro bay có thể cải thiện đáng kể sự phát triển cường độ tuối sớm và
nhiều tính chất bền lâu khác của bê tông tro bay. Có thể dùng tro bay ẩm ướt, nếu hàm lượng CaO thấp mà
không gây hiệu ứ ng xấu. Vấn đề của tro bay Việt Nam là hàm lượng mất khi nung lớn. Một số thử nghiệm
sơ bộ cho thấy, tro bay có hàm lượng mất khi nung lớn có thể dùng có hiệu quả khi kết hợp với phụ gia hóa
học giảm nước để bù lượng nước yêu cầu và các nhược điểm về cường độ. Phân tích sự thoát nhiệt và nứ t
do nhiệt cũng cho thấy, tro bay hàm lượng mất khi nung lớn cũng hiệu quả khi sử dụng cho các công trình
bê tông khối lớn. Tóm lại, mặc dù còn có những vấn đề khác nhau của tro bay ở một số nước Đông Nam Á
(Asean), nhưng bê tông tro bay có nhiều tính năng tốt hơn đã được xác nhận.

1. Mở đầu
Thái Lan đã sản xuất tro bay từ những năm 1970. Tuy nhiên, sử dụng tro bay trong công nghiệp bê tông chỉ
mới có hiệu quả thực tế trong vài chục năm trở lại đây . Ở thời kỳ đầu, bê tông tro bay thường bị giãn nở quá
lớn do hàm lượng SO3 cao, vì vậy chúng thường chỉ được đổ đống ở gần nhà máy hoặc sử dụng cho nhữ ng
mục đích có giá trị thấp như đắp đất, cải thiện đất, nền đường, v.v... Đầu những năm 1990 hàm lượng SO3
trong tro bay giảm thấp đến mức không gây nên sự giãn nở bê tông. Các nghiên cứu sử dụng tro bay cho
những mục đích có giá trị cao hơn lại được khởi động, như dùng làm chất ổn định đất trồng, vật liệu độn
cho chất dẻo và nhựa, p hụ gia cho ceramic, v.v... Nhưng lượng sử dụng tro bay vẫn còn ít. Nghiên cứ u sâu
hơn đã cho phép sử dụng tro bay vào bê tông, khi đó mới thực sự giải quy ết vấn đề sử dụng khối lượng lớn
hơn và có giá trị cao hơn. Trước năm 1997, tro bay thường được dùng để sản xuất các loại bê tông đặc biệt
như bê tộng tự đầm, bê tông bền sun p hát và bê tông tỏa nhiệt thấp cho thi công bê tông khối lớn. Đến từ
năm 1999 tình hình sử dụng tro bay thay đổi khi nó được dùng cả trong các loại bê tông thông thường. Hiện
tại, ở Thái Lan, tro bay đã trở thành vật liệu truy ền thống thay thế một p hần xi măng, sử dụng ở hầu hết các
nhà máy hỗn hợp bê tông trộn sẵn, kể cả bê tông đúc sẵn, và bê tông tro bay cũng đã trở thành bê tông
truy ền thống. Mặc dù, còn có một vài tính chất của bê tông có dùng tro bay như thời gian đông cứng, cường
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độ tuổi sớm, mức độ carbonat hóa, độ bền đóng băng-tan băng còn thấp hơn so với bê tông không dùng tro
bay , nhưng sử dụng tro bay lại cải thiện được nhiều tính chất khác, đặc biệt là độ bền lâu, tăng tính dễ đổ,
dễ bơm và cường độ tuổi muộn, giảm nhiệt thủy hóa và co ngót, cải thiện bộ bền chống ăn mòn cốt thép do
ion clo và độ bền sun phát natri, giảm rủi ro do phả ứng kiềm–silic (ASR), v.v... Sử dụng tro bay đúng cách
và phù hợp với công trình xây dựng và môi trường làm việc của kết cấu sẽ có lợi ích rõ rệt. Tuy nhiên, so
với Thái Lan, ở một số nư ớc Asean khác, sử dụng tro vẫn còn chưa p hổ biến và chưa hiệu quả. Bài báo này
cung cấp những thông tin sơ bộ về các đặc tính của một số loại tro bay từ các nhà máy nhiệt điện đốt than
và đã được dùng ở các nước như Indonesia, Lào, Thái Lan và Việt Nam.

2. Các tính chất của tro bay ở một số nước Asean
Các tính chất của tro bay ở một số nước Asean được nêu ở Bảng 1 nêu. Các giá trị phân tán trong giải rộng
chủ y ếu do sự khác nhau về công nghệ của các nhà máy nhiệt điện cũng như loại và nguồn gốc than. Trong
đó chỉ có tro bay Thái Lan có hàm lư ợng CaO cao, còn tro bay của các nước còn lại đều có CaO thấp.
Bảng 1 – Tính chất của tro bay ở một số nước Asean
Th àn h phần/Tính chất

In don e sia

Lào

Th ái Lan

Việ t Nam

SiO2 , %

37 – 61

40 – 47

20 – 65

21-58 (chủ yếu 50-58)

CaO, %

4 – 18

6–7

1–35 (chủ yếu 10-25)

1,2 - 15

Al2 O3 , %

5 - 34

26 - 33

5-40

12-26 (chủ yếu 20-26)

Fe2 O3 , %

5 - 22

4 - 10

1- 15

5-12 (chủ yế u 5-9)

SO3, %

0,3 – 1,5

0,2 – 1,4

0 + -10 (chủ yếu 1,5-4,0)

0,06-10,5 (chủ yếu 0,22,5)

M gO, %

-

0,2 – 0,9

0+ - 5

0,3-2,5 (chủ yếu 0,2-1,5)

Na 2O + K2 O, %

-

-

0,5 – 2,5 (chủ yếu >1,5)

(2,3 – 3,5)

Vôi tự do, %

-

0,1 – 1,5

1–5

<0,008-2,0 (chủ yếu
<0,02)

Hà m lượng vô định hình, %

75 – 77

85 – 86

70 – 85

48-91 (chủ yếu 78-25)

Khối lượng riêng, (g/cm 3 )

2,1 – 2,8

-

1,7 – 2,4

2,1 – 2,6

2500-6900

1900-3900

2

Độ mịn Blain,cm /g

1800-400 (chủ yếu <3000) 1800-4000 (chủ yếu 18002500)

% còn lại trê n sàng N o 325,

13 – 47

22 – 63

20 – 65

15 – 30

L ượng mất khi nung (MKN), %

0,3 – 9

0,2 – 1,9

0,1-5 (khoảng 80% <1,0)

5-30(chủ yếu 6-15)

Yê u cầu nước, % so với đối chứng

85 – 105

103 – 110

95 – 106 (c hủ yế u <100%)

94 – 115

Chỉ số hoạt tính cường độ ở tuổi
28 ngày, % so với đối chứng

64 – 107

67 – 94

65-100 (chủ yếu >75%)

78-95 (chủ yếu 78-85

2.1 Đặc trưng của tro bay Thái Lan
Tro bay Thái Lan có hai nguồn chính: Mae moh và nhà máy điện BLCP, sản lượng hàng năm khoảng 3
triệu tấn. Thái Lan dùng nhiều loại than gồm than nội địa và nhập khẩu. Loại chủ yếu là than lignit, trong
khi các nước Đông Nam Á khác lại dùng loại có chất lượng cao hơn như than á bitum, bi tum và than
antraxit. Vì vậy , hầu hết tro bay Thái từ Mae Moh đều có SiO2 thấp , CaO, SO3 cao, hàm lượng kiềm cao và
đôi khi vôi tự do cũng cao. Độ mịn Blain và MKN thấp, nước tiêu chuẩn 93-103 %. Tro bay CaO cao từ
Mae Moh có nước tiêu chuẩn nhỏ hơn 100% trong khi hầu hết tro bay CaO thấp từ các nguồn xung quanh
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Băng Cốc lại có nước tiêu chuẩn cao, chủ yếu do hình dạng hạt không giống hình cầu. Chỉ số hoạt tính
cường độ của tro bay Thái trong khoảng 65 – 100% ở 28 ngày tuổi, chủ yếu ở mức lớn hơn 75% nên thích
hợp cho sử dụng trong bê tông.
2.2 Đặc trưng của tro bay Indonesia
Nguồn tro bay của Indonesia là Suralaya, Lontar, Pelabuhan Ratu, Tanjung Jati và Paiton ở trên đảo Java,
sản lượng hàng năm xấp xỉ 100 triệu tấn. So với tro bay Thai Mae Moh, tro bay Indonesia từ các nguồn đã
nêu ở trên đều có CaO, SO3 và hàm lượng vô định hình thấp hơn. Tro bay Indonesia chủ yếu là tro bay CaO
thấp , có tính chất đối với xi măng và bê tông tương tự puzolan. Có thể nhận thấy, do nguồn và quy trình sản
xuất thay đổi khá rộng nên tính chất của tro bay Indonesia thay đổi khá nhiều và chất lượng cũng khác hơn
so với tro bay các nước khác.
2.3 Đặc trưng của tro bay Lào
Cho đến năm 2016, tại Lào chỉ có một nhà máy nhiệt điện Hongsa. Khi hoạt động hết công suất, mỗi năm
nhà máy này thải ra khoảng 2 triệu tấn tro bay . Đặc trưng thành hóa học của tro bay Lào ít thay đổi nhưng
các tính chất vật lý dao động khá lớn, chẳng hạn như độ mịn. Tuy nhiên, điều cần quan tâm là mặc dù hàm
lượng vô định hình khá cao nhưng chỉ số hoạt tính cường độ lại không cao, do hình dạng hạt kém. Tro bay
Lào chứa lượng lớn các hạt xốp và không p hải hình cầu (xem Hình 1) nên tiêu thụ nước lớn (xem Bảng 1).

Hình 1 - Ảnh của tro bay Lào chụp từ kí nh h iển vi điện tử qu ét

2.4 Đặc trưng của tro bay Việt nam
Đến năm 2016, Việt Nam có 19 nhà máy nhiệt điện, 10 trong số đó theo công nghệ đốt than nghiền (PC), 9
nhà máy còn lại theo công nghệ đốt lò tầng sôi (FBC), tiêu thụ tương ứ ng 90% và 10% tổng lượng than.
Trong số 19 nhà máy có 15 nhà máy sử dụng than antraxit nội địa, 1 nhà máy dùng than bán antraxit nội
địa, 2 nhà máy dùng than lignit nội địa và 2 nhà máy dùng than nhập khẩu từ Indonesia và Nga. Tro bay
Việt Nam chủ yếu là loại CaO thấp được sản sinh từ các nhà máy nhiệt điện theo công nghệ PC, với lượng
khoảng 4,5 triệu tấn mỗi năm. Nhiều loại có hàm lượng MKN khá cao do đó nước tiêu chuẩn cũng cao
(xem Bảng 1). Do MKN cao nên tro bay Việt Nam vẫn chưa được sử dụng hiệu quả trong công nghiệp xi
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măng và bê tông cho dù có nhiều tính chất có thể đáp ứng, như chỉ số hoạt tính cư ờng độ (xem Bảng 1).
Tính chất của bê tông sử dụng tro bay có hàm lượng MKN lớn được nêu trong mục 5.

3. So sánh các tính chất của tro bay CaO thấp và tro bay CaO cao
Như đầu bài báo đã nêu, tro bay Thái Lan chủ yếu là loại CaO cao, còn tro bay của một số nước khác trong
Asean lại là loại CaO thấp , đặc trưng của hai loại này không giống nhau. Năm 2012 đã thự c hiện nghiên
cứ u tro bay CaO cao và CaO thấp để so sánh các tính chất của chúng (Amonamarittakul). Kết quả so sánh
được nêu trong Bảng 2.
Bảng 2 – So sánh đặc trưng của tro bay CaO thấp và tro bay CaO cao
Chỉ tiêu

Tốt hơn

Tươn g tự

Kém hơ n

Các tính chất cơ bản của tro bay
●

- Hàm lượng vô định hình
- Khối lượng riêng

●

- Độ mịn blain

●

- MKN

●

- Thời gian đông cứng

●

- Giãn nở abtoclav

●

- Lượng nước tiêu chuẩn

●

Các tính chất của bê tông tro bay
- Độ sụt ban đầu

●

- Tổn thất độ sụt

●

- Cường độ chịu nén tuổi sớm

●

- Cường độ chịu nén tuổi muộn

●

- Tăng nhiệt độ đoạn nhiệt trong bê tông

●

Tính chất bền lâu của bê tông tro bay
- Phản ứng kiềm cốt liệu

●

- Tự co

●

- Co tổng

●

- Carbonat hóa

●

- Độ bền ion clo (RCPT)

●

- Độ bền ion clo (khả năng liên kết ion clo)

●

- Độ bền ion clo (thời gian p há vỡ thụ động)

●

- Độ bền ion clo (mức độ ăn mòn)
- Độ bền sun p hát natri

●
●

So với tro bay CaO thấp, tro bay CaO cao có những tính chất tốt hơn như: Đông cứ ng nhanh hơn, cường độ
tuổi sớm cao hơn, khả năng chống carbonat hóa cao hơn. Ngư ợc lại, tro bay CaO thấp lại có những lợi thế
như: nhiệt thủy hóa thấp hơn, độ bền sun phát, phản ứ ng kiềm cốt liệu và độ bền axit cao hơn. Các đặc
trưng của tro bay không chỉ phụ thuộc thành p hần hóa mà còn p hụ thuộc các tính chất vật lý, đặc biệt là
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hình dạng, kích thước và sự p hân bố kích thư ớc hạt. Có thể thấy rõ điều chung nhất giữa tro bay CaO cao và
thấp là chúng đều có khả năng cải thiện một số tính chất của hỗn hợp bê tông và bê tông như: cải thiện tính
dễ đổ, giảm nhiệt thủy hóa và cải thiện nhiều tính chất bền lâu.

4. Các vấn đề và biện pháp xử lý khi sử dụng tro bay ở Thái Lan
4.1 Hàm lượng vôi tự do trong tro bay cao
Trong 10 năm gần đây , hàm lượng vôi tự do trong tro bay Mae Moh có xu hướng tăng dần. Câu hỏi của
ngư ời tiêu dùng là xử lý như thế nào khi hàm lư ợng vôi tự do vượt giới hạn quy định của tiêu chuẩn EN –
450. Dạng và sự tồn tại của vôi tự do trong tro bay được phân tích bằng SEM, EDX, hàm lượng được xác
định bằng p hư ơng chuẩn độ. Đã nghiên cứu một số tính chất cơ bản của tro bay có hàm lượng vôi tự do
khác nhau (lớn nhất đến 4,51%) và các tính chất bền lâu của vữa sử dụng các loại tro bay đó. Nghiên cứu
cho thấy, hầu hết các hạt vôi tự do nằm ngoài phạm vi phân bố hạt tro bay, chỉ một lượng nhỏ thuộc phạm
vi phân bố hạt tro bay. Vì thế, vôi tự do được cho thêm vào tro bay để có các hàm lượng khác nhau dùng
trong nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy , các tính chất vật lý như độ sệt, nước tiêu chuẩn không bị
ảnh hưởng bởi vôi tự do. Khi hàm lượng vôi tự do lên đến 4,51% mói có tác động hóa học nhỏ đến hỗn hợp
xi măng-tro bay, thời gian đông cứng nhanh hơn, cường độ cao hơn (đặc biệt đối với cường độ tuổi sớm),
giãn nở abtoclav cũng cao hơn. Tuy nhiên, giãn nở này vẫn nằm trong giới hạn của tiêu chuẩn. Giãn nở do
p hản ứ ng kiểm cốt liệu (AAR) có cao hơn nhưng vẫn nhỏ hơn hỗn hợp chỉ dùng xi măng poóc lăng. Chiều
sâu carbonat hóa, co ngót, độ bền clo và sun phát bị ảnh hưởng nhẹ khi cho thêm vôi tự do. Các đặc trư ng
của hỗn hợp xi măng sử dụng tro bay có hàm lượng vôi tự do cao được nêu trong Bảng 3.
Bảng 3 – Đặc tính của tro bay vôi tự do cao so với tro bay vôi tự do thấp
Kết quả so sánh
Tính chất

Kém hơ n

Độ sệt tiêu chuẩn
Giãn nở abtoclav

Tương tự

Tốt hơn

●

●

●

Thời gian đông cứ ng

●

Lượng nư ớc tiêu chuẩn

●

Cường độ nén

●

AAR*

●

Co khô

●

Carbonat hóa

●

Bền clo

●

Bền sun phát

●

* Vẫn tốt hơn so với hỗn hợp chỉ dùng xi măng p oóc lăng đơn thuần
4.2 Cải thiện đặc tính của bê tông tro bay bằng chất kết dính đa cấu tử
Dù đã xác định tro bay cải thiện được nhiều tính chất của bê tông, nhưng vẫn còn có nhữ ng hạn chế như :
làm chậm đông kết, cư ờng độ tuổi sớm thấp, kém bền MgSO4, nhạy cảm với quá trình dưỡng hộ, v.v...
Những hạn chế này làm cho tro bay không p hù hợp với một số ứng dụng và cần được cải thiện. Xuất p hát từ
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y êu cầu này, đầu năm 2000 một số tác giả đã đưa ra khái niệm chất kết dính đa cấu tử. Bột đá vôi (LP) với
hàm lượng carbonat canxi lên tới 80% khối lượng được sử dụng làm vật liệu thay thế xi măng có hiệu quả,
nó thư ờng được nghiền đến độ mịn cao hơn độ mịn của xi măng. Khi cho thêm vào bê tông, bột đá vôi gây
hiệu ứng do p hản ứ ng phụ không nhiều nhưng đạt hiệu quả cao nhờ sự tăng cường các tính chất vật lý và sự
điền đầy. Nhữ ng tính chất chưa tốt của bê tông có sử dụng tro bay đều được cải thiện nhờ bột đá vôi. Hệ
chất kết dính đa cấu tử đã được sử dụng trong công nghiệp bê tông theo cách sử dụng xi măng hỗn hợp
hoặc theo kiểu trộn trực tiếp tại nhà máy bê tông. Khái niệm này đã tối ư u hóa việc sử dụng các vật liệu
thay thế xi măng để thu được hiệu quả tối ưu nhất với chi phí hợp lý nhất. Hầu hết các đặc trư ng của bê
tông sử dụng kết hợp tro bay và bột đá vôi đều tốt hơn so với bê tông chỉ sử dụng xi măng poóc lăng đơn
thuần. Đánh gia đặc trưng của của hệ chất kết dinh một cấu tử, hai và ba cấu tử từ xi măng, tro bay và LP
được nêu trong Bảng 4.
Bảng 4 – Đặc tính của các hệ chất kết dính khác nhau
Hệ chất kết dính
Tính chất

Một cấu tử

Hai cấu tử

Loại I

Loại I

Loại V

C + LP

C + FA

C + FA + LP

Cường độ nén
- tuổi sớm

●●●

-

●●●●

●

●●●

- tuổi muộn

●●●

-

●

●●●●

●●●

Độ sụt

●●

-

●

●●●●

●●●

Tự co

●

-

●●

●●●●

●●●

Co khô

●

-

●●

●●●●

●●●●

●●●●

-

●●●

●

●●

●●

-

●

●●●●

●●●

Carbonat hóa
Bền clo
Bền sun phát
- sun phát natri

●

●●●

●●

●●●●

●●●●

- sun phát magie

●●●

●●●●

●●●

●

●●●●

4.3 S ử dụng tro bay ướt đổ đống
Có thể sử dụng tro bay ướt đổ đống trong bê tông, đặc biệt là tro bay CaO thấp. Đã có thông báo không sử
dụng tro bay ướt CaO cao từ nhà máy Mae moh. Các tính chất của tro bay ướt và bê tông sử dụng tro bay
ư ớt đã được nghiên cứ u và so sánh với loại tro bay khô tương ứ ng (Saengsoy và cộng sự - 2016). Tro bay
sử dụng trong nghiên cứu gồm cả tro bay ư ớt lấy từ thực tế và tro bay ư ớt chuẩn bị trong phòng thí nghiệm.
Độ ẩm của tro bay chuẩn bị ở phòng thí nghiệm: 25%, 45% và 65%. Tro bay ướt lấy từ thự c tế là loại đã
bảo quản 1 tuần, một tháng và ba tháng. Kết quả thử nghiệm cho thấy , thành phần hóa hầu như không thay
đổi, trong tro bay ướt các hạt có khuynh hướng tích tụ. Chỉ số hoạt tính cư ờng độ, độ chảy của vữ a cũng
như bê tông và cường độ nén của bê tông dùng tro bay ư ớt được cải thiện không nhiều, có thể do nư ớc có
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sẵn trong tro bay ư ớt tạo nên hiệu ứ ng trộn hai lần. Ngược lại, thời gian đông cứ ng của tro bay ư ớt lại chậm
hơn. Một số kết quả thử nghiệm so sánh tro bay ướt với tro bay khô được nêu trong Bảng 5
Bảng 5 – Đặc tính cuat tro bay ướt so với tro bay khô
Tính chất

Kết quả so sánh
Kém hơn

Thành phần hóa
Khối lượng riêng

Tương tự

Tốt hơn

●

●

●

Thời gian đông cứ ng

●

●

Lượng nư ớc tiêu chuẩn

●

Độ chảy của vữa
Chỉ số hoạt tính cư ờng độ vữ a

●
●

Độ sụt bê tông

●

●

Cường độ nén của bê tông

●

●

5. Tính chất của bê tông dùng tro bay hàm lượng MKN cao
ASTM quy định giới hạn MKN của tro bay không vượt quá 6%, nếu không yêu cầu bền đóng băng-tan
băng thì cho phép không vượt quá 12%. Các thử nghiệm cho thấy, tro bay MKN cao cũng có thể sử dụng có
hiệu quả trong bê tông nếu kết hợp dùng thêm phụ gia giảm nước. Các kết quả so sánh hỗn hợp xi măng tro
bay MKN cao với hỗn hợp xi măng tro bay MKN thấp đư ợc nêu trong Bảng 6.
Bảng 6 – So sánh các đặc tính của tro bay MKN cao và MKN thấp
Tính chất

Kết quả so sánh
Kém hơn

Độ sệt bình thường

Tương tự

●

Giãn nở abtoclav

●

Thời gian đông cứ ng

●

Lượng nư ớc tiêu chuẩn

●

Cường độ nén*

●

Tự co
●

Carbonat hóa

●

Bền clo**

●

* Kém hơn, tương tự hoặc tốt hơn p hụ thuộc hàm lượng MKN.
** Các đặc tính vẫn tốt hơn so với hỗn hợp xi măng đơn thuần.
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●
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Co khô

Ứng suất nhiệt

Tốt hơn

●
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Hình 2 - Nhi ệt độ trong lõi bê tôn g khối lớn dày 2m

Hình 3 - Nguy cơ nứt do nhi ệt

Ví dụ p hân tích nứt do nhiệt của bê tông khối lớn gồm bê tông chỉ dùng xi măng p oóc lăng, bê tông xi măng
và tro bay có MKN nhỏ hơn 6% và bê tông xi măng dùng tro bay có MKN lên đến 20% đư ợc thể hiện ở
Hình 2 và Hình 3. Các hình này cho thấy , Bê tông tro bay MKN cao vẫn rất hiệu quả trong kiểm soát nứ t
của bê tông khối lớn; nhiệt độ trong lõi và ứng suất nhiệt của bê tông tro bay MKN cao thấp hơn nhiều so
với bê tông xi măng poóc lăng đơn thuần.

6. Kế t luận
Hầu hết tro bay của các nước Asean trong nghiên cứu này đều là tro bay CaO thấp , trừ tro bay Thái Lan.
Khi so với tro bay CaO thấp, tro bay CaO cao có các đặc trưng: đông cứng nhanh hơn, cường độ tuổi sớm
cao hơn, độ bền carbonat hóa cao hơn, ngược lại tro bay CaO thấp tỏa nhiệt thấp hơn, giãn nở do ASR thấp
hơn, bền sun phát natri và axit cao hơn. Gần đây , ở Thái Lan xuất hiện vấn đề về hàm lượng vôi tự do và
SO3 trong tro bay cao. Các nghiên cứu cho thấy, hàm lượng vôi tự do trong tro bay lên đến 4,51% vẫn dùng
đư ợc trong bê tông. Sự phối hợp bột đá vôi như là chất kết dính thứ ba trong hệ xi măng tro bay có thể cải
thiện sự phát triển cường độ tuổi sớm và nhiều tinh chất bền lâu khác của bê tông. Tro bay đổ đống, nếu có
hàm lượng CaO thấp có thể dùng trong bê tông . Tro bay Việt Nam có vấn đề khác, đó là hàm lượng MKN
lớn. Nghiên cứu sự thoát nhiệt và phân tích nứt do nhiệt cho thấy, có thể sử dụng hiệu quả tro bay có MKN
lớn trong bê tông khối lớn.
Tóm lại, mặc dù còn có những vấn đề khác nhau trong tro bay của một số nư ớc trong khu vự c Đông Nam
Á, nhưng có một kết luận chung là: bê tông sử dụng tro bay và bê tông sử dụng tro bay , bột đá vôi có một
số đặc trưng tốt hơn so với bê tông chỉ đơn thuần dùng xi măng p oóc lăng.
Dịch từ Báo cáo chính tại Hội nghị Khoa học lần thứ 7 của L iên đoàn Bê tông Châu Á – ACF 2016
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Mét sè ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ sù lµm viÖc mái
cña bª t«ng Cèt thÐp vµ bª t«ng cèt thÐp cã sîi
BÙI THIÊN LAM
Trư ờng Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

TÓM TẮT
Bài viết này cung cấp một số thông tin tổng quát về những nghiên cứu hiện nay đối với vấn đề làm việc mỏi
của bê tông cốt thép (BTCT) thường và BTCT có sợi. Mặc dầu có nhiều thông tin tương p hản nhau liên
quan đến p hản ứ ng mỏi của bê tông (BT), nhưng những kết quả nghiên cứ u về độ bền mỏi của BT và cốt
thép (CT) dưới lực mỏi cho thấy sự có mặt của các sợi thép trong BTCT làm tăng độ bền mỏi trong khối
BTCT. Số liệu thực nghiệm về tuổi thọ mỏi của BTCT thường và BTCT có sợi cho thấy sợi thép trong kết
cấu chịu mỏi uốn có hiệu quả khá hơn nhiều so với trong kết cấu chịu mỏi nén.
1. Giới thiệu
Mỏi là một quá trình thay đổi lâu dài cấu trúc bên trong vật liệu, phụ thuộc vào tải trọng lặp. Trong BT,
những thay đổi này liên quan mật thiết đến sự hình thành và phát triển của các vết nứt nhỏ bên trong và sự
p há vỡ lự c dính. Từ đó có thể dẫn đến sự hư hỏng nhanh của BT và CT và tiếp theo là hư hỏng của kết cấu
công trình. Mặc dù BT là một vật liệu xây dựng được sử dụng rộng rãi, nhưng những hiểu biết về sự hư
hỏng do mỏi của hỗn hợp xi măng trong kỹ thuật xây dựng hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế nhất là đối với
BTCT có sợi.
Trong thực nghiệm, để xác định tải trọng mỏi, ngư ời ta làm các thí nghiệm nén, kéo và uốn. Phổ biến nhất
là thí nghiệm mỏi uốn, còn thí nghiệm mỏi nén cũng được tiến hành nhưng không nhiều. Trong những năm
gần đây, đặc điểm mỏi của BT về kéo được quan tâm hơn, đặc biệt là từ khi có những đề xuât về sự p há
hoại cơ học không tuyến tính khi p hân tích sự làm việc của BT. Thêm vào đó, một vài tác giả đã nghiên cứu
về ảnh hưởng của tổ hợp ứ ng suất đến biểu hiện mỏi của BT, qua đó thấy rằng cường độ mỏi của BT chịu
nén hai trục lớn hơn chịu nén một trục [5].
Hiện nay có nhiều phương p háp đánh giá sự mỏi của phần tử kết cấu, phổ biến nhất là dùng biểu đồ S-N với
những đường cong thực nghiệm của Wholer, Goodman hoặc của Smith. Đồ thị của những đường cong thự c
nghiệm này dùng để biểu diễn mỏi thông qua những thông số tải trọng nào đó. M ột phương pháp khác là kết
hợp phá vỡ cơ học với phương p háp phần tử hữ u hạn cũng được sử dụng trong đánh giá sự mỏi BTCT [3].
2. Sự làm việc mỏi của BTCT thường
2.1. BT dưới lực mỏi
Cơ học của sự nứt mỏi trong BT hoặc vữ a có thể chia thành ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất từ nhữ ng vùng
bị yếu trong BT hoặc vữa và được coi là sự mở đầu cho những vết nứt. Giai đoạn thứ hai là sự hình thành
chậm các vết nứt với kích thước nói chung là rất nhỏ. Giai đoạn ba diễn ra khi có sự hình thành đủ các vết
nứt gây mất ổn định hoặc kích thước các vết nứ t tăng lên làm thu hẹp diện tích mặt cắt của kết cấu, nên kết
cấu không còn đủ khả năng chịu tải như khi tính toán dẫn đến hư hỏng [3].
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Kết quả khảo sát biểu đồ tương quan giữa tỉ lệ các chu kỳ và ứng suất mỏi nén của BT ở các giai đoạn đư ợc
thể hiện ở hình 1. Đồ thị hình 1 cho thấy ở giai đoạn đầu, BT thư ờng chịu nén có điều chỉnh lực hoặc chịu
lự c kéo mỏi có ứng suất tăng mạnh một thời gian ngắn, sau đó đều đặn tăng nhẹ trong giai đoạn hai và ở
giai đoạn cuối thì ứng suất tăng trở lại một cách đáng kể trước khi mẫu bị phá hoại [5]. Mođun đàn hồi của
BT giảm đáng kể trong suốt thời gian thí nghiệm do sự hình thành vết nứt rất nhỏ.
Dưới lực nén dọc trục, có sự rạn nứt nhỏ trong giai đoạn cuối này. Các vết nứt xuất hiện thêm và nối lại,
song song với hướng lực tác dụng trên bề mặt của mẫu dẫn đến hư hỏng tiếp theo. Sự làm việc của BT dưới
tác dụng của lực kéo mỏi cũng bị chi phối bởi sự lan truyền vết nứt nhỏ ở thời kỳ đầu một cách đều đặn và
vuông góc với hướng tải trọng, cho đến khi các vết nứt làm mẫu bị đứt. BT chịu ứng suất đổi chiều bị hư
hỏng nhanh hơn, có thể giải thích do sự tương tác giữa các vết nứ t nhỏ có hướng khác nhau do lự c nén và
lự c kéo gây ra.

ứng suất

2.2. CT dưới lực mỏi
Tuổi thọ mỏi của CT có thể được chia thành pha rạn nứt đầu tiên, pha lan truyền vết nứ t một cách đều đặn
và p ha gãy dòn của phần tiết diện còn lại. Vết nứt ban đầu ở thanh thép có gờ thường bắt đầu ở góc các gờ
nơi mà có ứ ng suất tập trung. Những mối hàn, chỗ uốn cong của những thanh thép và chỗ bị ăn mòn cũng
thường gây ra vết nứt đầu tiên dẫn đến cường độ mỏi thấp.

0

tỷ lệ chu kỳ

1.0

Hình 1: Biểu đồ quan hệ giữ a tỷ lệ
chu kỳ và ứng suất mỏi nén c ủa
BT thư ờng

Hình 2: Mô hình vế t nứ t cắt do tải
trọng mỏi của một dầm không có CT
chịu cắt

2.3. BTCT thường dưới lực mỏi
+ Mỏi do uốn: Lực mỏi gây ra sự p há hoại dần lực dính giữa BT và CT. Bề rộng vết nứt sẽ lớn hơn và phần
BT chịu kéo sẽ nhỏ hơn kết quả là độ võng lớn hơn. Sự hư hỏng thường xảy ra do CT chịu kéo hư hỏng
mỏi. Một dạng hư hỏng cơ học khác là do BT vùng nén bị ép vỡ.
+ Mỏi do cắt: Dầm không có CT chịu cắt (hình 2) phát triển vết nứt sau vài chu kỳ đầu tiên, biến dạng chỉ
tăng ít. Vết nứ t cắt tới hạn xuất hiện xuy ên qua các vết nứ t uốn. Chiều rộng của vết nứt này không theo sự
thay đổi ứng suất nào và kết quả là các dầm bị hư do mỏi của các thanh nén chống (mép trên dầm). Các dầm
có CT chịu cắt xuất hiện hư hỏng mỏi của cốt đai hoặc p há vỡ BT chung quanh [5].
3. Sự làm việc mỏi của BTCT có sợi
Ngoài BTCT thường, BTCT có sợi có một lãnh vực ứng dụng rộng rãi trong kỹ thuật xây dựng như lát sân
bay , đường cao tốc, cầu bản, sàn nhà công nghiệp v.v..., nơi nó chịu chủ yếu là tải trọng lặp . Ở đây , đặc
trưng mỏi là một trong những thông số quan trọng dùng để thiết kế.
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Nhìn chung, người ta thấy rằng thêm vào các sợi thép có thể cải thiện nhiều biểu hiện mỏi uốn của BT [3]
và điều đó phụ thuộc nhiều vào số lượng sợi, các đặc trưng của sợi. Những hiểu biết về sự làm việc mỏi của
BTCT có sợi dư ới ảnh hưởng của các yếu tố như dạng tải trọng, chu kỳ , tỉ lệ ứng suất, các thông số về sợi
đến nay vẫn còn nhiều thảo luận.
Tuy nhiên kết quả nghiên cứu cho thấy , có thể làm chậm và kiềm chế sự p hát triển vết nứt bằng cách đưa
thêm vào các sợi phân bố ngẫu nhiên, với mật độ cao như những sợi gia cố. Tác dụng của nhữ ng sợi ngang,
sợi dọc là làm phân tán năng lượng trên đỉnh vết nứ t. Sự hoạt động cơ học nầy có vai trò chủ yếu trong việc
làm chậm sự phát triển vết nứt và vì vậy làm tăng khả năng chịu mỏi của vật liệu.
4. So sánh, phân tích các kết quả nghiên cứu
- Kết quả thí nghiệm mỏi nén BTCT thường và BTCT có sợi [3], [4] với tỷ lệ sợi 0.5% và 1.0% (theo thể
tích) được so sánh ở hình 3. Qua đó thấy rằng kết quả được biểu diễn bằng các đường tuyến tính tách biệt
nhau. Ở mức chu kỳ thấp (logN <2), BTCT có sợi với tỷ lệ 1.0% đạt mức ứng suất mỏi thấp nhất, kế đến là
BTCT có sợi với tỷ lệ 0.5% và cao hơn một ít là BTCT thường. Điều đó cho thấy ở mứ c chu kỳ thấp nầy có
sự giảm nhẹ tuổi thọ mỏi của BTCT có sợi một cách tương đối so với BTCT thư ờng chịu nén. Điều nầy
được cho là do có thêm các vết nứt ban đầu bên trong BT bởi sự có mặt của các sợi gây ra. Ở mức chu kỳ
cao (logN >4), BTCT có sợi với tỷ lệ 1.0% đạt mức ứ ng suất mỏi cao hơn là BTCT thường, như ng cũng
không đáng kể, còn BTCT có sợi với tỷ lệ 0.5% thì không cao hơn BTCT thư ờng.
- Kết quả thí nghiệm mỏi uốn BTCT thường và BTCT dạng sợi [3], [4] được thực hiện nhiều hơn, với tỷ lệ
sợi 0.5% và 1.0% (theo thể tích) được thể hiện ở hình 4. Nó so sánh các đường giảm tuy ến tính của ba kết
quả thí nghiệm uốn. Đối lập với nhữ ng quan sát từ thí nghiệm mỏi nén, thí nghiệm mỏi uốn xuất hiện nhữ ng
lợi ích đáng kể từ việc thêm vào các sợi thép . Đồ thị nầy cho thấy sự cải thiện nầy sẽ là đáng kể khi mà hàm
lượng sợi tăng từ 0 - 0.5% so với khi hàm lượng sợi tăng từ 0.5 - 1.0%.
Từ thực nghiệm cho thấy BTCT có sợi dư ới tải trọng mỏi uốn có hiệu quả cao hơn so với tải trọng
mỏi nén. Vì khi chịu uốn, dưới tác dụng của ứ ng suất kéo, các sợi thép có khả năng nối các vết nứt và kết
quả là kéo dài tuổi thọ mỏi của kết cấu. Ngư ợc lại, nhữ ng sợi nầy không thể hiện rõ tính hiệu quả thực của
nó dưới tải trọng nén vì dạng hư hỏng nén là khác, không có sự đóng góp đáng kể của các sợi.
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5. Kết luận
- Sự làm việc mỏi của BT phụ thuộc vào tỉ lệ chu kỳ trong đó ứng suất mỏi tăng lên một cách đáng kể ở các
chu kỳ cuối trước khi vật liệu bị hư hỏng.
- BTCT dưới tác dụng của ứng suất đổi chiều làm cho kết cấu bị hư hỏng mỏi nhanh chóng hơn so với khi
chịu ứng suất một chiều.
- Khi thêm các sợi thép vào BTCT không làm tăng tuổi thọ mỏi dưới tải trọng mỏi nén nhưng làm tăng đáng
kể tuổi thọ mỏi dưới tác dụng của tải mỏi uốn. Điều này rất có ý nghĩa trong các kết cấu chịu mỏi uốn như
bản mặt cầu, đường băng sân bay , dầm cầu trục, v.v...
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Tóm tắt: Bài báo nêu các vấn đề có tính tiêu chuẩn về ăn mòn trong bê tông cốt thép , một vấn đề có tính
tổng hợp và hệ trọng đối với tất cả các kết cấu bê tông, kể cả mới cũng như đang làm việc. Bài báo lý giải
vấn đề này thông qua tổng quan về ăn mòn bê tông cốt thép và các yếu tố ảnh hư ởng đến sự ăn mòn này .
Sau đó, bài báo nêu vấn đề cụ thể về nứt trong các cấu kiện bê tông, yếu tố ảnh hưởng chính đến tình trạng
ăn mòn, đặc biệt trong môi trường có ion clo. Các khía cạnh được đề cập gồm: các yếu tố ảnh hưởng đến ăn
mòn trong bê tông bị nứt, sự khác nhau giữa ăn mòn trong bê tông bị nứt và không bị nứt. Bài báo cũng
cung cấp thông tin về các kết quả nghiên cứu cụ thể từ phòng thí nghiệm của tác giả trong hơn mười năm
qua, chỉ ra các thông số quan trọng.
1. Mở đầu
Ảnh hư ởng của nứt bê tông đến sự ăn mòn trong bê tông cốt thép (RC) là mối quan tâm lớn của các nhà
nghiên cứu và nhữ ng ngư ời làm công việc tương tự trong lĩnh vực bê tông và bê tông cốt thép. Không kể
những nghiên cứu khác, các nghiên cứ u của Arya và Wood (1995), Scott và Alexander (2007), Otieno và
cộng sự (2010), Petterson và Jorgensen (1996) đã cho thấy rõ ràng nứ t có thể làm giảm tuổi thọ của kết cấu
bê tông cốt thép . Vì vậy, các nhà thiết kế phải quan tâm vấn đề ảnh hưởng của nứ t đến sự ăn mòn ngay
trong giai đoạn thiết kế để đảm bảo độ bền lâu cho kết cấu.
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Tuy nhiên, các quy chuẩn thiết kế bê tông truyền thống không giúp ích gì nhiều, chỉ có một số quy định
chung chung như: chiều rộng vết nứt bề mặt lớn nhất cho phép mà không quan tâm đến điều kiện phơi
nhiễm, không lưu tâm đầy đủ các yếu tố ảnh hưởng đến ăn mòn như: chiều dày lớp p hủ bê tông và chất
lượng bê tông (tỷ lệ nước/chất kết dính – N/CKD, loại chất kết dính, điện trở riêng, v.v...). Ví dụ, chiều rộng
vết nứt bằng 0,4 mm là ngư ỡng p hổ biến, dưới ngưỡng này ăn mòn coi như không xảy ra giống như bê tông
không nứt (CEB-FIP MODEL CODE 1990). Tuy nhiên, các nghiên cứu thự c nghiệm của Otieno và các
cộng sự (2010) cho thấy ngưỡng chiều rộng vết nứt đó không p hù hợp với tất các loại bê tông và lớp phủ.
Các yếu tố ảnh hưởng đến ăn mòn khác, như điện trở riêng, cũng cần được quan tâm.
Hiện tại, xu hướng thiết kế dựa trên tính năng đang phát triển và các quy chuẩn thiết kế bê tông cũng có xu
hướng thay đổi. Một trong nhữ ng vấn đề mới là chú ý đến ảnh hưởng của vết nứt và đặc trưng của nó đến
tuổi thọ của kết cấu bê tông cốt thép, tốt nhất là dùng các giới hạn nứt dựa trên tính năng. Hiện tại, việc kết
hợp ảnh hưởng của nứ t trong p hương pháp thiết kế dựa trên tính năng vẫn còn khó khăn do chưa có sẵn các
mô hình dự đoán tốc độ ăn mòn toàn diện và chính xác. Nhưng không nên ngăn cản sự p hát triển mô hình
thiết kế có xét đến ảnh hưởng của nứt đến ăn mòn, đặc biệt đối với kết cầu bê tông RC làm việc trong môi
trường xâm thực (Otieno và cộng sự - 2011).
Trong bài báo này tác giả tóm tắt một số vấn đề có lựa chọn về ăn mòn trong kết cấu bê tông cốt thép , xem xét
ảnh hư ởng của nứt trong bê tông và các tác động của nó đến độ bền lâu và tuổi thọ của bê tông. Những vấn đề
này hầu hết được đúc kết từ các công trình nghiên cứ u đã thực hiện trong p hòng thí nghiệm của tác giả.

2. Tình trạng ăn mòn và nứt trong kết cấu bê tông cốt thép (KCBTCT)
Trong thời gian gần đây đã có nhiều tiến bộ trong việc hiểu biết cơ chế xâm nhập của các tác nhân xâm thự c
(như ion clo) vào bê tông và cơ chế ăn mòn gây ra sự p há hủy. Nghiên cứ u nhữ ng hiện tượng này thự c hiện
bằng cả kính hiển vi và siêu hiển vi cũng như bằng mắt thường để cung cấp tư liệu cho các kỹ sư sử dụng
trong thiết kế và phân tích các KCBTCT bị nứt. Hầu hết các mô hình vẫn đang hạn chế ở mô hình khởi đầu
ăn mòn và đều coi như bê tông chư a nứt. Tuy nhiên, thực tế trong BTCT có nhiều vết nứt, vì vậy cần kết
hợp nứt và giai đoạn phát triển ăn mòn khi đã được thiết lập , xảy ra mạnh và được duy trì vào mô hình.
Nói chung, đã có sự thống nhất về ý kiến cho rằng: nứt lớp phủ làm tăng mứ c độ thấm và dẫn tới làm giảm
thời gian dẫn đến khởi đầu ăn mòn, hệ quả là tốc độ ăn mòn tăng. Cũng có ý kiến cho rằng khởi đầu ăn mòn
chỉ là một giai đoạn của quá trình, trong nhiều trường hợp p hát triển ăn mòn mới cần kiểm soát. Vì thế
chúng tôi đư a ra mô hình về tốc độ ăn mòn trong bê tông bị nứ t.

3. Các nghiên cứu về nứt và ăn mòn trong phòng thí nghiệm: một số phát hiện quan trọng
Công trình thí nghiệm của tác giả được thực hiện với dầm bê tông cốt thép (xem Hình 1) đã được cắt rãnh
trước, sau đó làm nứ t để có các vết nứt với chiều rộng khác nhau được đo bằng đồng hồ đo vết nứt. Dầm
được lắp trên giá đỡ bằng các bu lông sao cho chiều rộng vết nứt không thay đổi trong thời gian thí nghiệm.
mặt trên của dầm tiếp xúc với dung dịch chứ a ion clo theo chu kỳ ướt – khô.
Mục đích của các thí nghiệm này là nghiên cứ u ảnh hư ởng của chiều rộng vết nứt (wcr ), chiều dày lớp phủ
(c) và chất lượng bê tông đến sự ăn mòn ổn định do ion clo. Các thông số thí nghiệm:
- chiều rộng vết nứt do uốn: 0, chớm nứ t, 0,2 mm, 0,4 mm và 0,7 mm (khái niệm “chớm nứt” được hiểu là
vết nứt vừa sinh ra do uốn 3 điểm thì tháo tải ngay).
- chiều dày lớp phủ: 20 mm và 40 mm.
- chất lượng bê tông: theo loại chất kết dính (CKD) và tỷ lệ nước/CKD (N/CKD).
+ sử dụng xi măng poóc lăng (PC) và xi măng hỗn hợp (GGBS, FA, CSF)
+ tỷ lệ N/CKD: 0,40; 0,55 và 0,58.
- Các mẫu thí nghiệm chịu phơi nhiễm theo chu kỳ: ư ớt với dung dịch NaCl 5 % và khô trong không khí.
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Hình 1 – S ơ đồ th ử với mẫu dầm thí n ghiệm bị nứt

3.1 Các phương pháp đo tốc độ ăn mòn (Otieno và cộng sự - 2012)
Sử dụng kỹ thuật phân tích điện cực kẽm tĩnh điện. Kỹ thuật này đo sự giảm điện thế sau khi áp đặt dòng
điện nhỏ cố định (ΔI) lên cốt thép theo thời gian tính bằng mili giây . Tốc độ ăn mòn liên quan đến sự giảm
điện thế (ΔE) do sự nhiễu loạn điện thế ở mức độ nhỏ (10 – 20 mV), sự nhiễu loạn này do dòng điện áp đặt
ΔI gây ra. Tỷ lệ (ΔE)/(ΔI), còn gọi là điện trở phân cực (Rp), tỷ lệ nghịch với dòng điện ăn mòn Icor, được
coi là tốc độ ăn mòn (hay mật độ dòng ăn mòn) icor .
3.2 Đặc trưng chất lượng bê tông
Chất lượng bê tông liên quan đến sự xâm nhập của các tác nhân gây ăn mòn (như ion clo) và các tác nhân
hỗ trợ ăn mòn (như oxy) vào bê tông. Chất lượng bê tông thay đổi phụ thuộc vào loại CKD, tỷ lệ N/CKD.
Trong bài báo này , chất lư ợng bê tông thể hiện ở hệ số khuếch tán ion clo D90 thu được từ chỉ số dẫn suất
ion clo (CCl) ở tuổi 90 ngày (cho phép xác định ở tuổi muộn hơn đối với bê tông có FA, GGBS). CCl được
xác định theo p hư ơng p háp thử nhanh độ dẫn ion clo theo Streicher và Alexander (1995), được nêu tỷ mỷ
hơn trong Otieno và cộng sự (2016a). Hệ số khuếch tán ion clo được dùng để phân loại độ thấm tác nhân ăn
mòn của bê tông. Tỷ lệ N/CKD càng nhỏ D90 càng thấp và độ thấm của bê tông cũng càng nhỏ. Kết quả như
kỳ vọng, bê tông dùng xi măng hỗn hợp có hệ số khuếch tán ion clo thấp hơn ở bê tông xi măng poóc lăng,
kết quả này có thể do trong bê tông dùng xi măng hỗn hợp vi cấu trúc hoàn thiện hơn và khả năng liên kết
của ion clo cũng cao hơn.
3.3 Tổng quan về các kết quả thí nghiệm
Hình 2 và Hình 3 cho thấy một cách khái quát các kết quả thí nghiệm mà tác giả đã đạt được. Các hình này
cho thấy các tham số đã nói ở trên đều có ảnh hưởng nhiều hoặc ít đến tốc độ ăn mòn. Cũng có thể thấy
ngay rằng tốc độ ăn mòn trong bê tông dùng xi măng hỗn hợp nhỏ hơn trong bê tông xi măng poóc lăng, và
chiều rộng vết nứt, chiều dày lớp phủ cũng có ảnh hưởng đến sự ăn mòn. Và lưu ý rằng, ngay cả khi mới
chớm nứt với vết nứ t không thể nhìn thấy bằng mắt thư ờng cũng đã xảy ra ăn mòn với tốc độ đáng kể, điều
này khẳng định luận điểm cho rằng dùng ngưỡng chiều rộng vết nứt chung để thiết kế là không phù hợp.
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Theo Scott và Alexander – 2007

Theo Otieno và cộng sự - 2010a

Hình 2 và 3 - Ản h hưở ng của chiều rộng vết nứt và chiều dày lớp phủ đến tốc độ ăn mòn do ion clo

3.4 Ảnh hưởng của chiều rộng vết nứt đến tốc độ ăn mòn (Otieno & cộng sự - 2012)
Các kết quả thí nghiệm chỉ ra rằng tốc độ ăn mòn trong bê tông tăng khi chiều rộng vết nứt tăng; với vết nứ t
có chiều rộng như nhau thì tốc độ ăn mòn p hụ thuộc chất lượng bê tông và chiều dày lớp p hủ. Nứ t trong bê
tông làm giảm hiệu quả bảo vệ của lớp p hủ. Điều đó cho thấy khi thiết kế cần xem xét đồng thời cả chiều
dày lớp p hủ và chiều rộng vết nứ t.
Các Hình từ 4 đến 8 thể hiện ảnh hư ởng của nứt và chiều rộng vết nứt đến tốc độ ăn mòn trung bình đối với
các loại chất kết dính khác nhau với chiều dày lớp phủ 40 mm và 20 mm (theo Otieno – 2014 và Otieno
cùng cộng sự - 2012). Các kết quả này cho thấy chiều rộng vết nứt khác nhau ảnh hưởng khác nhau đến tốc
độ ăn mòn và chất lượng bê tông (loại chất kết dính và tỷ lệ N/CKD) cũng có ảnh hưởng tương tự , nếu
không muốn nói còn ảnh hưởng mạnh hơn.

Hình 4 – Đối vớ i chất kết dính PC-40

Hình 6 – Đối với chất k ết dính FA-55
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Hình 5 – Đối vớ i chất kết dín h FA-40

Hình 7 – Đối với chất kết dính SL-40
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Hình 8 – Đối vớ i chất k ết dính S L-55

Hình 9 – S o sánh dòng ăn mòn
vớ i lớp phủ 20 và 40 mm , chưa nứt

Hình 10 – S o sánh dòng ăn mòn với lớp phủ 20 và 40 mm ,
chi ều rộng vết nứt 0,4 và 0,7 mm

3.5 Ảnh hưởng của chi ều dày lớp phủ và chất lượn g bê tôn g đến tốc độ ăn mòn (Ot ieno và cộng sự - 2012)
Với chiều dày lớp phủ và chiều rộng vết nứt đã biết, tốc độ ăn mòn tăng khi chất lượng bê tông giảm (có
nghĩa là độ thấm tăng) theo thứ tự XM-40 > FA-55 > SL-55 > FA-40 > SL-40. Như đã nói ở trên, với lớp
phủ và chiều rộng vết nứt đã biết, các vật liệu thay thế xi măng (SCM) có ảnh hưởng lớn đến tốc độ ăn mòn,
xem Hình 9 và Hình 10 (tốc độ ăn mòn trung bình và các chiều rộng vết nứt đối với lớp p hủ dày 20 và 40
mm), do các loại bê tông có SCM có độ thấm kém hơn, điện trở riêng cao hơn so với bê tông chỉ dùng xi
măng poóc lăng.
Hình 9 và Hình 10 cho thấy, lớp phủ bê tông có ảnh hưởng đáng kể đến tốc độ ăn mòn, nhưng mức độ ảnh
hư ởng vẫn kém hơn nhiều so với ảnh hưởng của chất lượng bê tông.
3.6 Ảnh hưởng của điện trở riêng đến tốc độ ăn mòn
Hình 11 chỉ ra mối quan hệ thực nghiệm giữ a tốc độ ăn mòn, điện trở riêng của bê tông và chiều rộng vết
nứ t đối với chất lư ợng bê tông khác nhau. Khi có các vết nứt, việc ngăn chặn ăn mòn không thể dựa vào
một mình điện trở riêng cao của bê tông xi măng hỗn hợp. Cần phải tính đến cả các y ếu tố khác như chiều
rộng vết nứt, chất lượng bê tông và chiều dày lớp phủ. Đây là một hạn chế nếu dùng một mình điện trở
riêng làm phương tiện đánh giá tính nhạy cảm đối với sự ăn mòn của KCBT CT bị nứ t. Vì thế đang có câu
hỏi về sự phù hợp của các hướng dẫn hiện có được dùng để giải thích phương pháp xác định điện trở riêng
trong KCBTCT.
Hình 11 chỉ ra ảnh hư ởng hệ trọng của điện trở riêng của bê tông đến tốc độ ăn mòn.
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Hình 11 – Quan hệ giữa tốc độ ăn mòn, điện trở suất của bê tông và chiều rộng vết nứt

4. Mối quan hệ tổng thể giữa tốc độ ăn mòn, chiều rộng vết nứt, chiều dày lớp phủ và chất
lượng bê tông (Otieno và cộng sự - 2012)
Khái niệm hệ số “chiều dày lớp p hủ/chiều rộng vết nứ t”(c/wcr) rất hữ u ích, vì nó cho phép kết hợp y ếu tố.
(Rõ ràng, c/wcr không áp dụng cho bê tông chưa nứt, lúc này chỉ xét đến chiều dày lớp phủ và chất lượng bê
tông; Tuy nhiên, bê tông chư a nứt vẫn có thể áp dụng theo cách trên với chiều rộng vết nứ t rất nhỏ - wcr ≤
1x10-5 mm – Hình 12 thể hiện Mô hình tốc độ ăn mòn trung bình dựa và hệ số c/wcr tương ứng).
Với hệ số c/wcr đã định, tốc độ ăn mòn còn có thể p hụ thuộc vào chất lượng bê tông, bê tông xi măng hỗn
hợp có tính năng ưu việt hơn bê tông xi măng poóc lăng. Có thể dùng hệ số c/wcr để lựa chọn chiều dày lớp
phủ và chất lư ợng bê tông nhằm kiểm soát tốc độ ăn mòn ở chiều rộng vết nứ t đã định và điều này được coi
là biện pháp mới hữu ích trong thiết kế.

Hình 11 – Qu an hệ giữa tốc độ ăn m òn , hệ số c/w cr và chất lượ ng bê tông

5. Kế t luận
Bài báo đã nêu tổng quan ngắn gọn về ăn mòn trong bê tông cốt thép do ảnh hưởng kết hợp của chiều rộng
vết nứt, lớp p hủ và chất lượng bê tông. Tất cả các y ếu tố này đều có ảnh hưởng hệ trọng đến tốc độ ăn mòn
liên tục trong môi trư ờng ion clo giả định. Tuy nhiên, bài báo cũng cho thấy bằng sự lựa chọn cẩn thận các
tham số thiết kế như chiều rộng vết nứ t và lớp phủ, tốc độ ăn mòn có thể giảm mạnh khi chất lượng bê tông
đư ợc đảm bảo. Yêu cầu về chất lượng bê tông hầu như luôn luôn được đảm bảo bàng cách dùng xi măng
hỗn hợp với tỷ lệ N/CKD thích hợp.
Báo cáo chính tại Hội n ghị Khoa học lần thứ 7 củ a Liên đoàn Bê tôn g Châu Á – ACF 2016
50

Th«ng tin Khoa häc vµ C«ng nghÖ bª t«ng sè 02/06/2017

V¨n b¶n qu¶n lý

Th«ng t híng dÉn ho¹t ®éng
thÝ nghiÖm chuyªn ngµnh x©y dùng
Ngày 25/4/2017, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng đã ký ban hành Thông tư số 06/2017/T T-BXD
về việc “Hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng”. Thông tư gồm có 9 Điều.
Điều 1 – Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.
Điều 2 – Giải thích một số từ ngữ , trong đó có thuật ngữ “Phòng thí nghiệm chuy ên ngành xây dựng” đư ợc
hiểu: Là một thực thể trự c thuộc tổ chức hoạt dộng thí nghiệm chuy ên ngành xây dựng, bao gồm: nhân lự c
(trư ởng, phó p hòng thí nghiệm, các thí nghiệm viên) và các thiết bị, dụng cụ phục vụ cho việc thí nghiệm
được bố trí trong không gian riêng nhằm cung cấp các điều kiện để thực hiện các thí nghiệm chuyên ngành
xây dự ng. Phòng thí nghiệm chuy ên ngành xây dựng được cấp mã số (LAS-XD) và có đị chỉ cố định ghi
trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.
Điều 3 – Xác định Phạm vi và lĩnh vự c thí nghiệm chuyên ngành xây dựng quy định trong Nghị định số
62/2016/NĐ-CP. Trong Điều này có ba khoản:
1. Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng bao gồm các hoạt dộng đo lường xác định đặc tính về cơ lý, hóa,
hình học của các đối tượng thí nghiệm: Sản p hẩm, vật liệu xây dự ng; đất xây dựng; cấu kiện, kết cấu công
trình xây dự ng; môi trường xây dựng đối với các loại công trình xây dựng.
2. Thí nghiệm chuy ên ngành xây dựng có thể thự c hiện trong phòng thí nghiệm hoặc ngoài hiện trư ờng.
3. Thí nghiệm chuyên ngành xây dự ng có thể được thự c hiện bằng phương pháp phá hủy hoặc không p há
hủy, xác định các đặc tính của đối tượng thí nghiệm tại một thời điểm trong một khoảng thời gian nhất định.
Điều 4 – Đánh giá, chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuy ên ngành xây dựng; gồm các khoản
quy định về:
1. thành phần đoàn đánh giá;
2. nội dung đánh giá;
3. thanh toán phí và lệ phí cho công tác đánh giá, cấp giấy chứng nhận.
Điều 5 – Quy định về trạm thí nghiệm hiện trư ờng.
Điều 6 – Công bố thông tin các tổ chứ c hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dự ng; có các khoản:
1. Hệ thống các tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được công bố trên trang thông tin
điện tử Bộ Xây dựng tại địa chỉ: www.xaydung.gov.vn .
2. Danh sách các tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dự ng vi p hạm pháp luật, bị đình chỉ, hủy
bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận
Điều 7 – Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây
dựng. Gồm có trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, cơ quan chuyên môn về xây dựng và trách nhiệm của
các tổ chức hoạt động thí nghiệm chuy ên ngành xây dựng.
Điều 8 – Điều khoản thi hành.
Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 6 năm 2017. Bãi bỏ Quyết định số 11/2003/QĐ-BXD ngày
12/5/2003, Quy ết định số 11/2008/QĐ-BXD ngày 01/7/2008 và Điều 5, Điều 6, Khoản 3 Điều 7 của Thông
tư số 06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011.
Điều 9 – Tổ chức thực hiện.
1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành thông tư này.
2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân gử i ý kiên
về Bộ Xây dựng để xem xét, giải quyết./.
Nội dung chi tiết xem trên Webs ite: moc.gov.vn
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chØ thÞ 02/ct-bxd vÒ viÖc ®æi míi, t¨ng cêng c«ng t¸c ®¶m b¶o
an toµn lao ®éng trong thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh
Ngày 20 tháng 6 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Xây dựng P hạm Hồng Hà đã ký ban hành chỉ thị số 02/CT -BXD về việc
đổi mớ i, tăn g cường công tác đảm bảo an toàn lao động trong th i côn g xây dựng công trìn h. Ch ỉ thị nêu rõ:
Trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế của đất nư ớc, hoạt động đầu tư xây dựng công trình ngày
càng phát triển về số lư ợng, đa dạng về loại công trình, nhiều công trình có quy mô, công suất lớn, kỹ thuật p hứ c
tạp. Công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng mặc dù đã đư ợc quan tâm nhưng vẫn còn để xảy ra
nhiều vụ tai nạn lao động. Theo thống kê của Bộ L ao động - Thương binh và Xã hội thì số lượng tai nạn trong lĩnh
vực xây dựng chiếm tỷ lệ cao (năm 2014 chiếm 33,1% tổng số vụ tai nạn và 33,9% tổng số người chết, năm 2015
chiếm 35,2% tổng số vụ tai nạn và 37,9% tổng số người chết, năm 2016 chiếm 23,8% tổng số vụ tai nạn và 24,5%
tổng số ngư ời chết). Số liệu nêu trên cho thấy mặc dù số vụ tai nạn lao động và thiệt hại về người năm 2016 có
giảm so với các năm trư ớc nhưng hoạt động thi công xây dựng công trình vẫn là hoạt động có nguy cơ cao về mất
an toàn lao động.
Trước tình hình nêu trên, Bộ Xây dựng đã nghiên cứu, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan trình cấp có thẩm
quy ền ban hành và ban hành theo thẩm quy ền các văn bản quy phạm p háp luật liên quan đến công tác quản lý an
toàn lao động trong thi công xây dựng công trình (Luật Xây dự ng năm 2014, Luật An toàn, vệ sinh lao động năm
2015, Nghị định 39/2016/NĐ-CP Nghị định 44/2016/NĐ-CP Nghị định 59/2015/NĐ-CP Nghị định 46/2015/NĐ-CP
Thông tư số 04/2017/TT-BXD) Các chính sách mới được nghiên cứ u, ban hành theo hướng đổi mới, chủ động p hòng
ngừ a, làm rõ nội dung quản lý an toàn lao động của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng, của các cơ quan
chuy ên môn về xây dựng, đa dạng hóa nguồn lự c xã hội trong thự c hiện công tác an toàn lao động.
Để tăng cường công tác an toàn lao động nhằm hạn chế tối đa sự cố gây mất an toàn lao động trong thi công xây
dựng công trình, tại Chỉ thị này, Bộ trư ởng Bộ Xây dựng y êu cầu các cơ quan chuyên môn về xây dựng, các chủ thể
tham gia hoạt động xây dựng công trình và các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động thi công xây dựng thực hiện
nghiêm các nội dung có liên quan. Các đối tượng được nhắc đến trong Chỉ thị:
1. Các nhà thầu thi côn g xây dựng
2. Các chủ đầu tư
3. Các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn
4. Các cơ quan qu ản lý nhà n ước và cơ quan chu yên môn về xây dựng
4.1. Tăng cường công tác tuy ên truy ền, phổ biến các văn bản quy p hạm pháp luật về an toàn lao động trong thi công
xây dựng công trình nhằm nâng cao nhận thức của các chủ thể tham gia hoạt động thi công xây dựng công trình.
4.2 Tăng cường kiểm tra công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình theo quy định tại Điều
8 Thông tư 04/2017/TT-BXD. Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng
công trình p hải có nội dung đánh giá về an toàn lao động.
4.3. Xử lý nghiêm các chủ thể vi p hạm quy định của p háp luật về an toàn lao động trong thi công xây dự ng công
trình; cương quy ết dừng thi công, dừng sử dụng máy, thiết bị khi phát hiện vi p hạm về an toàn lao động.
4.4. Sở Xây dự ng chủ trì, p hối hợp với các Sở quản lý công trình xây dựng chuy ên ngành tham mưu cho Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh trong việc phân công, p hân cấp thự c hiện các trách nhiệm về quản lý an toàn lao động trong thi
công xây dự ng công trình trên địa bàn.
Bộ trư ởng đã giao Cục Giám định nhà nước về chất lư ợng công trình xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với
các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chỉ thị này./.
Nội dung chi tiết xem trên Webs ite: moc.gov.vn
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