Hi tho do ông Phm Trng Sn - Trng ban Ban Qun lý Khu công ngh cao và các khu công nghip à
Nng cùng PGS.TS Nguyn Th Dng - Phó Ch tch Hi Xây dng thành ph à Nng ng ch trì. Tham d Hi
tho có i din các S: Xây dng, Giao thông vn ti, các ban qun lý d án, các Trng i hc có chuyên ngành
xây dng trên a bàn thành ph. Tham gia trình bày tham lun ti Hi tho có i din Công ty C phn công
trình ngm FECON, Công ty TNHH Raito Kogyo - Nht Bn và Công ty TNHH Nippon Steel Vit Nam.

(Ông Phm Trng Sn phát biu khai mc Hi tho)
Phát biu khai mc Hi tho, ông Phm Trng Sn cám n s có mt ca các i biu, chuyên gia, các doanh
nghip xây dng ã n tham d Hi tho. Vi tc phát trin nhanh chóng các c s h tng hin nay ti thành ph à
Nng và mt s a bàn lân cn thuc tnh Qung Nam, ông Phm Trng Sn nhn nh nhu cu la chn các gii pháp
thi công nn móng phù hp m bo tin , cht lng và tui th công trình ngày càng tr nên quan trng. Theo ó,
ông Phm Trng Sn k vng Hi tho s là dp các chuyên gia, doanh nghip chia s nhng công ngh xây dng
tiên tin, c bit là trong lnh vc a k thut, h tng và nn móng công trình nhm hoàn thin, nâng cao kh nng
ng dng các gii pháp công ngh này vào các d án phù hp trên a bàn thành ph à Nng, tnh Qung Nam
trong thi gian n.

(Ông Tominaga Tomoya i din Công ty TNHH Nippon Steel Vit Nam trình bày tham lun v công ngh
thi công cc ng thép xoay NSECO-PILE)
Ti phn trình bày tham lun, i din các doanh nghip có b dày kinh nghim trong lnh vc cung cp gii pháp,
thit b và thi công xây dng gii thiu các gii pháp công ngh thi công x lý nn móng bng phng pháp
khoan pht va áp lc cao ng kính ln; khoan pht hoá cht, gia c chng thm cho công trình và các gii
pháp ng dng cc ng thép, cc ván thép. Các i biu tham d ã tho lun v s phù hp, tim nng ng dng ca các
gii pháp công ngh, sn phm nêu trên ti Vit Nam nói chung và ti thành ph à Nng nói riêng. Các i biu
cng ã trao i, tho lun, khuyn khích ng dng kt hp các gii pháp công ngh mi ca Nht bn ti vào các d án,
công trình ti thành ph à Nng và mt s a bàn thuc tnh Qung Nam.

(Toàn cnh Hi tho)
Qua Hi tho, nhiu công ngh tiên tin ã c gii thiu nh phng pháp thi công ci to nn bng cc xi mng t ng
kính ln, công ngh thi công cc ng thép xoay NSECO-PILE, công ngh grouting ngang nh hng, công
ngh thi công tng vây TRD. Trong thi gian qua, các gii pháp công ngh này ã bc u phát trin ti các ô th
ln nh Hà Ni và Thành ph H Chí Minh nh vào các li th k thut công ngh dn u c phát trin da trên nhu
cu thc t ca tng a phng./.
Phòng QLMT-KHCN&T - Ban Qun lý

