Creating sustainable value by professional consulting services
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INTRODUCTION
E&R Engineering Consultants Joint Stock Company
(E&R Consultants) was established in 2009. Through
six years since establishment and developmentcontinuously, we have gathered a force of high skilled and
experienced staffs. Until now, E&R Consultants has
placed a firmed position and reputation in engineering consultant services in Vietnam. We are highly
appreciated and believed in capacity as well as product quality by domestic and oversea partners.
E&R Consultants provides consulting services,
include: Design consultant, Construction supervision,
Transport and civil-industrial projectsmanagement;
Study and application ofnew technologyintransport
infrastructure construction; Topographical, hydrological and geological investigation;Material testing
andQuality of construction worksverifing, etc.
Working with us, the customers willhavethebestconsulting serviceswith a team ofprofessional, experienced and enthusiasticworking experts.

LỜI GIỚI THIỆU
Công ty cổ phần Tư vấn kỹ thuật E&R (viết tắt E&R
Consultants) được thành lập từ năm 2009.Trải qua
quá trình 6 năm hình thành và không ngừng phát
triển, tập hợp được đội ngũ các cán bộ công nhân viên
có trình độ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm. Đến
nay E&R Consultants đã tạo được một chỗ đứng vững
vàng và uy tín trong lĩnh vực tư vấn kỹ thuật và thiết kế
các công trình xây dựng ở Việt Nam. Công ty được các
đối tác trong và ngoài nước tin cậy và đánh giá cao về
năng lực cũng như chất lượng sản phẩm.
E&R Consultants cung cấp các dịch vụ: Tư vấn thiết
kế, Tư vấn giám sát, Tư vấn quản lý các dự án công trình
giao thông, dân dụng và công nghiệp; Nghiên cứu và
ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực xây dựng kết
cấu hạ tầng giao thông vận tải; Khảo sát địa hình-thuỷ
văn, địa chất công trình; Thí nghiệm vật liệu và Kiểm
định chất lượng công trình xây dựng;...
Đến với chúng tôiquý khách hàng sẽ được sử dụng các
dịch vụ tư vấn tốt nhất với đội ngũ các chuyên gia
chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm nhiệt tình.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT E&R
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CÁC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

PRINCIPAL BUSINESS
Construction consultancy field:

Lĩnh vực tư vấn xây dựng công trình:

- Design and construction supervision of bridge, harbour,
tunnel-metro, highway, railway, runway, industrial and civil
projects;

- Tư vấn thiết kế và giám sát thi công xây dựng các công trình
cầu, cảng, hầm-metro, đường bộ, đường sắt, sân bay; công
trình dân dụng và công nghiệp;

- Formulation and evaluation of bidding document for
consulting service, construction of work, material supplying and installation of equipment;

- Tư vấn lập và đánh giá hồ sơ mời thầu tư vấn, mời thầu xây
lắp, mời thầu cung cấp vật tư và lắp đặt thiết bị;

- Appraisal of investment projects, design document, cost
estimation;

- Tư vấn thẩm tra/thẩm định dự án đầu tư, thẩm tra/thẩm
định thiết kế, dự toán, tổng dự toán;

- Consulting service for transportation project managment;

- Tư vấn quản lý dự án xây dựng các công trình giao thông;

- Geological investigation, Topographical and hydrological
survey;

- Khảo sát địa chất công trình; Khảo sát địa hình, thuỷ văn;

- Survey and Environmental Impact Assessment;

- Khảo sát, đánh giá tác động môi trường;

- Construction of foundation and underground structures.

- Xây dựng nền móng và công trình ngầm.

Technical-trading, training and other services field:

Lĩnh vực thương mại kỹ thuật, đào tạo và các dịch vụ khác:

- Investment promotion; Material and construction equipment business;

- Xúc tiến đầu tư; Kinh doanh vật liệu và thiết bị kỹ thuật xây
dựng;

- Study, application and development of new technology;
Supplying service for technology transfer and training
program in transport infrastructures construction;

- Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ mới; Thực hiện
dịch vụ về chuyển giao công nghệ và chương trình đào tạo
trong lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông vận tải;

- Providing service for project quality verification; Material
and geological sample testing;

- Cung cấp dịch vụ kiểm định chất lượng công trình xây
dựng; Thí nghiệm vật liệu và địa chất công trình;

- Construction of civil and industrial projects, transportation
projects and technical infrastructures projects.

- Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, công trình
giao thông và hạ tầng kỹ thuật.

QUALITY POLICY

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

E&R Engineering Consultants Joint Stock Company has been
striving continuously to become one of the most strongest
engineering consultant in Vietnam with following commitments:

Công ty cổ phần Tư vấn kỹ thuật E&R đã và đang không
ngừng phấn đấu để sớm trở thành một trong những công ty
tư vấn xây dựng hàng đầu ở Việt Nam với những cam kết sau
đây:

- Always provide consulting services products with high
quality, on schedule and in compliance with customer’s
demand;

- Luôn cung cấp các sản phẩm dịch vụ tư vấn có chất lượng
cao, đúng tiến độ và phù hợp với nhu cầu của khách hàng;

- Always listen to and resolve any complaint from customers
as soon as possible;
- Provide warranty to the last of all our products.
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- Luôn cầu thị, lắng nghe và giải quyết khiếu nại của khách
hàng trong thời gian ngắn nhất;
- Bảo hành đến cùng các sản phẩm của mình.

E&R ENGINEERING CONSULTANTS JOINT STOCK COMPANY

HUMAN RESOURCES

NGUỒN NHÂN LỰC

E&R Engineering Consultants Joint Stock Company
believes that human resource is an important source to
creat the company advantage. Managers and staffs of
E&R Consultants are almost high qualification and
experienced engineers. Furthermore, our associates
are leading experts in construction consultant field, not
only in Vietnam but also in over the world.

Công ty cổ phần Tư vấn kỹ thuật E&R quan niệm nhân
lực chính là một nguồn tài nguyên tạo nên ưu thế của
Công ty. Các cán bộ công nhiên viên của E&R Consultants đều là các kỹ sư giàu kinh nghiệm và có trình độ
chuyên môn cao. Ngoài ra các cộng tác viên của Công
ty đều là các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn
xây dựng ở Việt Nam và trên thế giới.

Company Organizational Chart / Sơ đồ cơ cấu tổ chức
BOARD OF MANAGEMENT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BOARD OF DIRECTORS
BAN GIÁM ĐỐC

Experts Council
Hội đồng chuyên gia

Administrative Dept.
Phòng tổng hợp

Engineering consultants Dept.
Phòng tư vấn xây dựng

Accounting & Finance Dept.
Phòng tài chính - kế toán

Construction survey Dept.
Phòng khảo sát xây dựng

Technical planning Dept.
Phòng kế hoạch - Kỹ thuật

Laboratory & Quality testing dept.
Phòng thí nghiệm và kiểm định

STRUCTURE OF MAN POWER/ CƠ CẤU NHÂN LỰC
Total employees: 100 with following degree
Tổng số CBCNV: 100 được cơ cấu học vị như sau
Postgraduate
Trên đại học
Graduate
Đại học
Higher school, trade school, worker
Cao đẳng, trung cấp, công nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT E&R
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EQUIPMENT & SOFTWARE

RM Bridge design software/ Phần mềm thiết kế cầu RM bridge

Midas Civil software for Bridge design
Phần mềm Midas Civil thiết kế cầu

Hhmaps 3.22 software for surveying
Phần mềm ứng dụng khảo sát Hhmaps 3.22

Phần mềm Civil 3D
FB Multi Pier software
Phần mềm FB Multi Pier

Nova TDN software
Phần mềm Nova TDN
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Civil 3D software
Phần mềm Civil 3D

Cost estimation software
Phần mềm dự toán

THIẾT BỊ & PHẦN MỀM

Windows 7 and Office 2010 software / Phần mềm Windows 7 và Office 2010

Geological survey equipments/ Thiết bị khảo sát địa chất

Topographical survey equipments/Thiết bị khảo sát địa hình

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT E&R
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TYPICAL PROJECTS
1. NOI BAI - LAO CAI HIGHWAY PROJECT
NoiBai - Lao Cai Highway Project has total length of 264km, including 4-6 lanes, designed speed 80-100km/h.
A1, A2, A3, A4, A5, A6 Packages of the project were designed by E&R Consultants.

Overview of the project

NH.2 Underpass / Hầm chui QL2
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Lo & Red River Bridge

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU
1. DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC NỘI BÀI - LÀO CAI
Đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai có tổng chiều dài 264km, bề rộng 4-6 làn xe, vận tốc thiết kế 80-100km/h.
Các gói thầu trong dự án do E&R Consultants thực hiện là gói A1, A2, A3, A4, A5, A6.

Toàn cảnh dự án

Cầu Sông Lô & Sông Hồng

Van Phu Interchange / Nút giao Văn Phú

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT E&R
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2. N0. 217 NATIONAL HIGHWAY UPGRADING PROJECT

2. DỰ ÁN NÂNG CẤP QUỐC LỘ 217

- The 2nd Northern GMS Transport Network Improvement Project (NH217) has the total length of 194km that
located entirely in Thanh Hoa Province. In Phase I of the
Project, 88.2km of the existing NH217 shall be upgraded
to Class IV of mountainous road, width=6.5m, designed
speed=40km/h.
- In addition, there shall be new construction of 3km of
Cam Thuy Bypass with Class III of plain road for 2 traffic
lanes.

- Dự án Nâng Quốc lộ 217 có tổng chiều dài tuyến đường là
194km, nằm trọn trong địa phận tỉnh Thanh Hóa. Trong
giai đoạn 1, Dự án sẽ tập trung nâng cấp 88,2 km thuộc
đoạn giữa và cuối tuyến Quốc lộ 217 đạt tiêu chuẩn
đường cấp IV miền núi, mặt đường rộng 6,5 m, vận tốc
thiết kế 40 km/giờ.
- Ngoài phần chính tuyến, Dự án sẽ xây dựng thêm 3 km
đoạn tránh thị trấn Cẩm Thủy đạt tiêu chuẩn đường cấp III
đồng bằng với 2 làn xe tiêu chuẩn.

- Detailed design for Cam Thuy town bypass segment
and frontage road from Sta. 175 - Sta.195;
- Geological, topographical and hydrological survey for
Consulting
services:
detailed design
stage;
- Providing engineers for construction supervision stage.

- Thiết kế kỹ thuật đoạn tránh thị trấn Cẩm Thủy và đoạn
nhánh Km175-Km195;
- Khảo sát địa chất, địa hình và thủy văn cho bước Thiết
Dịch
vụthuật;
tư vấn:
kế kỹ
- Cung cấp kỹ sư tư vấn giám sát bước thi công xây dựng.

Location map / Bản đồ hướng tuyến
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3. HO CHI MINH - LONG THANH - DAU GIAY
EXPRESSWAY PROJECT

3. DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC HỒ CHÍ MINH LONG THÀNH - DẦU GIÂY

Ho Chi Minh City - Long Thanh - Dau Giay Expressway
with total length of 51km. Routes are designed according to expressway standard type A with 6 lanes.
Packages of project are designed by E & R Consultants:
1A Package and No.3 Package.
Description of 1A and No.3 Packages:
- 1A Package with total length of 3.5 km, including 1
viaduct with total length of 3.278m.
- No.3 Package: Including 07 bridges.
- Location: Ho Chi Minh City, Dong Nai Province.
- Implementation time: from 8/2009 to 11/2009.
Consulting services:
- Additional Topographic Survey;
- Working drawing design.

Đường cao tốc Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây có
tổng chiều dài 51km. Tuyến đường được thiết kế theo
tiêu chuẩn đường cao tốc loại A với 6 làn xe. Các gói thầu
trong dự án do E&R Consultants thực hiện là gói 1A và
gói thầu số 3.
Mô tả gói thầu 1A, gói thầu số 3:
- Gói thầu 1A có chiều dài 3,5km, bao gồm 1 cầu cạn với
tổng chiều dài 3.278m.
- Gói thầu số 3: gồm 07 cầu.
- Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai.
- Thời gian thực hiện: từ 8/2009 đến 11/2009.
Dịch vụ tư vấn:
- Khảo sát địa hình bổ sung;
- Thiết kế bản vẽ thi công.

Viaduct in 1A package / Cầu cạn thuộc gói thầu 1A

One sectionin No.3 Package/ Một đoạn tuyến thuộc gói thầu số 3

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT E&R
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4.1. BEN LUC - LONG THANH EXPRESSWAY PROJECT (PPTA & DETAILED DESIGN STAGE)
The project has total length of 58km, goes across Ho Chi Minh City, Long An and Dong Nai provinces. The expressway is
designed with 4 lanes in Phase I and 8 lanes in Phase II. The project consists of two large cable-stayed bridges: Binh
Khanh bridge (across Soai Rap river), Phuoc Khanh bridge (across Long Tau river) has clearance with 55m high, 242m
wide and 09 other river bridges; 02 viaducts through residential areas; 03 cannal bridges; 03 intersection overpasses;
Total length of bridges in the route is about 23km.

Consulting services:
- Provides bridge, tunnel and cost estimation experts to involve PPTA stage;
- Provides engineers to involve detailed design stage, including Bridge design team leader, Geological survey
team leader; Cost estimation team leader;
- Pegging-out for Land acquisition and right-of-way – section of Dong Nai province;
- Topographic, hydrological survey for Sta.35.9-Sta.57.7 section;
- Geological survey for section from Sta.0-Sta.19+995.
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E&R ENGINEERING CONSULTANTS JOINT STOCK COMPANY

4.1. DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC BẾN LỨC - LONG THÀNH (BƯỚC PPTA & THIẾT KẾ KỸ THUẬT)
Dự án có tổng chiều dài 58km, đi qua các tỉnh Long An, TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Trong giai đoạn I, tuyến được thiết
kế 4 làn xe, giai đoạn II là 8 làn xe. Trên tuyến có 02 cầu lớn là Cầu Bình Khánh (cầu dây văng vượt sông Soài Rạp), cầu
Phước Khánh (cầu dây văng vượt sông Lòng Tàu) tĩnh cao 55m, tĩnh ngang tối thiểu 242m; cầu vượt sông khác (9 cầu);
cầu cạn qua khu dân cư (2 cầu); cầu cạn kết hợp vượt sông rạch (3 cầu); cầu vượt tuyến chính nút giao (3 cầu); Tổng chiều
dài cầu trên tuyến khoảng 23km.

Dịch vụ tư vấn:
- Cung cấp các chuyên gia cầu, hầm, dự toán tham gia bước PPTA ;
- Cung cấp kỹ sư tham gia bước thiết kế kỹ thuật, bao gồm các trưởng nhóm Thiết kế cầu, Khảo sát địa chất;
Dự toán;
- Cắm cọc GPMB và Mốc lộ giới - Đoạn thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai;
- Khảo sát địa hình, thuỷ văn đoạn tuyến Km35.9-Km57.7;
- Khảo sát địa chất Km0-Km19+995.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT E&R

11

Phuoc Khanh bridge, main span length 300m/ Cầu Phước Khánh, nhịp chính 300m

Nguyen Van Tao Interchange / Nút giao Nguyễn Văn Tạo

Vam Sat Interchange / Nút giao Vàm Sát
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Cha river bridge, main span l

NH50 Interchange / Nút gi

length 140m / Cầu Sông Chà, nhịp chính 140m

iao QL50

Binh Khanh bridge, main span length 375m/ Cầu Bình Khánh, nhịp chính 375m

NH51 Intersection / Nút giao QL51

Phuoc An Interchange / Nút giao Phước An

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT E&R
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4.2. BEN LUC - LONG THANH EXPRESSWAY PROJECT
(CONSTRUCTION SUPERVISION FOR JICA SECTION)

4.2. DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC BẾN LỨC LONG THÀNH
(GIÁM SÁT THI CÔNG ĐOẠN JICA TÀI TRỢ)

The length of this section is 10.702,5m includes 3
packages are J1, J2, J3, funded by JICA. All section
length are river bridges and viaducts, in which:

Đoạn tuyến sử dụng vốn JICA có tổng chiều dài
10.702,5m gồm 3 gói thầu J1, J2, J3. Toàn bộ công trình
trên tuyến sử dụng cầu cạn và cầu vượt sông, trong đó:

- J1 package has length of 2.763,5m including Binh Khanh
cable stayed bridge with main span length 375m;

- Gói thầu J1 dài 2.763,5m gồm cầu dây văng Bình
Khánh có chiều dài nhịp chính là 375m;

- J2 package has length of 4750m including Cha river
bridge with main span length 140m;

- Gói thầu J2 dài 4.750m gồm cầu Sông Chà có chiều dài
nhịp chính 140m;

- J3 package has length of 3.189m including Phuoc Khanh
cable stayed bridge with main span length 300m.

- Gói thầu J3 dài 3.189m, gồm cầu dây văng Phước
Khánh có chiều dài nhịp chính 300m.

Overview of JICA section/ Toàn cảnh đoạn tuyến do JICA tài trợ
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4.3. A1 PACKAGE
BEN LUC - LONG THANH EXPRESSWAY PROJECT
(SURVEY AND WORKING DRAWINGS DESIGN)

4.3. GÓI THẦU A1
DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC BẾN LỨC LONG THÀNH
(KHẢO SÁT, THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG)

- Package A1 has total length of 7,3km (Sta.00+600-

- Gói thầu A1 có chiều dài là 7.3 km (Km00+600-Km7+900),

Sta.7+900), includes: 02 interchanges with HCMC-

gồm 02 nút giao khác mức là nút giao với đường cao tốc

Trung Luong expressway project and NH1A; 03

TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương, nút giao với QL1A; 03 cầu

bridges are Km12+900 on frontage road, Phuoc Ly and

là cầu trên đường gom Km12+900, cầu Phước Lý và cầu

Ong Thoan; underpass and drainage box culverts.

Ông Thoàn; nhiều cống chui dân sinh và cống thoát nước.

- Implementation time: From 04/2015 - 04/2018.

- Thời gian thực hiện: Từ 04/2015 - 04/2018.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT E&R
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5. VINH THINH BRIDGE CONSTRUCTION PROJECT OVER
RED RIVER IN NH.2C

5. DỰ ÁN XÂY DỰNG CẦU VĨNH THỊNH QUA SÔNG HỒNG
TRÊN QL2C

Vinh Thinh Bridge is placed in National Highway No.2C,
connecting Ha Noi City and Vinh Phuc province, has the
total length of 5.5km, bridge width is 16.5m includes 4
traffic lanes, designed speed of 80km/h.

Cầu Vĩnh Thịnh nằm trên quốc lộ 2C bắc qua sông Hồng
nối thành phố Hà Nội với tỉnh Vĩnh Phúc có tổng chiều
dài 5.5km, bề rộng 16.5m gồm 4 làn xe, vận tốc thiết kế
80km/h.

- Implementation time: From 08/2010 to 12/2013.

- Thời gian thực hiện: từ 08/ 2010 Đến 12/2013.

Hình ảnh bao quát dự án
Photo of overarching project
Consulting services:
Detailed design stage
- Topographical, geological, hydrological survey for
section Sta.4+313.04 – Sta.9+800.
- Provides domestic engineers for technical design
step.

Dịch vụ tư vấn:

Construction stage
- Provides construction supervision engineers.

Giai đoạn thi công
- Cung cấp kỹ sư Tư vấn giám sát.
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Bước Thiết kế kỹ thuật
- Khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn đoạn
Km4+313.04 ÷ Km9+800.
- Cung cấp kỹ sư trong nước cho bước Thiết kế kỹ
thuật.

E&R ENGINEERING CONSULTANTS JOINT STOCK COMPANY

6. CAO LANH BRIDGE PROJECT

6. DỰ ÁN CẦU CAO LÃNH

- The project includes 02 Cable-stayed bridges which are

- Dự án bao gồm hai công trình cầu dây văng là cầu Cao

Cao Lanh Bridge (across Tien River) and Vam Cong Bridge

Lãnh (bắc qua sông Tiền) và cầu Vàm Cống (bắc qua

(across Hau River) with total length of 5000m and 25km

sông Hậu) với tổng chiều dài 5.000 mét và 25 km

of approach road between 2 bridges. They are double

đường kết nối giữa hai cầu. Là cầu dây văng 2 mặt

plane cable-stayed bridges with 6 lanes for vehicle and 2

phẳng dây có quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ.

lanes for cart vehicle. Location: Dong Thap province.

Địa điểm xây dựng: tỉnh Đồng Tháp.

- Implementation time: from 11/2011 to 11/2012.

- Thời gian thực hiện: từ 11/2011 đến 11/2012.

Consulting service in detailed design stage:

Dịch vụ tư vấn bước TKTK:

E&R Consultants has performed detailed design for 20

E&R Consultants đã thực hiện thiết kế kỹ thuật 20 cầu

bridges on the route, 02 underpass box culverts and

trên tuyến, 02 cống chui và tham gia thiết kế phần cầu

involved in desgin work of approach bridges.

dẫn.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT E&R
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7.1. DA NANG - QUANG NGAI EXPRESSWAY PROJECT
(DETAILED DESIGN STAGE)

7.1. DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC ĐÀ NẴNG - QUẢNG NGÃI
(GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ KỸ THUẬT)

The project has total length of 130km (including Da

Dự án có tổng chiều dài 130km (bao gồm: 8km tại Đà

Nang 8km; Quang Nam 91.5km; Quang Ngai 31.5 km). It

Nẵng, 91,5km tại Quảng Nam và 31,5km tại Quảng

is designed for 4 traffic lanes, 25.5m in width and

Ngãi). Dự án xây dựng tuyến đường 4 làn rộng 25,5m,

100km/h designed speed.

vận tốc thiết kế là 100km/h.

Consulting services:

Dịch vụ tư vấn:

- Topographical survey for section from Sta.0+800 -

- Khảo sát địa hình cho đoạn Km0+800 - Km17+000;

Sta.17+000;
- Geological Survey for package No.1 - section from
Sta.0+000 - Sta.8+000;
- Geological survey package No.2 - section from

- Khảo sát địa chất gói thầu số 1 đoạn Km0+000 Km8+000;
- Khảo sát địa chất gói thầu số 2 đoạn Km8+000 Km16+880.

Sta.8+000 - Sta.16+880.
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7.2. DA NANG - QUANG NGAI EXPRESSWAY PROJECT
(CONSTRUCTION STAGE)

7.2. DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC ĐÀ NẴNG - QUẢNG NGÃI
(GIAI ĐOẠN THI CÔNG)

Survery and working drawings design for the whole
A3 package:

Khảo sát và thiết kế bản vẽ thi công toàn bộ gói thầu
A3:

A3 Package has total length of 10,6km (Sta.99+500-

Gói thầu A3 có tổng chiều dài là 10,6km (Km99+500 -

Sta.110+100)

Quat

Km110+100) và 01 nút giao (nút giao Dung Quất) với

Interchange) with 13 bridges includes a long river bridge

tổng số 13 cầu, trong đó có 01 cầu lớn: cầu Trà Bồng

(Tra Bong bridge has span layout 39.15 + 9x40 + 39.15m).

nhịp 39.15 + 9x40 + 39.15m.

and

01

interchange

(Dung

Khảo sát và thiết kế bản vẽ thi công toàn bộ gói thầu
A4:

Survery and working drawings design for the whole
A4 package:
A4 Package has total length of 14,504km (Sta.124+700Sta.139+204) and includes 6,8km of expressway and
7,704km highway which connect to NH.1. There are 09

Gói thầu A4 có chiều dài là 14,504km (Km124+700-

bridges in the package, include 04 long bridges such as:

Km139+204) bao gồm 6,8km đường cao tốc và 7,704km

VD12 viaduct bridge has span layout 17x40m; Tra Khuc

đường nối với QL1. Trên tuyến có 09 cầu, trong đó có 04

bridge has span layout 19x40m; VD13 viaduct bridge

cầu lớn: cầu VD12 (17x40m); cầu Trà Khúc (19x40m); cầu

has span layout 3x40m; OP27 has span layout 3x40m.

VD13 (3x40m); cầu OP27 (3x40m).

Construction supervision:

Giám sát thi công:

Supply Engineers for Construction Supervision.

Cung cấp nhân sự tham gia giám sát thi công xây dựng.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT E&R
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8. HANOI-LANG SON EXPRESSWAYPROJECT

8. DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC HÀ NỘI-LẠNG SƠN

The project has total length of 43.3km, belong to Lang

Dự án có tổng chiều dài 43.3km thuộc địa bàn tỉnh Lạng

Son province. Phase 1 of the project is designed for 04

Sơn. Giai đoạn 1 của dự án được thiết kế với 04 làn xe, tốc

traffic lanes, designed speed is 80km/h.

độ thiết kế 80km/h.

Overview of the project / Toàn cảnh dự án

Ban Thi Tunnel / Hầm Bản Thí

Interchange / Nút giao khác mức

Consulting services:

Dịch vụ tư vấn:

- Topo-hydrological survey for the whole project;
- Geological survey;
- Provide engineers for Joint Venture KEI-Sambo-E&R to
carry out detailed design.

- Khảo sát địa hình và thuỷ văn cho toàn bộ dự án;
- Khảo sát địa chất công trình;
- Cung cấp nhân sự cho Liên danh KEI - Sambo - E&R
thực hiện thiết kế kỹ thuật.
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OTHER PROJECTS / CÁC DỰ ÁN KHÁC
1. Ben Tat suspension bridge/ Cầu treo Bến Tắt (tỉnh Quảng Trị)

- Thiết kế BVTC (dự án 2 bước)
- Chủ nhiệm đồ án: Nguyễn Văn Lâm
- Chiều dài nhịp chính: 110m
- Bề rộng mặt cầu: 4.4m + 2*0.75m

- Detailed and shop drawings design
- Project team leader: Nguyen Van Lam
- Main span length: 110m
- Bridge width: 4.4m + 2*0.75m

2. Tran Thi Ly bridge/ Cầu Trần Thị Lý (Tp. Đà Nẵng)

- Feasibility study & Detailed design
- Total cost estimation team leader: Nguyen Van Lam
- Main span length: 230m
- Total bridge length: 731m
- Bridge width: 34.5m

- Lập DAĐT & Thiết kế kỹ thuật
- Chủ trì lập Tổng dự toán: Nguyễn Văn Lâm
- Chiều dài nhịp chính: 230m
- Tổng chiều dài cầu: 731m
- Bề rộng cầu: 34.5m

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT E&R
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OTHER PROJECTS / CÁC DỰ ÁN KHÁC
3. Thu Thiem 2 bridge/ Cầu Thủ Thiêm 2 (Tp.Hồ Chí Minh)

- Feasibility study
- Project team leader: Nguyen Van Lam
- Span layout of the main bridge: 200+108m
- Total bridge length: 852m
- Bridge includes 06 traffic lanes and 02 side walks

- Lập dự án đầu tư
- Chủ nhiệm lập dự án: Nguyễn Văn Lâm
- Sơ đồ nhịp cầu chính: 200+108m
- Tổng chiều dài cầu: 852m
- Cầu gồm 06 làn xe cơ giới và 02 lề bộ hành

4. Underpass in Tay Ho Tay New Urban Area/ Hầm chui khu đô thị mới Tây Hồ Tây

- Basic and detailed design
- Project team leader: Nguyen Van Lam
- Length of buried section is 102m
- Total length of the underpass is 450m
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- Thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật
- Chủ nhiệm thiết kế: Nguyễn Văn Lâm
- Chiều dài phần hầm kín: 102m
- Tổng chiều dài hầm: 450m

E&R ENGINEERING CONSULTANTS JOINT STOCK COMPANY

OTHER PROJECTS / CÁC DỰ ÁN KHÁC
5. Long Bien interchange/ Nút giao trung tâm quận Long Biên (Tp. Hà Nội)

- Appraisal of detailed design
- Bridge structures checking: Nguyen Van Lam
- Main bridge span layout: 50+3x70+50m
- Total of bridge length L=809.7m
- Bridge width: 26m

- Thẩm tra thiết kế kỹ thuật
- Chủ trì kiểm toán kết cấu cầu: Nguyễn Văn Lâm
- Sơ đồ nhịp cầu chính: 50+3x70+50m
- Tổng chiều dài cầu: L=809.7m
- Bề rộng mặt cầu: 26m

6. Tra Ly bridge/ Cầu Trà Lý (Tp. Thái Bình)

- Appraisal of detailed design
- Structures checking and pre-camber estimating:
Nguyen Van Lam
- Main bridge span layout: 68+120+68m
- Total of bridge length L=420.5m
- Bridge width: 18.5m

- Thẩm tra thiết kế kỹ thuật
- Kiểm toán kết cấu và tính toán độ vồng thi công:
Nguyễn Văn Lâm
- Sơ đồ nhịp cầu chính: 68+120+68m
- Tổng chiều dài cầu: L=420.5m
- Bề rộng cầu: 18.5m

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT E&R
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EDUCATION & TECHNOLOGY TRANSFER/ ĐÀO TẠO & CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
1. Organined seminars for Midas IT / Tổ chức hội thảo cho Midas IT

At HCMC University of Transport / Tại Trường ĐHGTVT Tp. Hồ Chí Minh

At Hanoi Deawoo Hotel / Tại Khách sạn Daewoo Hà Nội

2. Transportation scientist seminar / Hội thảo nhà khoa học ngành GTVT 2015

Transportation scientist seminar/ Hội thảo nhà khoa học ngành GTVT 2015
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PARTNER AND CUSTOMERS / CÁC ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG
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E&R ENGINEERING CONSULTANTS JOINT STOCK COMPANY

Tel: +844 32123467/+844 66524636
Email: enr.jsc@gmail.com
Fax: +844 37878219
Website: www.enr.com.vn
12th floor, Building at No.6 Ton That Thuyet Street, Cau Giay Dist., Hanoi, Vietnam

