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GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

 
Với 27 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn Đại Dũng đã và đang trở thành đơn vị sản xuất chế tạo, cung ứng vật tư, 
thi công lắp dựng kết cấu thép hàng đầu Việt Nam, phục vụ những dự án trọng điểm quốc gia và những công trình quốc 
tế đạt yêu cầu kỹ thuật đặc thù và tính thẩm mỹ cao. 

Tập đoàn Đại Dũng tiên phong đa lĩnh vực trong ngành xây dựng công nghiệp và năng lượng bao gồm: tư vấn, thiết kế, 
sản xuất, thi công nhà thép tiền chế, kết cấu thép hạng nặng. Chất lượng sản phẩm và hệ thống đã được kiểm định qua 
hàng loạt các chứng chỉ, chứng nhận trong nước và quốc tế.

Đại Dũng hướng đến sứ mệnh tiên phong về chất lượng, trách nhiệm với khách hàng và cộng đồng. Hơn hết, Đại Dũng 
xây dựng nền tảng từ con người, đào tạo nên lực lượng tinh hoa, tạo ra những giá trị tinh hoa với tổng nhân lực trên 
2200 nhân viên.

Đến năm 2022, Tập đoàn Đại Dũng sở hữu hệ thống nhà máy sản xuất quy mô lớn, đạt tổng công suất 150.000 tấn/
năm với 3 cụm nhà máy chính: Long An, Bình Chánh và miền Trung; trong đó chúng tôi có một nhà máy vinh dự đạt tiêu 
chuẩn Leed Gold 4v công trình sản xuất từ vật liệu thân thiện với môi trường.

Đại Dũng tự tin đảm nhiệm các công trình quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp với 
vai trò tổng thầu EPC hàng đầu Việt Nam. Trong đó, dịch vụ tư vấn - thiết kế 
ứng dụng hệ thống xử lý công nghệ cao trở thành điểm nổi bật, chứng minh 
năng lực thích ứng linh hoạt của doanh nghiệp trong thời đại chuyển đổi số.

Với đội ngũ kỹ sư xây dựng giàu kinh nghiệm và giám sát chặt chẽ trên từng giai đoạn xây lắp, Đại Dũng luôn đảm bảo 
tiến độ và chất lượng công trình, cam kết an toàn trong lao động tuyệt đối để hệ thống vận hành sản xuất của đối tác 
không bị gián đoạn. 

Kết cấu thép Đại Dũng là dòng sản phẩm thiết bị, cấu kiện chất lượng cao trong lĩnh vực xây dựng:

Trang thiết bị cơ sở hạ tầng tiên tiến luôn được bảo trì định kỳ và đầu tư mới theo từng giai đoạn.

Quy trình HÀN theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ và Nhật Bản

Trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao đến từ đội ngũ kỹ sư và nhân công lao động luôn được bồi dưỡng và 
nâng cấp hằng năm.

Đội ngũ thợ hàn chuyên môn cao, được đào tạo và tham gia các kỳ thi cấp chứng chỉ kỹ thuật hàn định kỳ.

Quy trình quản lý chất lượng (QC) khắt khe đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế hiện hành và 
theo yêu cầu đặc từ khách hàng. 

Công đoạn lắp ráp thử là bắt buộc nhằm thẩm định cấu kiện đạt chuẩn, có độ chính xác cao, an toàn cho 
công trình và người sử dụng.

Quá trình thẩm định, giám sát từng dây chuyền sản xuất tại DDC luôn tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế 
ISO hiện hành.

Hệ thống quản lý chất lượng hàn được giám định bởi các chuyên gia đầu ngành về kỹ thuật sản xuất, 
chế tạo cơ khí, cấu kiện công nghiệp. 

SẢN PHẨM CHỦ LỰC
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Đại Dũng áp dụng các phần mềm 
thiết kế hạ tầng kỹ thuật hiện đại 
cùng hệ thống trang thiết bị tiên 
tiến đáp ứng những công trình yêu 
cầu kỹ thuật khắt khe, kết cấu phức 
tạp. 

Đại Dũng tự hào mang đến giải pháp Kết cấu thép và đóng góp giá trị vào các hạng mục dự án tiêu biểu và trọng điểm 
quốc gia và quốc tế như:

Đại Dũng hơn 20 năm kinh nghiệm 
trong lĩnh vực thi công lắp dựng kết 
cấu thép cho hơn 4000 dự án lớn 
nhỏ trong và ngoài nước luôn đảm 
bảo tính bền vững và thời hạn sử 
dụng cao nhất của từng công trình 
và số giờ lao động an toàn tuyệt 
đối.

Đại Dũng đáp ứng các tiêu chuẩn 
sản xuất kết cấu thép tiêu chuẩn 
hiện hành quốc tế và tổ chức các 
kỳ thi kiểm tra kỹ thuật hàn của đội 
ngũ công nhân, kỹ sư tại nhà máy 
định kỳ trên cơ sở tiêu chuẩn của 
Mỹ, Nhật, Hàn, Úc,..

Đại Dũng tiên phong trong việc 
cải thiện, nắm bắt xu hướng và 
đổi mới các hệ thống quản lý dữ 
liệu và quản lý dự án, cũng như áp 
dụng hệ thống mã code trong quản 
lý như RFID, QR, bar code. 

Mạng lưới xuất khẩu của Đại Dũng 
lên đến 50 quốc gia trên thế giới, 
góp mặt hơn 4000 công trình trong 
và ngoài nước, đáp ứng các cấu 
kiện, kết cấu thép tiêu chuẩn quy 
mô lớn, chịu áp lực và tải trọng 
cao cho các hạng mục công nghiệp 
nặng & hạ tầng kỹ thuật phức tạp.

Tiêu chuẩn ASME Hoa Kỳ : 
+ Chứng chỉ đạt tiêu chuẩn của Mỹ sửa 
chữa và thay thế thiết bị cơ khí Asme 
(R)
+ Chứng chỉ đạt tiêu chuẩn của Mỹ sản 
xuất và lắp đặt nồi hơi Asme (S)
+ Chứng chỉ đạt tiêu chuẩn của Mỹ đối 
với nhà sản xuất bồn bể áp lực Asme 
(U)
- Tiêu chuẩn AISC Hoa Kỳ: 
+chứng nhận lắp dựng kết cấu thép và 
sơn chất lượng cao của Viện Thép xây 
dựng Hoa Kỳ
- Tiêu chuẩn H-GRADE Nhật: chứng 
nhận đạt tiêu chuẩn của Nhật Bản đối 
với năng lực tay nghề kỹ thuật
- Tiêu chuẩn Leed Gold 4v: Nhà máy 
An Hạ Đại Dũng đạt chứng nhận công 
trình xanh tiết kiệm năng lượng và 
bảo vệ môi trường

NĂNG LỰC VÀ 
TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

NĂNG LỰC THI CÔNG

NĂNG LỰC 
CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP

NĂNG LỰC 
HỆ THỐNG QUẢN LÝ

NĂNG LỰC 
HỆ THỐNG QUẢN LÝ

NĂNG LỰC DDC
Đại Dũng tự hào mang đến giải pháp Kết cấu thép và đóng góp giá trị vào các hạng mục dự án tiêu biểu và trọng điểm 
quốc gia và quốc tế như:

Đại Dũng từng bước khẳng định 
vị thế vững mạnh trên thị trường 
quốc tế về Kết cấu thép, đồng 
thời mở rộng đầu tư và phát triển 
lĩnh vực Năng lượng & Bất động 
sản nhằm mục đích nâng cấp 
hệ sinh thái sản phẩm - dịch vụ 
xanh đạt tiêu chuẩn chất lượng 
và công nghệ cao.

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

CÔNG NGHIỆP NẶNG - NĂNG LƯỢNG HẠ TẦNG CÔNG NGHIỆP NHẸ

HẠNG MỤC KHÁCHẠ TẦNG CÔNG CỘNGHỆ THỐNG GIAO THÔNG


