
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG IBST 

Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ Xây dựng IBST (IBST COTEC) được thành lập ngày 
10/10/2011 từ việc thực hiện thí điểm cổ phần hóa Bộ phận Xây dựng thuộc Trung tâm tư vấn Trắc địa và 
Xây dựng - Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ tại văn bản số 
321/TTg-ĐMDN ký ngày 23/02/2010 về việc điều chỉnh Phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà 
nước thuộc Bộ xây dựng và quyết định 246/QĐ-BXD ngày 01/03/2010 của Bộ Xây dựng về việc thực 
hiện thí điểm cổ phần hóa  Bộ phận Xây dựng thuộc trung tâm tư vấn Trắc địa và Xây dựng - Viện Khoa 
học Công nghệ Xây dựng. 

Các sản phẩm dịch vụ chính của IBST COTEC bao gồm: dịch vụ tư vấn thiết kế, lập dự án; tư 
vấn thẩm tra thiết kế và dự toán công trình; tư vấn giám sát công trình xây dựng dân dụng và công 
nghiệp; thiết kế, cung ứng vật tư và thi công cáp dự ứng lực cho các công trình dân dụng; kiểm định , đo 
đạc quan trắc nghiêng lún chuyển vị công trình. Các công trình, dự án, các gói thầu IBST COTEC đã 
thực hiện đều được chủ đầu tư và các đối tác đánh giá cao. 

 

Với đội ngũ nhân lực trẻ, năng động và sáng tạo cùng với sự tư vấn hỗ trợ của hội đồng 
khoa học của Viện bao gồm các Giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ chuyên gia hàng đầu của ngành xây 
dựng, IBST COTEC đã và đang khẳng định được uy tín trên thị trường xây dựng, là một địa chỉ 
tin cậy cho các nhà đầu tư, các khách hàng hợp tác, gửi gắm công trình của mình. 

Để tìm hiểu thông tin chi tiết hơn, quý khách có thể truy cập website của chúng tôi tại địa 
chỉ: http://ibstcotec.com.vn/vi/home/ Hoặc liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại: 043 756 
1354, hoặc gửi email cho chúng tôi vào hòm mail: ibstcoteckh@gmail.com .  

Rất hy vọng có thể cùng hợp tác và phát triển! 


