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Thành lập vào năm 1988, tiền thân là Công ty kinh doanh nhà ở, Hinokiya Group 

đã ngày càng lớn mạnh và khẳng định được vị thế của mình tại Nhật Bản, trở 

thành một tập đoàn phát triển đa ngành gồm 12 công ty con và 3 công ty liên kết hoạt 

động trong nhiều lĩnh vực: nhà ở, bất động sản, vật liệu xây dựng, vật liệu cách nhiệt, giáo 

dục, dưỡng lão,... Tháng 3 năm 2018, Tập đoàn Hinokiya đã được niêm yết cổ phiếu loại 1 

trên sàn chứng khoán Tokyo.

Hinokiya Resco là một công ty thuộc sở hữu 100% vốn của tập đoàn, với kinh nghiệm trên 

50 năm trong lĩnh vực xây dựng nhà bê tông lắp ghép tại Nhật Bản. Hinokiya Resco được 

tập đoàn định hướng mang công nghệ bê tông đúc sẵn phát triển tại nước ngoài, ban đầu 

là Việt Nam.

Chúng tôi kỳ vọng sẽ mang đến cho người Việt không gian sống phong phú, thân thiện với môi 

trường cùng nhiều giải pháp công nghệ thông minh, vật liệu xây dựng xanh – thân thiện với 

môi trường, góp phần giải quyết những vấn đề nội tại khác của ngành xây dựng Việt Nam. 

Hinokiya Resco Co., Ltd

Tổng giám đốc

Koichi Kamimura

Tập đoàn Hinokiya Nhật Bản

Công ty Cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng (CJSC)

Thành lập vào năm 2003, Công ty Cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây 

dựng (CJSC) là Tổng thầu uy tín hàng đầu, hoạt động trong lĩnh vực: Tư vấn thiết 

kế, thi công xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp tại Việt Nam. Với chính 

sách phát triển bền vững và triết lý kinh doanh rõ ràng, CJSC đã xây dựng được niềm tin với các 

Khách hàng, Chủ đầu tư trong nước và nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc,...

Từ năm 2010, CJSC đã ứng dụng công nghệ thi công tường 3D (Hãng EVG - Cộng hòa Áo)  thay 

thế cho giải pháp tường xây truyền thống vào các công trình nhằm nâng cao giá trị cho Chủ đầu 

tư, giảm thời gian xây tường và đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

Khi đưa công nghệ sản xuất bê tông Hinokya Resco về Việt Nam, chúng tôi hiểu rằng, trong 

nước đã và đang có nhiều công nghệ sản xuất bê tông lắp ghép nhưng thành công thu được 

còn rất ít do sự dè dặt của thị trường và của chính những chủ đầu tư cũng như thiếu sự đồng 

bộ sản phẩm của người làm chủ công nghệ. Chính vì vậy, trên con đường đưa những giá trị vượt 

trội và đồng bộ của sản phẩm ra thị trường, tập thể cán bộ nhân viên Công ty CJSC, Công ty 

Hinokiya Resco và Tập đoàn Hinokiya sẽ luôn nỗ lực đồng hành và hợp tác trên mọi phương 

diện: từ đầu tư, trao đổi kỹ thuật cho đến sản xuất để góp phần đưa công ty liên doanh HRC Việt 

Nam trở thành thương hiệu uy tín trong lĩnh vực bê tông lắp ghép.

Thư ngỏ

Chủ tịch HĐQT CJSC

Tổng giám đốc HRC Việt Nam

Nguyễn Hữu Tĩnh



Tháng 8/2018 Công ty TNHH xây dựng Hinokiya Resco Việt 

Nam (gọi tắt là HRC Việt Nam) được thành lập. Đó là kết quả 

của quá trình tìm hiểu và tin tưởng giữa Tập đoàn Hinokiya 

(Nhật Bản) và Công ty CP ứng dụng và chuyển giao công nghệ 

xây dựng (Việt Nam).
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Giới thiệu

Thanh Hóa
(223 km)

(117 km)

(103 km)

(133 km)

(43 km)
Hà Nam

Bắc Giang

Hà Nội Hải Dương

Hải Phòng

Với hệ thống nhà xưởng, trang thiết bị máy móc chuyên dụng 

được nhập khẩu theo tiêu chuẩn Nhật Bản cùng quy trình sản 

xuất khép kín, nhà máy HRC đã đi vào hoạt động ổn định và cung 

cấp cho thị trường hàng loạt sản phẩm có chất lượng cao.

Sản phẩm bê tông đúc sẵn của HRC Việt Nam đã được nghiên 

cứu, phát triển để đáp ứng phù hợp với điều kiện môi trường 

xây dựng ở Việt Nam. Việc ứng dụng sản phẩm này sẽ giúp 

việc thi công các công trình công nghiệp, các công trình nhà 

ở đô thị trở nên nhanh hơn, bền vững hơn, tiết kiệm chi phí, sử 

dụng ít nhân công hơn và giảm thiểu tối đa các tác động đến 

môi trường.

Chúng tôi tin tưởng rằng, sản phẩm bê tông đúc sẵn của nhà 

máy HRC Việt Nam sẽ góp phần làm phong phú hơn các giải 

pháp xây dựng hiện nay, tạo đà thúc đẩy các giải pháp mới và 

thay đổi tư duy xây lắp truyền thống hiện nay ở Việt Nam.

Ông. Nguyễn Hữu Tĩnh (Chủ tịch HĐQT CJSC) và
Ông. Akira Kondo (Chủ tịch HĐQT Hinokiya Group)

trong buổi lễ ký kết hợp đồng

Ghi chú: Khoảng cách giữa nhà máy tới các vùng lân cận
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Lô CN4, KCN Nam Cầu Kiền, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.



05HRC VIET NAM

1. Chất lượng tốt:

Sử dụng vật liệu BTCT cường độ cao (40 MPa);

Quy trình sản xuất khép kín, được kiểm soát 

chặt chẽ

2. Thi công nhanh:

Thời gian thi công vách, tường được rút ngắn 

thay vì thi công tuần tự 3 bước: Xây - Trát mặt trong 

- Trát mặt ngoài của phương án xây tường gạch.

3. Tiết kiệm chi phí:

Giảm số lượng công nhân, tiết kiệm chi phí 

giám sát, quản lý công trình và vệ sinh môi trường.

4. Thân thiện với môi trường:

Công trình sạch sẽ, gọn gàng

Hạn chế sử dụng giàn giáo

Không gây rơi vãi vật liệu, hạn chế phế thải xây dựng.

Ưu điểm vượt trội

     Panel tường nhà xưởng và tường rào được đúc sẵn tại nhà 

máy hoặc ngay tại hiện trường theo thiết kế phù hợp.

     Các tấm tường có thể liên kết bu lông với nhau hoặc được 

giữ ổn định bằng liên kết bu lông với hệ kết cấu công trình.

     Sử dụng cẩu hoặc thiết bị nâng hạ phù hợp tại từng công 

trường trong lắp dựng.

     Sử dụng vật liệu chèn, đồng thời phủ silicon chống thấm 

để hoàn thiện các khe hở và mối nối lắp ghép.

Đặc điểm thi công lắp ghép tấm tường HRC

Bê Tông
Lắp Ghép

HRC

Chất
Lượng

Tốt

Thân Thiện
Với

Môi Trường

Tiết Kiệm
Chi Phí

Thi Công
Nhanh
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Sử dụng bê tông thương phẩm cường độ cao, độ sụt

thấp, được kiểm soát chặt chẽ trước khi sản xuất
Dưỡng hộ bằng hơi nhiệt

Một trong các yếu tố quyết định đến cường độ bê tông 

đó là tỉ lệ nước và xi măng. Với bê tông đổ tại chỗ, thông 

thường tỉ lệ nước xi măng khoảng 65% nhưng tại HRC, 

tất cả các sản phẩm đều sử dụng bê tông mác 40 MPa 

( 40N/mm2) với tỉ lệ nước - xi măng yêu cầu ở mức 38%.
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~385 ~225 (nhẹ hơn 70%)

Xù xì, cần bả matit trước khi sơn Phẳng mịn, không cần bả matit,
sơn trực tiếp lên bề mặt tấm

Nhanh > 5 - 10 lần
(ưu thế tăng theo chiều cao tường)

Tăng 0,13 m2 trên mỗi mét dài so với tường gạch 220
(Chiều dày tường 120 mm)
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(4.75 m2)

10 15

- Kích thước chân đế: 500x200 mm
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5.94 m2 6.93 m2

Chiều dày k
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