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Việt Hàn được thành lập với mong ước trở thành một doanh nghiệp Việt Nam có tầm vóc quốc tế, 
Công ty hiện kinh doanh trong các lĩnh vực sản xuất cung ứng vật liệu xây dựng, vận tải và thương 
mại, đặc biệt là vật liệu bê tông.

Sự phát triển của Việt Hàn những năm qua đã cho thấy sự kiên trì trong định hướng kinh doanh bê 
tông và vật liệu xây dựng khác: tạo ra các sản phẩm vật liệu phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc 
tế đáp ứng với yêu cầu của tất cả các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, công trình biển 
cũng như trên đất liền, dự án cao tầng cũng như nhà máy, cảng biển.
Thách thức lớn nhất đối với chúng tôi ngày nay là tạo ra được các sản phẩm chất lượng cao và tối ưu 
tính năng thi công cũng như giá thành cho các nhà thầu xây dựng, nghiên cứu sử dụng vật liệu thân 
thiện môi trường hợp chuẩn hợp quy để sản xuất. Thực hiện mục tiêu này, Việt Hàn đã lựa chọn và 
kiên định theo đuổi một đường lối phát triển bền vững, có chiều sâu trong từng bộ phận và từng công 
đoạn công việc của công ty, chủ động tạo ra một môi trường làm việc cho phép sự năng động, sáng 
tạo và khai thác kiến thức mới của lớp cán bộ nhân viên trẻ để có thể kết hợp hài hoà với sự chắc chắn, 
kinh nghiệm của các chuyên gia kỳ cựu. Bên cạnh đó công ty luôn chú trọng đến trách nhiệm với cộng 
đồng xã hội như là văn hóa của mình.

Từng Cán bộ và Nhân viên Việt Hàn luôn luôn ghi nhớ, trong thành công hôm nay và mai sau của Công 
ty, không bao giờ có thể thiếu đi sự đồng hành, cộng tác của Quý khách hàng, Quý đối tác.
Với tâm huyết và bề dày hơn 10 năm, chúng tôi khẳng định cam kết phấn đấu vươn lên trở thành một 
doanh nghiệp vững mạnh toàn diện, mang đến ích lợi thiết thực cho Quý khách hàng, Quý đối tác và 
đóng góp nhiều cho cộng đồng xã hội.

Trân trọng.

“

“

THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH 
Message from Chairman 1.  

Quý khách hàng thân mến! 

Công ty Việt Hàn xin gửi đến tất cả Quý khách hàng, 
quý đối tác lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.
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Dear Valued Customers!

“Viet Han Company would like to send our best wishes and warmest greeting to 
all of our Valuable Customers and Partners.
Viet Han was established with a desire to become an enterprise of international 
stature. The Company, currently, is in the field of manufacturing and supplying 
building materials; transportation and trading, especially, ready-mixed concrete.

The development of Viet Han throughout the past few years has shown the 
persistence in orientation of concrete and building materials business: materials 
prodution complying with both domestic and international standards to meet all 
the requirements of civil and industrial land or marine projects, as well as high-
rise building or plants, seaports.
The biggest challenge for us up to now is to create high quality products with 
optimal construction features and competitive price for contractors; researching 
and using environmentally-friendly materials to ensure conformity for mass-
production. To achieve this goal, Viet Han has chosen to pursue sustainable 
development in every department and every stage of our business progress, 
actively forming a dynamic, creative working environment exploiting innovative 
ideas of young professionals to harmonize with the experienced experts. Besides, 
our company always places an emphasis on corporate social responsibility as a 
part of our business culture.
Each member always bears in mind that our today and future success, cannot 
be obtained without your cooperation and support, our Dearest Customers and 
Partners.

With enthusiasm and over 10-year experience, we hereby commit to striving to 
become a powerful enterprise, bringing practical benefits to Customers, Partners 
and contributing to the community”.

Best regards

“

“
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VỀ VIỆT HÀN 
About us 

Công ty TNHH Sản 
Xuất – Thương Mại và Xây 

Dựng Việt Hàn (gọi tắt là Việt Hàn) 
thành lập vào ngày 12/06/2009, bắt đầu 

sản xuất và cung cấp bê tông thương phẩm 
với Trạm trộn đầu tiên tại tỉnh BRVT. Sau đó 

các trạm trộn lần lượt được xây dựng tại Hà Tĩnh, 
Thanh Hóa, Nhơn Trạch – Đồng Nai nhằm phục vụ 
cho các công trình tiêu biểu các dự án trọng điểm 
trong khu vực.  Năm 2016, đánh dấu bước ngoặt 
quan trọng khi Việt Hàn đã có mặt tại TP. HCM 
và hiện nay đã có 04 trạm trộn phục vụ cho 
các công trình trọng điểm tại thị trường xây 
dựng lớn nhất cả nước, mở ra một trang mới 

cho Việt Hàn trên hành trình trở thành 
thương hiệu bê tông và vật liệu xây 

dựng hàng đầu Việt Nam.

2.  

Viet Han Production - Trading and Construction Co., Ltd. (referred as Viet Han) 
established on June 12, 2009, started producing and supplying ready-mixed 
concrete with the first batching plant in BRVT province. Afterwards, other batching 
plants were built in Ha Tinh, Thanh Hoa, Nhon Trach - Dong Nai in order to supply 
for typical and main projects in nearby areas. 

The year 2016 marked a critial milestone for Viet Han as the company extended its 
operation to Ho Chi Minh city with four batching plants continously providingfor 
major projects in the largest market of the country, and thenceforth began the new 
era in the journey of conquering Vietnamese market in the field of ready-mixed 
concrete and construction materials.



Trạm Thủ Đức:
Km 7 Xa Lộ Hà Nội, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức, TP. HCM
Thu Duc Plant: 
Km 7 Xa Lo Ha Noi, Truong Tho Ward, Thu Duc Dist, HCMC

Trạm Thủ Thiêm:
Phường Thủ Thiêm, Quận 2, TP. HCM 
Thu Thiem Plant: 
Thu Thiem Ward, Dist 2, HCMC

Trạm Nhơn Trạch: KCN Nhơn Trạch, Tỉnh lộ 25B,
Xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
Nhon Trach Plant: Nhon Trach IZ, 25B St,
Phu Hoi Commune, Nhon Trach Dist, Dong Nai Province.

Trạm Nhà Bè: 2/3 Chánh Hưng, Xã Phước Lộc, 
Huyện Nhà Bè, Thành Phố Hồ Chí Minh
Nha Be Plant: 2/3 Chanh Hung St,
Phuoc Loc Commune, Nha Be Dist, HCMC

Trạm Quận 8: 1498A Nguyễn Văn Linh, Phường 8, 
Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh
District 8 Plant: 
1498A Nguyen Van Linh St, Ward 8, Dist 8, HCMC

Trạm Phú Mỹ: Đường Chifon, khu phố  
Vạn Hạnh, P. Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh BRVT
Phu My Plant: Chinfon St, Van Hanh Quarter,
Phu My Ward, Phu My Town, BRVT Province

TP. Hồ Chí Minh Tỉnh BRVT Đồng Nai
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MẠNG LƯỚI NHÀ MÁY 
Plant network 3.  
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CHỨNG CHỈ ISO
ISO certificate4.  
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Chúng tôi hướng tới việc trở thành lựa chọn 
hàng đầu của các đối tác trong nước và ngoài 
nước cho các sản phẩm bê tông và vật liệu 
xây dựng trên thị trường Việt Nam.

We aim to become the top choice of domestic 
and foreign partners for concrete and building 
materials products in Vietnam market.

TẦM NHÌN / OUR VISION

TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – CAM KẾT 
Our Vision – Our Mission – Our Commitments 

Tạo ra các sản phẩm vật liệu trong nước đạt 
chất lượng quốc tế.

Manufacturing domestic goods that are of 
international standard.

SỨ MỆNH / OUR MISSION

5.  
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1. Làm việc với tinh thần hợp tác lâu dài
2. Thái độ tích cực giải quyết các vấn đề
3. Đội ngũ chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp
4. Xây dựng chính sách khách hàng bền vững

1. Working with a spirit of long-term cooperation
2. A positive attitude to problem - solving
3. A team of professional consultants
4. Building sustainable customer policies

CAM KẾT / OUR COMMITMENTS 
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CHƯƠNG II / CHAPTER II
KIẾN TẠO GIÁ TRỊ / VALUE CREATION
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1. Giá trị từ nguồn nhân lực
    Value of human resources
2. Trang thiết bị
    Equipment
3. Quản lý chất lượng
    Quality control 
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GIÁ TRỊ NHÂN LỰC
Value of Human Resource

Trong xu thế toàn thế giới bước vào cuộc 
Cách mạng công nghiệp 4.0, tập trung chủ 
yếu vào sản xuất thông minh, nguồn nhân 
lực chất lượng cao ngày càng thể hiện vai trò 
quyết định trong phát triển kinh tế - xã hội của 
đất nước.

Như vậy, nguồn nhân lực là nguồn lực chính 
quyết định quá trình tăng trưởng và phát triển 
kinh tế - xã hội, và là nhân tố quyết định việc 
khai thác, sử dụng, bảo vệ và tái tạo các nguồn 
lực khác
Trong thời gian qua, Việt Hàn đẩy mạnh đẩy 
nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
để nhanh chóng hội nhập vào thị trường quốc 
tế. Thế mạnh lớn nhất của Việt Hàn trong 
tương quan với các công ty khác là nguồn lao 
động trẻ dồi dào, là lực lượng có khả năng tiếp 
thu nhanh nhất về công nghệ, khoa học.

1.  
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In the trend of the world entering the Industrial Revolution 
4.0, focusing mainly on smart production, high-quality 
human resource is increasingly showing a decisive role 
in the country's socio-economic development.

Thus, human resource is the main resource that 
determines the growth of socio-economic, and the 
factor determining the exploitation, the use, the 
protection and the regeneration of other resources.

In recent years, Viet Han has accelerated the process of 
industrialization and modernization to rapidly integrate 
into the international market. The biggest strength of 
Viet Han in relation to other companies is the abundant 
source of young labor, which is the fastest-absorbing 
force in technology and science.
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TRANG THIẾT BỊ
Equipment2.  

Với mục tiêu phủ khắp mạng lưới trạm trộn bê tông đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của ngành 
xây dựng. Việt Hàn đã chú trọng đầu tư làm chủ các hệ thống trạm trộn mới nhất, đầu tư hệ thống xe 
bồn trộn và xe bơm, luôn chuẩn bị đủ năng lực để đáp ứng các đơn hàng theo yêu cầu của khách hàng.

With the objectives of spreading a network of batching plants across all regions to satisfy the ever-
increasing market demand, Viet Han concentrates its resource to invest and develop state-of-the-art 
batching plant, concrete mixer vehicles including mixer trucks, pumping cars, etc., as well as mass-
volume capacity to satisfy clients ‘orders.

XE BỒN 
Số lượng: 150 xe
Công suất: 6m3 và 10m3 

MIXER TRUCK
Quantity: 150 trucks
Capacity: 6m3 and 10m3

XE BƠM 
Số lượng: 10
Công suất: 37m ; 43m và 55m 

PUMP CAR
Quantity: 10
Capacity: 37m ; 43m và 55m
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STT
No.

Danh mục
Item

ĐVT
Unit

Số lượng
Quantity

Công suất
Capacity

Xuất xứ
Origin

1 Trạm trộn bê tông
Concrete mixer

Bộ
Set

12 120m3/h, 90m3/h, 75m3/h Eurotec, Sicoma

2 Máy làm lạnh
Chiller

Cái
Unit

3
120HP/cái

120HP/unit
Việt Nam

3
Máy phát điện

Generator
Bộ
Set

8
400KVA/bộ
400KVA/set

Mitsubishi - Nhật 
Bản

4
Hệ thống lọc nước

Water clarified system
Bộ
Set

3
15m3/h
15m3/hr

Việt Nam

5
Xe trộn bê tông

Mixer truck
Chiếc
Unit

150
10m3 - 12m3/chiếc
10m3 - 12m3/unit

Hyundai, 
Deawoo, 

Chenlong, Howo

6
Xe bồn xi măng
Cement truck

Chiếc
Unit

10
30 tấn/chiếc
30 tons/unit

Howo

7
Xe xúc
Loader

Chiếc
Unit

11
2m3/gầu

2m3/bucket

Liugong, 
Huyndai, 
Longking

8
Xe bơm cần
Pump truck

Chiếc
Unit

10 37m, 43m, 52m, 55m Hyundai, Dewoo

9
Xe ben

Dump truck
Chiếc
Unit

10
15 tấn/chiếc
15 tons/unit

Hyundai
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QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 
Quality control

 “Cải tiến chất lượng là những hoạt động được tiến hành trong toàn tổ chức 
nhằm nâng cao hiệu quả  của các hoạt động và quá trình để tạo thêm lợi ích cho 
cả tổ chức và khách hàng của tổ chức đó.” – Theo ISO 9000.

Chất lượng luôn là vấn đề quyết định sống còn của mỗi doanh nghiệp trong quá 
trình sản xuất, kinh doanh. Từ những năm trở lại đây, việc nâng cao chất lượng sản 
phẩm và dịch vụ luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của Việt Hàn.  
Tiêu biểu là sự ra đời của phòng R&D nhằm nghiên cứu và bảo đảm chất lượng 
của những sản phẩm được sản xuất ra sao cho đạt tiêu chuẩn của mọi công trình 
nhưng vẫn đảm bảo phù hợp với chi phí đặt ra. Đồng thời, phòng Dịch vụ khách 
hàng được phát triển như một mô hình Call Center nhằm hỗ trợ khách hàng nhanh 
nhất và tốt nhất có thể trong mọi trường hợp. 

3.  
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QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 
Quality control “Quality improvement includes activities organized 

throughout the organization to improve the effectiveness 
of activities and processes to benefit the organization 
and its customers.” – ISO 9000.

Quality is always the matter that decides the survival of 
the business in the production and business process. 
From years to year, improving the quality of products and 
services has always been our primary concern.

Significantly is the establishment of R&D department to 
research and ensure the quality of the products to meet 
the standards of all projects with suitable cost. At the same 
time, the Customer Service Department is developed as a 
Call Center model to provide the fastest and best customer 
support in all cases.
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CHƯƠNG III / CHAPTER III

SẢN PHẨM – CÁC ỨNG DỤNG SẢN PHẢM
/ PRODUCTS AND THEIR APPLICATIONS
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SẢN PHẨM – CÁC ỨNG DỤNG SẢN PHẢM
/ PRODUCTS AND THEIR APPLICATIONS

1.  Bê tông bền sunphat
    Sulfate resistant concrete
2. Bê tông chảy
    Flow concrete
3. Bê tông cường độ cao
    Super Strength concrete
4. Bê tông bù co ngót
    Shrinkage compensating concrete
5. Bê tông xanh
    Green concrete

6. Bê tông duy trì độ sụt từ 4 giờ đến 8 giờ
    Slump retention 4h-8h
7. Bê tông ít tỏa nhiệt  
    Low heat concrete 
8. Bê tông phun
    Shotcrete
9. Bê tông đạt cường độ sớm
    Rapid strength concrete
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BÊ TÔNG BỀN SUNPHAT
Sulfate Resistant Concrete1.  

Bê tông bền sunphat hay còn gọi là bê tông chống xâm thực, tăng độ bền cho công trình. Do các cơ 
chế tạo khoáng đặc biệt bên trong cấu trúc sau khi đóng rắn mà bê tông có khả năng kháng được các 
yếu tố nguy hại như ion sunphat, ion chloride, làm tăng cường khả năng chống ăn mòn cho bê tông 
và cốt thép trong môi trường xâm thực (nước biển, nước thải, nước có chứa hóa chất công nghiệp…). 
Loại bê tông bền sunphat này phù hợp với các kết cấu ngầm của công trình biển, ven biển, hệ thống 
xử lý nước thải, bờ kè, kênh dẫn hóa chất, bể chứa hóa chất…

Lợi ích sử dụng:
1. Loại bỏ nguy cơ bị tấn công bởi các yếu tố xâm thực cho bê 
tông và cốt thép, chống lại sự ăn mòn của môi trường.
2. Ngăn cản quá trình thẩm thấu ion chloride vào trong bê tông
3. Tăng khả năng chống thấm cho kết cấu, bảo vệ cốt thép.
4. Kéo dài tuổi thọ cho công trình

Ứng dụng: 
Công trình Cảng Thị Vải, Cảng 
Cái Mép, Nhà máy xử lý nước 
thải Bình Hưng, KDC Tân Thuận 
Tây, Nhà máy Đạm Phú Mỹ

Ứng dụng: Công trình Cảng Thị Vải
Application: Thi Vai International Terminal
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Sulfate concrete, also known as anti-erosion concrete, is to strengthen the durability of works. Due 
to the special mineral forming inside the structure after curing, concrete is resistant to hazardous 
elements such as sulfate ion and chloride ion, enhancing anti-corrosion of concrete and reinforcement 
in erosion environments (seawater, wastewater, water containing industrial chemicals...). This type of 
sulfate concrete is suitable for underground structures of marine and coastal constructions, sewage 
treatment systems, embankments, chemical channels, chemical storage tanks...

Benefits:
1. Eliminate the risk of being attacked by erosion 
elements for concrete and reinforcement, and against 
environmental corrosion.
2. Prevent osmosis of chloride ion into concrete.
3. Increase waterproofing ability for structures, protect 
reinforcement.
4. Prolong longevity of the project

Application: 
Thi Vai International Terminal, 
Cai Mep Terminal, Binh Hung 
Wastewater Treatment Plant, 
Tan Thuan Tay Residential Area, 
Phu My Fertilizer.

Ứng dụng: Cảng Cái Mép
Application: Cai Mep Terminal
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BÊ TÔNG CHẢY
Flow Concrete

Bê tông chảy phù hợp cho các cấu kiện cốt thép dày đặc hoặc những vị trí đầm dùi khó khăn, có độ 
linh động cao hơn rất nhiều so với các loại bê tông trộn sẵn thông thường, chảy dễ dàng qua cốt thép 
dày đặc, với khả năng chống phân tầng đảm bảo cho bê tông có tính đồng nhất cao, độ rỗng thấp, 
cường độ ổn định tạo ra bề mặt hoàn thiện có tính thẩm mỹ cao và tăng tính bền cho kết cấu.

Lợi ích sử dụng:
1. Sử dụng bê tông chảy cho các cấu kiện có mật độ cốt thép dày đặc, điều kiện thi công khó khăn..
2. Thi công nhanh, rút ngắn tiến độ của dự án.
3. Bề mặt sau khi hoàn thiện láng mịn hơn.
4. Khả năng bơm cao hoặc bơm xa dễ hơn.
5. Cần rất ít năng lượng đầm lèn nên giảm thiểu được ô nhiễm tiếng ồn. 
6. Tốn ít nhân công, do đó giảm thiểu được chi phí nhân công.

Ứng dụng: 
 Western Capital, Landmark 81

Flow concrete is a reasonable choice for thick reinforcement or difficult locations for concrete vibration, 
much more flexible than other ready-mixed concrete, easy flowing through dense reinforcement, 
stratified resistance to ensure the high homogenate, low porosity, stable strength to create completed 
floor of aesthetics and increase structural durability.

2.  

Benefits: 
1. Using flow concrete for components with 
dense reinforcement, difficult construction 
conditions.
2. Fast construction progress, shortening the 
progress of the project..
3. The surface after finishing is smoother
4. Able to be used for higher and farther pump.
5. Using flow concrete requires much less 
compact energy that minimizes noise
6. Requiring less workers, thus reducing labor 
costs.

Application: 
 Western Capital, Landmark 81. Ứng dụng:  Western Capital

Application:  Western Capital
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Ứng dụng:  Western Capital
Application:  Western Capital

Là loại bêtông đặc biệt có cường độ chịu nén cao vượt trội, nhưng hàm lượng xi măng sử dụng tối ưu 
giảm thiểu phát sinh nhiệt trong qua trình đóng rắn.

Lợi ích sử dụng:
1. Phù hợp cho các kết cấu bê tông cốt thép 
có yêu cầu khả năng chịu lực cao như: Dầm 
cầu, dầm nhà cao tầng và những cấu kiện 
dự ứng lực...
2. Giúp cho công trình vượt nhịp lớn hơn. 
Giảm được tiết diện cột vách... tạo ra không 
gian thoáng và rộng rãi hơn, qua đó tăng 
diện tích khai thác cho dự án.
3. Giảm khối lượng cốt thép cần sử dụng.
4. Khả năng phát triển cường độ sớm sau 7 
ngày giúp tăng tốc độ luân chuyển coppha 
và triển khai các công tác tiếp theo như: 
nâng tầng, rút ngắn thời gian hoàn thành 
dự án...
5. Chịu được tải trọng và các chấn động lớn.

Ứng dụng: 
Delasol, Alpha 4 – Golden Hill, Thu Duc House,…
Mác tiêu biểu: C15/55

Ứng dụng: Delasol
Application: Delasol

This is a special type of concrete with superior compressive strength, but the optimum 
cement content minimizes heat during curing.

Benefits: 
1. Suitable for reinforced concrete structures that requires great bearing capacity such as bridge 
beams, high-rise girders and prestressed structures ...
2. Helping the project to come over the larger span, reduce the section of wall and column, 
create a more open and spacious space, thereby increasing project area.
3. Reduce the amount of reinforcing steel.
4. Able to develop early strength after 7 days that helps speed up the rotation of formworks 
and deploy the next works such as raising levels, shortening project completion time
5. Able to bear heavy loads and concussion.

Application:
Delasol, Alpha 4 – Golden Hill, Thu Duc House,…
Typical grade: C15/55

BÊ TÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO 
Super Strength Concrete 3.  
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Bê tông tươi bù co ngót được chế tạo từ hỗn hợp xi măng, cốt liệu, nước và phụ gia bù co ngót với tỷ 
lệ phối trộn thích hợp nhằm tạo ra hỗn hợp bê tông có khả năng trương nở thể tích trước khi kết thúc 
ninh kết.

Application:
Ghome, Van Hanh Mall, Dong Phuong Wedding & Convention Center, Celadon City, Heiniken Factory

Ứng dụng:
Ứng dụng: Trung tâm thương mại Vạn Hạnh, Nhà hàng 
tiệc cưới Đông Phương, Celadon City, Nhà máy Heiniken

Lợi ích sử dụng:
1. Sử dụng để trám kín các khe rỗng nhỏ, khe co giãn, khe đặt máy công nghiệp, bu lông neo…
2. Hạn chế vết nứt do co ngót cho bê tông.

Benefits: 
1. Used to seal small gaps, expansion joints, industrial machine slots, bolts ...
2. Limit shrinkage cracks for concrete.

Shrinkage compensating concrete is made from a mixture of cement, aggregate, water and shrinkage 
compensation additive with appropriate mixing rate to create a concrete mixture that ables to expand 
the volume before finishing agglomeration.

BÊ TÔNG BÙ CO NGÓT
Shrinkage Compensating Concrete4.  

Ứng dụng:  Celadon City
Application: Celadon City
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Ứng dụng:  Celadon City
Application: Celadon City

Bê tông xanh được sản xuất từ các nguyên liệu thô như tro bay, cốt liệu bê tông tái chế, sợi nhôm… Tro 
bay là một sản phẩm phế thải từ các nhà máy điện đốt than và thường được xử lý ở các bãi chôn lấp 
ảnh hưởng đến môi trường, gây ô nhiễm không khí. Tuy nhiên, tro bay sau khi được xử lý có hoạt tính 
phù hợp cho sản xuất bê tông và có thể tăng độ bền thêm 30% so với bê tông thông thường. Tương 
tự cốt liệu tái chế được kiểm tra nghiêm ngặt trước khi được đưa vào sử dụng. Sử dụng bê tông xanh 
giúp giảm phát thải khí CO2, bảo vệ cộng đồng. 

Green concrete is manufactured from several raw components including fly ash, recycled aggregate 
and cooper fiber. Fly ash, a waste product from coal-fired power plants, is often processed in landfills 
that affect the environment and cause air pollution. 
However, fly ash after being treated has a suitable activity for producing concrete and can increase 
the durability by 30% compared to conventional concrete. Similarly, recycled aggregates are strictly 
tested before being put into use. Using green concrete helps to reduce CO2 emissions and protect 
the community.

Benefits: 
Increase the efficiency in buildings and constructions. Reduce the 
amount of cement and carbon "footprint" on each concrete unit. 
Besides, it brings commercial potential in building of contractors 
regarding the National Green Technology Policy.

Ứng dụng:
Palm Heights

Lợi ích sử dụng:
Tăng hiệu suất sử dụng trong các tòa nhà, công trình. Giảm lượng xi 
măng, "dấu chân" carbon trên mỗi đơn vị bê tông. Bên cạnh đó, nó 
mang lại tiềm năng thương mại trong công tác xây dựng của nhà 
thầu, phù hợp với Chính sách công nghệ xanh quốc gia.

Application:
Palm Heights

BÊ TÔNG XANH
Green Concrete 5.  
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Bê tông có thời gian duy trì độ sụt lâu là loại bê tông cho phép khả năng thi công tốt lớn hơn 04 giờ, 
nhằm đảm bảo phù hợp với cấu kiện khó tiếp cận hoặc biện pháp thi công cho hạng mục cần thời 
gian chờ lâu.

Lợi ích sử dụng:
1. Đảm bảo thời gian thi công đối với các cấu kiện như: cột, cọc khoan nhồi…
2. Đảm bảo tính đồng nhất cho mẻ đổ sau khi đóng rắn.
3. Không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố tác động bên ngoài gây ngắt quảng tiến độ như: giao thông, thời 
tiết, hỏng hóc máy móc thiết bị trong quá trình thi công…làm tăng tính an toàn cho thi công.

Ứng dụng: 
Chung cư Richstar, Ascent Plaza, KDC An Phú An Khánh, Gem Riverside

BÊ TÔNG DUY TRÌ ĐỘ SỤT TỪ 4 GIỜ ĐẾN 8 GIỜ
Slump Retention 4h-8h

Ứng dụng: Ascent Plaza
Application: Ascent Plaza

6.  

Slump retention concrete allows the construction time to be longer than 04 hours, ensuring to be 
suitable with components that are difficult to access or construction solution for items that require 
long time.

Benefits: 
1. Ensure construction time for components such as bored piles, piles ...
2. Ensuring uniformity for concrete after curing.
3. Not affected by external impact factors that causes interruption to progress such as traffic, weather, 
machinery failures during construction and that increases safety for construction

Appication:  
Richstar Apartment, Ascent Plaza, An Phu An Khanh Residential Area, Gem Riverside.
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This special type of concrete uses low-heat cement or optimal fly ash content in a concrete mix design, 
combined with aggregate cooling system and water cooling technology to create cold concrete with 
less heat, ensuring good control of hydration heat of cement during curing.

Là loại bê tông đặc biệt, sử dụng xi măng ít tỏa nhiệt hoặc hàm lượng 
tro bay tối ưu trong thành phần cấp phối bê tông, kết hợp với hệ 
thống làm mát cốt liệu, công nghệ làm lạnh nước nhằm tạo ra loại bê 
tông lạnh ít tỏa nhiệt, đảm bảo kiểm soát tốt nhiệt thủy hóa của xi 
măng trong suốt quá trình đóng rắn.

Lợi ích sử dụng: 
Giảm nguy cơ nứt do ứng suất nhiệt trong lòng bê tông kết cấu khối lớn

Ứng dụng:
Ghome, Empire City, Sunshine Riverside, The Park Avenue, Hyosung

Benefits:
Reducing the risk of being cracked due to heat 
pressure inside large-sttructured concrete

Application: 
Ghome, Empire City, Sunshine, 
Riverside, The Park Avenue, Hyosung

Ứng dụng: Empire City
Application: Empire City

BÊ TÔNG ÍT TỎA NHIỆT
Low Heat Concrete 7.  
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Bê tông phun được thi công bằng cách sử dụng một thiết bị phun áp lực lên bề mặt cần thi công như 
máng, rãnh lộ thiên, đường hầm hay gia cố sườn dốc…mà không cần phải sử dụng đến cốp pha. Bê 
tông được kết chặt vào cấu trúc giúp không bị rơi sụp trong trường hợp bề mặt thi công có độ dốc 
cao thậm chí là thẳng đứng.

Lợi ích sử dụng:
1. Thi công các cấu kiện, hạng mục không cần cốp pha phù hợp cho các hạng mục có bề mặt uốn lượn, 
cần tính thẩm mỹ cao.
2. Tạo ra kết cấu chống đỡ tạm thời và lớp lót cho mặt hầm.
3. Cải tạo nâng cấp, sửa chửa đồng thời tăng cường khả năng chịu lực cho các công trình.
Ứng dụng: 
Nhà máy sx polypropylene và kho ngầm chứa khí dầu mỏ hóa lỏng

BÊ TÔNG PHUN
Shotcrete8.  

Shotcrete is constructed by using a high-speed shoting device to put pressure on the applied surface 
such as troughs, open-cut grooves, tunnel or slope reinforcement, etc. without mixing with extra 
aggregate. Concrete is tightly attached with structure, which helps not to collapse in the case of a 
high slope even vertical construction surface.

Benefits: 
1. Constructing components and items without formwork suitable for items with winding surfaces and 
requiring high aesthetics.
2. Creating temporary prop-up structure and lining for the tunnel.
3. Renovating, upgrade and enhance force-resistance of buildings.

Appication:  
Polypropylene manufacturing factory and liquefied petroleum gas underground storage
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BÊ TÔNG ĐẠT CƯỜNG ĐỘ SỚM
Rapid Strength Concrete 9.  

Bê tông đạt cường độ sớm có khả năng phát triển cường độ nén ở 24 giờ, lớn hơn 30 Mpa.

Ứng dụng:
Chung cư Everich 8, Diamond Lotus, Kingdom

Lợi ích sử dụng:
1. Rút ngắn tiến độ thi công, thời gian luân chuyển coppha.
2. Phù hợp một số công nghệ thi công đặc biệt như coppha trượt.
3. Sử dụng cho các cấu kiện bê tông đúc sẵn.

Rapid strength concrete is capable of developing 
compressive strength after 24 hours, larger than 
30 Mpa.

Benefits: 
1. Shorten construction schedule and rotation time of 
formworks.
2. Suitable for some special construction technologies 
such as sliding formwork.
3. Used for prefabricated concrete components.

Application:
Chung cư Everich 8, Diamond Lotus, Kingdom

Ứng dụng:  Diamond Lotus
Application: Diamond Lotus
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CÔNG TRÌNH NHÀ XƯỞNG
Factory Works1.  

NHÀ MÁY SX POLYPROPYLENE VÀ KHO 
NGẦM CHỨA KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG

NHÀ MÁY THÉP ĐẶC BIỆT
POSCO SS VINA

Polypropylene producing factory and 
liquefied petroleum gas underground storage

Posco SS Vina Steel Factory

Investor: Hyosung Group
Constructor: ETEC – VIMECO

Chủ Đầu Tư: Tập đoàn Hyosung
Nhà Thầu: ETEC – VIMECO

Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH Posco SS Vina
Nhà Thầu: Công ty Cơ khí và Xây dựng
Posco E&C VN
Investor: Posco SS Vina Co., Ltd
Constructor: Posco E&C VN
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Investor: Hyosung Group
Constructor: ETEC – VIMECO

Chủ Đầu Tư: Tập đoàn Hyosung
Nhà Thầu: ETEC – VIMECO

Investor: Posco SS Vina Co., Ltd
Constructor: Posco E&C VN

NHÀ MÁY GANG THÉP 
FORMOSA HÀ TĨNH
Formosa Ha Tinh Steel Factory

Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh
Nhà Thầu: Công ty Cơ khí và Xây dựng Posco E&C VN 
Investor: Formosa Ha Tinh Iron and Steel Company Limited
Constructor: Posco E&C VN Engineering and Construction Company

NHÀ MÁY LỌC DẦU NGHI SƠN 
Nghi Son Oil Refinery

Chủ Đầu Tư: Petrovietnam, Idemitsu Kosan, 
Kuwait Petroleum International, Mitsui 
Chemicals
Nhà Thầu: Liên doanh JGCS 
Investor: Petrovietnam, Idemitsu Kosan, 
Kuwait Petroleum International, Mitsui 
Chemicals
Constructor: JGCS Joint Venture
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2.  CÔNG TRÌNH CAO TẦNG
High-Rise Works

THE SUN AVENUE
The Sun Avenue

Chủ Đầu Tư: Tập đoàn Novaland
Nhà Thầu: AGC 
Investor: Novaland Group
Constructor: AGC

RIVER PANORAMA 
River Panorama

Chủ Đầu Tư: Tập đoàn An Gia
Nhà Thầu: Ricons
Investor: An Gia Group
Constructor: Ricons
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Chủ Đầu Tư: Tập đoàn Novaland
Nhà Thầu: AGC 
Investor: Novaland Group
Constructor: AGC

RIVER PANORAMA 
River Panorama

Chủ Đầu Tư: Tập đoàn An Gia
Nhà Thầu: Ricons
Investor: An Gia Group
Constructor: Ricons

THE GOLD VIEW
The Gold View

Chủ Đầu Tư: Công ty Cổ Phần May – Diêm Sài Gòn
Nhà Thầu: : Coteccons 
Investor: : Saigon Garment - Match Joint Stock Company
Constructor: : Coteccons

EMPIRE CITY
Empire City

Chủ Đầu Tư: Liên doanh giữa Tiến Phước và 
Denver Power.
Nhà Thầu: Fecon South, Hòa Bình 

Investor: The joint venture between Tien 
Phuoc and Denver Power
Constructor: Fecon South, Hoa Binh
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CẦU NGUYỄN TRI PHƯƠNG
Nguyen Tri Phuong Bridge

TUYẾN METRO LINE 1
Metro Line 1

3.  CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
Civil Works

Chủ Đầu Tư: Ban quản lý đường sắt đô thị
Nhà Thầu: Sumimoto – Cienco 6
Investor: MAUR
Constructor: Sumimoto – Cienco 6

Chủ Đầu Tư: Sở giao thông vận tải
Nhà Thầu: Công ty Cổ phần Xây dựng 
& Đầu tư 492
Investor: Department of Transport
Constructor: Construction 
& Investment JSC No 492
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Chủ Đầu Tư: Ban quản lý đường sắt đô thị
Nhà Thầu: Sumimoto – Cienco 6
Investor: MAUR
Constructor: Sumimoto – Cienco 6

CẢNG TỔNG HỢP QUỐC TẾ THỊ VẢI
Thi Vai International General Cargo Terminal

CẢNG GERMALINK 
Gemadept Port

CÔNG TRÌNH CẢNG
Terminal Works 4.  

Chủ Đầu Tư: Công ty CP Cái Mép Gemadept - Terminal Link
Nhà Thầu: Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân
Investor: Cai Mep Gemadept - Terminal Link Joint Stock Company
Constructor: Phu Xuan Cons.,JSC

Chủ Đầu Tư: Ban Quản lý Dự án 85 - Bộ GTVT
Nhà Thầu: Liên danh nhà thầu Penta - Rinkai 
Investor: Project Management Unit 85 - Ministry 
of Transport
Constructor: Penta - Rinkai Joint Venture
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5.  CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Remarkable Projects

CÔNG TRÌNH
Projects

Tòa nhà The One
The One Tower
(15/07/2016)

Vinhomes Golden 
River
(20/02/2017)

Khu chung cư Preche
Preche Apartment
(04/11/2016)

M-One Tân Kiểng
M-One Tan Kieng
(19/10/2016)

CC Cao Tầng Riverside 
Apartment (Diamond 
Lotus)
Riverside Apartment 
(17/01/2017)

Chung cư cao tầng kết hợp TTTM 
và văn phòng The Everrich 8.
The Everrich 8 Apartment – 
Commercial Center and Office. 
(19/07/2016)

CÔNG TRÌNH 
NHÀ XƯỞNG
Factory works

Nhà máy thép 
Formosa – Hà Tĩnh
Formosa Steel 
Factory
(05/09/2012)

Cầu Long Đại
Long Dai Bridge
(2018 – 2019)

Cầu Mương Lớn
Muong Lon Bridge
(2018 – 2019)

Công trình giao thông
Civils Works
(2018 – 2019)

Nhà máy xử lý nước thải Bình 
Hưng
Binh Hung Wastewater 
treatment plant
(2016 – 2018)

DỰ ÁN 
CAO TẦNG
High rise works

CC Nguyễn Kim
Nguyen Kim 
Apartment
(01/08/2016)

Palm Heights
(13/06/2017)

Khu CC Botanica
Botanica 
Apartment
(15/09/2016)

Khu chung cư Lucky Palace
Lucky Palace Apartment
(20/06/2016)

The Park Avenue 
(01/09/2016)

Khu căn hộ cao cấp The Sun 
Avenue
The Sun Avenue 
Apartment
(22/08/2016)

Diamond Lotus Lake 
View
(24/02/2017)

Khu nhà ở xã Phước Kiển
Phuoc Kien President
(25/08/2016)

Khu căn hộ Orchard Parkview
Orchard Parkview Apartment
(01/09/2016)
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: Lầu 3, Tòa Nhà MELODY 1, 422-424 Ung Văn Khiêm, Phường 25,

      Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VIỆT HÀN

: (028) 73 091 979  -        : 08 579 33333
: 3501371762
: info@viethanconcrete.com
: www.viethanconcrete.com


