
 

 

ONODA CHEMICO VIETNAM CO.,LTD. 
Ground Improvement Specialist 

Onoda Chemico Co.,Ltd. stands as the pioneer for the ground improvement 
technology for over 30 years with many engineering activities in Japan and South 
East Asia. Onoda Chemico Co.,Ltd. established the representative office in Ho Chi 
Minh City in July 2014, and to meet the demand for the project, established  
Onoda Chemico Vietnam Co,,Ltd as the overseas subsidiary company in August 
2017.  

As Vietnam is in the intensive growth of industrialization and urbanization, 
a wide range of infrastructure is at the top of the requirements.  

To initiate the structure, ground improvement would be a basic need in 
weak or soft ground such as Mekong delta area. As we all know, safe and  
economical design is the most important for the foundation engineering. 

We, Onoda Chemico Vietnam Co,,Ltd. is able to provide the advanced 
technology of ground improvement with environment-friendly designs in 
construction of infrastructure. We believe that our ground improvement 
technology will give the finest support and result in constructing infrastructure.  

 
  
 

Ho Chi Minh City Urban Railway Project 

Onoda Chemico Vietnam Co.,Ltd.

Suite 3C, 34th Floor, Bitexco Financial Tower, 

2 Hai Trieu, Ben Nghe Ward, District 1, 

Ho Chi Minh City, VIETNAM 

TEL.+84-28-3821-1319 / FAX +84-28-3821-1320 

SJMM Method Foamed Mortar Method 



CÔNG TY TNHH ONODA CHEMICO VIỆT NAM 

Phòng 3C, Tầng 34, Tòa nhà Bitexco Financial, 

2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

TEL: +84-28-3821-1319 / FAX: +84-28-3821-1320 

ONODA CHEMICO VIETNAM CO.,LTD. 
CHUYÊN GIA CẢI TẠO ĐẤT NỀN 

 
Công ty TNHH Onoda Chemico được xem là công ty hàng đầu trong lĩnh vực 

công nghệ cải tạo đất với trên 30 năm kinh nghiệm cùng đội ngũ kĩ sư ưu tú, đã 
từng thi công nhiều công trình trong nước Nhật và Đông Nam Á. Công ty thành 
lập văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 7 năm 2014. Và để 
đáp ứng nhu cầu cho các dự án xây dựng, Công ty TNHH Onoda Chemico Việt 
Nam được thành lập vào tháng 8 năm 2017 với tư cách công ty con, hỗ trợ cho 
những hoạt động kinh doanh quốc tế. 

Việt Nam đang trong quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa mạnh mẽ. Vì 
vậy nhu cầu về mở rộng cơ sở hạ tầng là một trong những nhu cầu cần thiết nhất. 
Kiến trúc cơ sở, cải tạo đất nền là nhu cầu tất yếu trong việc xử lý đất yếu và mềm. 
Tiêu biểu như đất của khu vực sông Mekong. Và tất cả những gì cơ bản mà một 
công trình xây dựng cần có chính là sự an toàn và thiết kế mang tính kinh tế. 

Chúng tôi, công ty TNHH Onoda Chemico Việt Nam sẽ cung cấp những công 
nghệ hiện đại trong việc cải tạo đất nền bằng những thiết kế và kiến trúc cơ sở hạ 
tầng một cách thân thiện với môi trường. Chúng tôi tin công nghệ cải tạo đất của 
chúng tôi sẽ mang lại sự hỗ trợ và nền tảng tốt nhất trong việc xây dựng cơ sở hạ 
tầng. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Công nghệ SJMM                                                         Công nghệ bê tông bọt khí 

Dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 Thành phố Hồ Chí Minh 
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