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Công ty ban đầu:    Thành lập năm 1873 là “Okuragumi Shokai”  
Vốn điều lệ:            122,742 triệu Yên = 1.096 tỉ US$ 
Số lượng nhân viên:   8,490 (TÍNH THEO NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 2019) 
Chi nhán trong nước:  14 
Mạng lưới ngoài nước:        14 nước   
 Việt Nam (Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh), Đài Loan, Trung Đông (Doha), Singapore, Kuala 
Lumpur, Jakarta, Ấn Độ (New Delhi), Pakistan (Islamabad), Thái Lan, Philippines, Myanmar 
(Yangon), Sri Lanka (Colombo), Bắc Mỹ (Egypt), Trung Quốc. 

Thông tin về Tập đoàn TAISEI 



Các công ty thành viên chính củaTaisei 

Tập đoàn Taisei Rotec (1,200) 

Tập đoàn Taisei U-Lec (441)  

Công ty TNHH Taisei Setsubi (446) 

Tập đoàn bất động sản Taisei 

Seiwa Renewal Works (200) 

Công ty TNHH Taisei-Yuraku Real Estate(3,024) 

Công ty TNHH Taisei-Yuraku Real Estate Sales 

(602) 

Tháp biểu tượng TAKAMATSU (17) 

Công ty TNHH Quốc tế VINATA 



Phòng thư ký 

Phòng kiểm toán 

Phòng kế hoạch doanh nghiệp 

Ban Quản trị kinh doanh 

Ban Quản lý an toàn 

Ban Môi trường 

Trung tâm công nghệ tiên tiến Taisei 

Ban Cơ sở hạt nhân 

Ban Maketing và Bán hàng (Tích hợp) 

Ban Kỹ thuật 

Ban Kỹ thuật công trình giao thông 

Ban Tạp vụ 

Tổng 

giám đốc 

Sơ đồ tổ chức（ TÍNH THEO NGÀY 01 THÁNG 10 NĂM 2019） 

Phòng công nghiệp 

Trụ sở chính Hoạt động Quốc tế 

Ban Năng lượng 

Các chi nhánh 

Ban Thiết kế 

Ban Thi công 

Ban Máy móc và Thiết bị điện 

Ban Kiến trúc và Kỹ thuật (Tích hợp) 



Cảng hàng không sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội, Việt Nam 



Đường hầm đường sắt eo biển Bosphorus,  

                   Kết nối Châu Á và Châu Âu 



Sân vận động quốc gia mới 

                  cho thế vận hội Olympic Tokyo & Paragame 2019 

https://www.sankei.com/tokyo2020/photos/190704/tko1907040001-p1.html 



■ Bộ phận Kế hoạch 
■ Bộ phận Quản lý 
■ Bộ phận Thông tin Kỹ thuật 
■ Bộ phận Chiến lược Nghiên cứu và Phát 
triển ■ Bộ phận Sáng chế 
■ Bộ phận Quản lý sở hữu trí tuệ 

■ Bộ phận Nghiên cứu kết cấu 
■ Bộ phận Nghiên cứu Phòng chống thiên tai 
■ Bộ phận Nghiên cứu môi trường 
■ Bộ phận Nghiên cứu không gian có giá trị. 

■ Bộ phận Nghiên cứu kết cấu và vật liệu 
■ Bộ phận Nghiên cứu địa kỹ thuật 
■ Bộ phận Nghiên cứu thủy lực 

■ Bộ phận Phát triển công trình thế hệ mới 
■ Bộ phận Phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
mới 

■ Bộ phận Phát triển công nghệ sử dụng dưới 
mặt đất  
■ Bộ phận Cải tạo đô thị 
■ Bộ phận Phát triển công nghệ thông mình và 
tiên tiến 

●Phòng Kế hoạch Công nghệ 

●Phòng sở hữu trí tuệ       

●Phòng Nghiên cứu Kỹ thuật đô thị 

●Phòng Nghiên cứu hạ tầng 

●Phòng Công nghệ tiên tiến 

●Phòng Kỹ thuật sản xuất 

Tổng số lượng nhân viên (236) 

Sơ đồ tổ chức của Trung tâm Công nghệ Tiên Tiến Taisei 



Organization of Taisei Advanced Center of Technology 

■ 企画室 
■ 管理室. 
■ 情報技術室 
■ 技術開発戦略室 

■ 特許室 
■ 知財管理室 

■ 構造研究室 
■ 防災研究室 
■ 環境研究室 
■ 空間研究室 

■ 材工研究室 
■ 地盤研究室 
■ 水理研究室 

■ 次世代建設技術開発室 
■ 新領域技術開発室 

■ 地下空間技術開発室 
■ 都市再生技術開発室 
■ スマート技術開発室 

●技術企画部 

●知的財産部     

●都市基盤技術研究部 

●社会基盤技術研究部 

●先進技術開発部 

●生産技術開発部 

Total number of employees  (236) 





Tòa nhà chính 

PTN thủy lực, Máy tạo sóng thần 

PTN an toàn cháy nổ 

PTN môi trường 

PTN công nghệ sạch. 

Máy li tâm địa kỹ thuật 

PTN CNTT xây dựng 

PTN địa kỹ thuật 

PTN kết cấu 

Tòa nhà Zero Energy 

Cơ sở vật chất 
Tổng diện tích: 34,822 m2 
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Tòa nhà Ngiên cứu và Phát triển 

thế hệ mới 



Tòa nhà Zero Energy (ZEB) 



The Wall Street Journal, Sept. 29, 2014 



Máy tạo sóng thần 



PTN Kết cấu 



Tòa nhà Nghiên cứu và Phát triển thế hệ mới 

 Phân tích vật liệu 
 Phân tích hóa sinh 
 Phân tích Gen 
 Nhà xanh 
 Phòng thí nghiệm thí điểm 
 Phòng biến đổi nhiệt độ 
 Phân tích hạt electron qua kính  
     hiển vi 



Hầm gió & Máy giả lập tiếng ồn của gió 
(Đánh giá tiếng ồn khí động học phát ra từ các tòa nhà) 



Hoàn thiện bề mặt T-iROBO 

Máy tự buộc cốt thép đai 

 T-iROBO 

Máy dọn dẹp T-iROBO 

Xe lăn T-iROBO 

Máy đào T-iROBO 

Sự phát triển của máy tự động không người lái 



Thank you for your attention !! 


