
Ngày 22 tháng 2 năm 2016 

 

~Dự án phát triển đô thị đang triển khai tại Tỉnh Bình Dương, Việt nam ~ 

KHAI TRƯƠNG 5 TUYẾN XE BUÝT MỚI TẠI THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG 

TOKYU CORPORATION 

CÔNG TY TNHH BECAMEX TOKYU 

CÔNG TY TNHH XE BUÝT BECAMEX TOKYU 

 

Công ty TNHH Xe Buýt Becamex Tokyu (dưới đây gọi là BECAMEX TOKYU BUS) là công ty 

con 100% vốn của Công ty TNHH Becamex Tokyu (dưới đây gọi là BECAMEX TOKYU) - liên 

doanh được thành lập vào tháng 3 năm 2012 giữa Tokyu Corporation và đối tác Việt Nam là 

BECAMEX IDC CORP. Từ ngày 5 tháng 3 ( thứ Bảy), BECAMEX TOKYU BUS sẽ khai trương 5 

tuyến xe buýt mới kết nối khu vực trung tâm của Thành Phố Mới Bình Dương với các khu vực trọng 

điểm và vùng lân cận, đồng thời đưa vào vận hành trạm xe buýt trung chuyển mới tại Thành Phố 

Mới Bình Dương. 

 

Tại Thành Phố Mới Bình Dương, trung tâm của tỉnh Bình Dương, BECAMEX TOKYU và 

BECAMEX TOKYU BUS vận dụng những kiến thức kinh nghiệm trong phát triển đô thị bao gồm 

phát triển hạ tầng giao thông mà tập đoàn Tokyu đã tích lũy trong quá trình xây dựng “Khu đô thị 

Tokyu Tama Den-en” để phát triển “Khu đô thị vườn Tokyu Bình Dương” với các dự án nhà ở, cơ sở 

thương mại, khu văn phòng, xe buýt, v.v... Việc mở thêm các tuyến xe buýt mới là một phần nỗ lực nhằm 

nâng cao tính tiện nghi cho “khu đô thị vườn Tokyu Bình Dương”.  

 

Từ tháng 12 năm 2014, BECAMEX TOKYU BUS đã đưa vào vận hành tuyến xe buýt “KAZE 

SHUTTLE” kết nối thành phố Thủ Dầu Một với Thành Phố Mới Bình Dương. Nhằm xây dựng một 

hệ thống giao thông mới từ các kiến thức, kinh nghiệm của Nhật Bản như triệt để trong vận hành an 

toàn, đúng giờ theo biểu đồ giờ đăng tại các trạm xe buýt, sử dụng xe buýt tiện nghi thoải mái, lịch 

sự với hành khách v.v..., xe buýt “KAZE SHUTTLE” đang dần trở thành phương tiện đi làm, đi học 

của các công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính mới của Tỉnh và khách vãng lai, người dân địa 

phương, học sinh, sinh viên trong Thành Phố Mới Bình Dương. 

 

5 tuyến mới được đưa vào hoạt động lần này gồm 2 tuyến nối thành phố Thủ Dầu Một với Thành 

Phố Mới Bình Dương và 3 tuyến chạy tuần hoàn trong Thành Phố Mới Bình Dương, nâng tổng số 

tuyến hiện nay từ 1 tuyến với 3 lộ trình lên thành 6 tuyến với 8 lộ trình. Ngoài ra, trạm xe buýt trung 

chuyển được xây dựng mới tại khu thương mại “hikari” bên cạnh Trung tâm Hành chính sẽ trở thành 

điểm kết nối giao thông trọng điểm của Thành Phố Mới Bình Dương. 



 

Bằng việc tạo ra những giá trị mới dựa trên kinh nghiệm của Nhật Bản với các tiêu chí là “An toàn 

- Thoải mái - Đúng giờ”, nhằm hoàn thiện dịch vụ giao thông công cộng - một chức năng không thể 

thiếu trong phát triển đô thị, đồng thời cống hiến cho sự phát triển của Thành Phố Mới Bình Dương, 

BECAMEX TOKYU BUS đang đi tiên phong trong việc khuyến khích chuyển đổi thói quen sử 

dụng xe gắn máy gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại các khu phố, trở thành xã hội sử dụng các 

phương tiện giao thông công cộng tại Thành Phố Mới Bình Dương và các vùng lân cận.  

 

Về dự án phát triển “Khu đô thị vườn Tokyu Bình Dương”, năm 2015 khu thương mại “hikari” và 

khu căn hộ cao cấp “SORA gardens” hoàn thành, mang lại sự nhộn nhịp cho thành phố. Trong tương 

lai, BECAMEX TOKYU và BECAMEX TOKYU BUS sẽ tiếp tục xây dựng một môi trường sống 

phồn vinh tại Thành Phố Mới Bình Dương. 

 

Thông tin khái quát về các tuyến xe buýt mới được trình bày trong tài liệu đính kèm. 

 

 

 

(Tham khảo)Tài liệu này được gửi đến các hội ký giả của Bộ Đất Đai, Cơ Sở Hạ Tầng và Giao 

Thông Du lịch Nhật Bản, Bộ Kinh Tế, Thương Mại và Công Nghiệp Nhật Bản trong ngày hôm nay. 

 

Địa chỉ liên lạc: 

Tokyu Corporation 

Phòng Quan hệ công chúng, Phụ trách Quan hệ báo chí              Tel: +81 (0)3-3477-6086 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tài liệu đính kèm 

Khái quát về các tuyến xe buýt mới 

 

■Thay đổi nội dung vận hành của tuyến hiện tại  

Tên tuyến Tuyến xanh biển 

Mã số tuyến 51 52 53 

Lộ trình vận hành 

Becamex Tower 

~Đường CMT8 ~ 

hikari~ 

Đại học Quốc tế Miền Đông 

Tòa nhà 

Becamex  

~Đường 

CMT8~ 

hikari 

Tòa nhà Becamex  

~Đường CMT8~ 

Trường Ngô Thời 

Nhiệm 

Cự ly vận hành 17,6 km  15,2 km 15,1 km 

Thời gian vận hành 42 phút 35 phút 40 phút 

Số chuyến vận hành 50 chuyến 10 chuyến  2 chuyến 

Thời gian 

giãn cách 

Sáng/ 

chiều tối 
10 ~ 30 phút 

30 phút 

(chỉ vận hành 

buổi chiều） 

 

Trưa 30 phút －  

 

 

■Các tuyến mới 

Tuyến nối thành phố Thủ Dầu Một và Thành Phố Mới Bình Dương 

Tên tuyến Tuyến nâu Tuyến đỏ 

Mã số tuyến 55 39 

Lộ trình vận hành 

Tòa nhà Becamex ~ 

Đại lộ Bình Dương~ 

Đại học Quốc Tế Miền Đông 

Tòa nhà Becamex ~ 

Đường Huỳnh Văn Lũy~  

Khu công nghiệp VSIP2 

Cự ly vận hành 13,9 km 20,2 km 

Thời gian vận hành 30 phút 55 phút  

Số chuyến vận hành 24 chuyến 29 chuyến 

Thời gian 

giãn cách 

Sáng/ 

chiều tối 
15 ~ 45 phút 10 ~ 30 phút 

Trưa 60 phút 60 phút 

 

 

 



  Tuyến tuần hoàn trong Thành Phố Mới Bình Dương 

Tên tuyến Tuyến vàng Tuyến xanh lá Tuyến hồng 

Mã số tuyến 66 67 68 

Lộ trình vận hành 

Đại học Quốc tế 

Miền Đông 

~Hikari ~ 

Đại học Quốc tế 

Miền Đông 

hikari~ 

Chợ Phú Chánh~ 

hikari  

hikari~ 

Nhà ở xã hội Hòa Lợi 

~ 

Khu công nghiệp 

VSIP2 

Cự ly vận hành 8,2 km  8,1 km 5,2 km 

Thời gian vận hành 23 phút 23 phút 12 phút 

Số chuyến 18 chuyến 12 chuyến 17 chuyến 

Thời gian 

giãn cách 

Sáng/ 

chiều tối 
30 phút 30 phút 60 phút 

Trưa 30 phút 30 ~ 60 phút 60 phút 

 

*Giá vé áp dụng trên toàn tuyến :  

Người lớn 10.000 VND/ lượt.  Học sinh, Sinh viên 5.000 VND / lượt. 

*Dự kiến áp dụng từ ngày 5 tháng 3 năm 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■Sơ đồ tuyến  

 



■Bản đồ vị trí trạm xe buýt 

 

 

■Sơ đồ bố trí trạm xe buýt  

 

 

 



■Hình ảnh xe buýt chạy trong Thành Phố Mới Bình Dương 

 

 

■Khái quát về BECAMEX TOKYU http://www.becamex-tokyu.com/ 

Tên gọi Công ty TNHH BECAMEX TOKYU  

Địa điểm Tỉnh Bình Dương, Việt Nam 

Người đại diện Ông Sakai Yoichiro, Tổng Giám Đốc 

Lĩnh vực kinh doanh Phát triển, mua bán, cho thuê bất động sản 

Vốn đầu tư 8.600 tỷ VNĐ 

Ngày thành lập Ngày 1 tháng 3 năm 2012 

Tỷ lệ góp vốn 
TOKYU CORPORATION 65% 

BECAMEX IDC CORP.   35% 

 

■Khái quát về BECAMEX TOKYU BUS 

  http://www.becamex-tokyu.com/project/other_projects/becamex_tokyu_bus/ 

Tên gọi Công ty TNHH Xe Buýt BECAMEX TOKYU  

Địa điểm Tỉnh Bình Dương, Việt Nam 

Người đại diện Ông Furukawa Takashi, Tổng giám đốc 

Lĩnh vực kinh doanh Vận tải, vận chuyển hành khách, quảng cáo 

Vốn điều lệ 40 tỷ VNĐ 

Ngày thành lập Ngày 14 tháng 2 năm 2014 

Tỷ lệ góp vốn Công ty TNHH BECAMEX TOKYU : 100% 

 

 



Tài liệu tham khảo 

【Vê tập đoàn Tokyu】 

Tập đoàn Tokyu khởi đầu từ việc thành lập “Công ty cổ phần đường sắt Meguro Kamata” ra đời vào 

năm 1922. Đến tháng 3 năm 2014, Tập đoàn có 220 công ty và 8 pháp nhân (trong đó có 6 công ty 

niêm yết trên sàn chứng khoán) hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực như giao thông, bất động 

sản, bán lẻ, dịch vụ, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, các ngành kinh doanh hỗ trợ. Trong đó, với lĩnh vực 

trọng tâm là phát triển đô thị lấy đường sắt làm nền tảng, Tập đoàn đã phát triển nhiều lĩnh vực kinh 

doanh gắn liền với đời sống của người dân địa phương. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Về Tokyu Corporation 】 

Tiền thân của Tokyu Corporation là công ty đường sắt Meguro Kamata, năm 1918, Meguro Kamata 

được tách ra từ bộ phận đường sắt của công ty cổ phần Den-en Toshi, một công ty phát triển đô thị 

tại khu vực Denen Choufu – Senzoku, sau đó được tái sáp nhập và sáp nhập thêm công ty đường sắt 

Ikegami, công ty đường sắt Tokyo Yokohama, củng cố nền tảng bộ phận kinh doanh đường sắt. Từ 

nền tảng phát triển đô thị dọc theo các tuyến đường sắt, các ngành kinh doanh dịch vụ bán lẻ, phát 

triển bất động sản, dịch vụ du lịch, văn hóa dần được hình thành, tạo nên nền móng cho Tokyu 

Corporation ngày nay. Vào năm 1953, chúng tôi phát hành “Ý định thư về phát triển khu vực 

Joseinan”, dựa trên ý tưởng đó, trong những năm 1960, 1970 Công ty đã phát triển các dự án khổng 

lồ hướng đến xây dựng một khu đô thị phức hợp là “Khu đô thị Tokyu Tama Den-en”, xây dựng 

tuyến đường sắt “Den-en Toshi”. “Khu đô thị Tokyu Tama Den-en” là một phần vùng đồi Tama ở 

phía Tây Nam Tokyo trải dài qua 4 thành phố Kawasaki, Yokohama, Machida, Yamato, có vị trí cách 

trung tâm khoảng 15~35 km với tổng diện tích khoảng 5.000ha, dân số khoảng 600.000 người (số 

  

  



liệu ngày 31 tháng 3 năm 2012). Tokyu Tama Den-en đã trở thành dự án phát triển đô thị lớn nhất 

Nhật Bản do doanh nghiệp tư nhân đầu tư. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tài liệu tham khảo 

【Những dự án tại Việt Nam】 

 

■Giới thiệu về SORA gardens https://sora-gardens.jp/ 

Vận dụng kiến thức, công nghệ về phát triển bất động sản tại Nhật Bản nhiều năm qua, chỉ có thể là 

BECAMEX TOKYU mới mang lại khu căn hộ “chất lượng Nhật Bản” với thiết kế sắc sảo và không 

gian sống tiện nghi, chất lượng cao, có vườn trên cao và mảng xanh che phủ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên gọi SORA gardens I 

Địa điểm Đạị lộ Hùng Vương, Thành Phố Mới Bình Dương, Phường Hòa Phú, 

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam 

Quy mô kết cấu Bê tông cốt thép, 24 tầng  

Tổng số căn hộ 406 căn 

Diện tích đất 9.082m² 

Diện tích căn hộ Khoảng từ 68m² ~ 105m² (ngoại trừ các căn hộ penthouse) 

Khu vực chung Sảnh, phòng tập gym, hồ bơi,vườn trên cao, bãi đậu xe ô tô và xe máy 

Thời điểm hoàn thành Tháng 3 năm 2015 

Chủ đầu tư Công ty TNHH BECAMEX TOKYU  

 

https://sora-gardens.jp/


■Giới thiêu “hikari”   http://www.becamex-tokyu.com/ja/project/commercial_projects/zone_a/ 

Nằm kề bên Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương với tổng diện tích cho thuê khoảng 1.600m², 

gồm khu ẩm thực food court có 10 quầy (330 ghế), nhà hàng Nhật Bản, nhà hàng Trung Hoa, café, 

cửa hàng tiện lợi, “hikari” mang lại sự phong phú trong ẩm thực và trong sinh hoạt cho giới văn 

phòng và người dân địa phương. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên gọi hikari 

Địa điểm Đường Lý Thái Tổ, Thành Phố Mới Bình Dương, Phường Hòa Phú, thành 

phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam 

Quy mô, kết cấu Cốt thép, một tầng 

Mục đích sử dụng Thương mại 

Diện tích đất 33.025 m² (tổng thể) 

Diện tích xây dựng Giai đoạn 1:  1.577 m²  

Giai đoạn 2:  2.855m² (dự kiến) 

Thời điểm hoàn thành Giai đoạn 1 : tháng 1 năm 2015 

Chủ đầu tư Công ty TNHH BECAMEX TOKYU  

 

http://www.becamex-tokyu.com/ja/project/commercial_projects/zone_a/

