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Ngày 18 tháng 12 năm 2014 

 

 

 

 

Công ty TNHH Becamex Tokyu (dưới đây gọi là BECAMEX TOKYU), đã thành lập công 

ty con Công ty TNHH Xe buýt Becamex Tokyu (dưới đây gọi là BECAMEX TOKYU BUS) 

với vốn góp là 100% vào tháng 2 năm 2014 tại tỉnh Bình Dương, Việt Nam. BECAMEX 

TOKYU BUS chính thức khai trương Tuyến xe buýt “KAZE SHUTTLE” vào ngày 19 tháng 

12 (thứ Sáu) vận dụng những kinh nghiệm được tích lũy bởi Tập đoàn Tokyu về kiến tạo đô 

thị bao gồm cơ sở hạ tầng giao thông trong dự án “Thành phố vườn Tokyu Tama”. 

 

“KAZE SHUTTLE” được áp dụng các kinh nghiệm, kiến thức, công nghệ Nhật Bản như 

vận hành đúng giờ bằng cách đăng thời gian biểu vận hành tại các trạm dừng, cung cấp xe buýt 

sạch đẹp tiện nghi, thái độ tiếp khách lịch sự nhằm hướng đến việc phát triển một hệ thống giao 

thông mới. “KAZE SHUTTLE” kết nối Thành Phố Mới Bình Dương với thành phố Thủ Dầu 

Một, sẽ trở thành phương tiện giao thông phục vụ cho công nhân viên chức làm việc tại Trung 

tâm Hành chính Tập trung Hành chính tỉnh Bình Dương cũng như khách vãng lai và người dân 

địa phương tại Thành Phố Mới Bình Dương. Trung tâm Hành chính Tập trung Tỉnh - thủ phủ 

mới của tỉnh Bình Dương đã được di dời từ thành phố Thủ Dầu Một vào Thành Phố Mới Bình 

Dương vào tháng 2 năm 2014. Thêm vào đó, “KAZE SHUTTLE” cũng đã bắt đầu vận hành 

các chuyến xe đưa đón khách đến Trung tâm mua sắm AEON vào các ngày thứ Bảy, Chủ Nhật 

và ngày Lễ, đây là Trung tâm mua sắm thứ hai của Aeon ở Việt Nam khai trương vào ngày 1 

tháng 11 năm 2014 tại Bình Dương. 

 

Vào ngày 18 tháng 12, công trình mở rộng đường Phạm Ngọc Thạch, tuyến đường kết nối 

Thành phố Thủ Dầu Một và Thành Phố Mới Bình Dương với mỗi bên đường có 4 làn xe đã 

hoàn thành. Trên toàn tuyến đường (khoảng 6,5 Km) sẽ đưa vào sử dụng làn đường ưu tiên 

dành cho xe buýt, đây là thử nghiệm đầu tiên tại tỉnh Bình Dương nhằm mục đích tăng cường 

sự đúng giờ và tiện lợi của “KAZE SHUTTLE”  

 

BECAMEX TOKYU là liên doanh được Tập đoàn Tokyu thành lập vào tháng 3 năm 2012 hiện 

đang xây dựng và phát triển “Thành phố vườn Tokyu Bình Dương” bao gồm căn hộ chung cư, nhà 

Khai trương tuyến xe buýt tại tỉnh Bình Dương Việt Nam 

Kiến tạo đô thị “Thành phố vườn Tokyu Bình Dương” đang được thực hiện 
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ở, các cơ sở thương mại, văn phòng tại Thành Phố Mới Bình Dương nơi được xem là trung tâm 

mới của tỉnh Bình Dương. 

 

Vào cuối năm 2014, dự án đầu tiên của “Thành phố vườn Tokyu Bình Dương” là căn hộ cao 

tầng “SORA gardens I” và Khu thương mại “hikari” bao gồm Khu ẩm thực và cửa hàng tiện 

lợi FamilyMart dự kiến sẽ được hoàn thành. Bên cạnh đó, từ ngày 12 tháng 12 công ty sẽ bắt 

đầu đưa vào hoạt động công trình chiếu sáng mừng giáng sinh ở khu vực phía trước “hikari” 

tạo không khí sôi động cho thành phố, và thông qua những hoạt động này nhằm góp phần tạo 

nên môi trường sống sung túc cho Thành Phố Mới Bình Dương trong tương lai 

Thông tin khái quát về “KAZE SHUTTLE” và “THÀNH PHỐ VƯỜN TOKYU BÌNH 

DƯƠNG”được trình bày trong tài liệu đính kèm. 

 

■ Thiết kế xe buýt Kaze Shuttle 

Địa chỉ liên lạc: 

-Các thông tin về thông cáo báo chí 

Công ty TNHH Becamex Tokyu   Phòng Chiến lược Kinh doanh TEL:  0650-222-1109 

Mr. Naito (tiếng Nhật)   TEL:  0906 938 997  Email: daisuke.naito@becamex-tokyu.com 

Ms. Anh Thy (tiếng Việt, tiếng Anh)  TEL:  01266 148 096 Email:nguyen.bui.anh.thy@becamex-tokyu.com 

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

 

-Các thông tin chung và dịch vụ xe buýt 

Công ty TNHH Xe buýt Becamex Tokyu  Phòng Quản lý 

Ms. Dung (tiếng Việt)   TEL: 0650-222-0555       Email:tran.thi.phuong.dung@bt-bus.com 
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Tài liệu đính kèm 

■ Khái quát về Công ty TNHH Xe Buýt Becamex Tokyu  

(1) Tên gọi Công ty TNHH Xe buýt Becamex 

Tokyu 

(2) Địa điểm Tỉnh Bình Dương, Việt Nam 

(3) Người đại diện Giám đốc Furukawa Takashi 

(4) Lĩnh vực kinh 

doanh 

Vận tải, vận chuyển hành khách 

(5) Vốn đầu tư 40.000.000.000VNĐ (khoảng 

200.000.000 yên 

(6) Ngày thành lập Ngày 14 tháng 2 năm 2014 

(7) Tỷ lệ góp vốn BECAMEX TOKYU 100％ 

  ※ Tỷ giá hối đoái vào tháng 9 năm 2014 

■ Khái quát tuyến xe buýt KAZE SHUTTLE  

(1) Tuyến vận hành 

Tòa nhà Becamex (TP. Thủ Dầu Một) ~ Trung tâm Hành 

chính Tập trung Thành Phố Mới (TPM) ~ Đại học Quốc tế 

Miền Đông 

(2) Cự ly tuyến 22,1 Km 

(3) 
Thời gian vận 

hành 

Từ Tòa nhà Becamex đến Trung tâm Hành chính tập trung 

Tinh                  31 phút 

(4) Giá vé  
Trên toàn tuyến, 10.000 VNĐ  Học sinh, sinh viên: 5.000 

VNĐ 

(5) 
Số lần vận hành 

(ngày thường） 

Tòa nhà Becamex ~ Đại học Quốc tế Miền Đông: 50 chuyến,  

Tòa nhà Becamex ~ Thành Phố Mới: 10 chuyến  

Tổng cộng: 60 chuyến 

(6) 
Thời gian giãn 

cách 
Sáng và chiều tối: 10-20phút, ban ngày: 30 phút 

(7) 
Thời gian bắt đầu 

vận hành 
Ngày 19 tháng 12 năm 2014 (bắt đầu vận hành chính thức) 

 

■ Về tên gọi “KAZE SHUTTLE” 

Công ty đã chọn “KAZE” trong tiếng Nhật có nghĩa là “Gió” để 

đặt tên cho tuyến xe buýt này với mong muốn cung cấp dịch vụ 

xe buýt mới ứng dụng kinh nghiệm công nghệ Nhật Bản, từ đó 

tạo ra giá trị mới cho Thành phố mớ Bình Dương, “KAZE 

SHUTTLE” như làn gió nhẹ nhàng có thể đi đến bất kỳ nơi nào 

và trở thành phương tiện giao thông công cộng được người dân Việt Nam yêu mến. 

■ Xe buýt và trạm xe buýt “KAZE SHUTTLE” 
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■ Lộ tuyến vận hành của KAZE SHUTTLE 

 

  
 

  

Thành phố Mới BD 

Quốc lộ 13 

TP. Thủ Dầu Một 

Trung tâm  

TP. Hồ Chí Minh 

Aeon Mall 

KAZE SHUTTLE 


