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DẪN ĐẦU 
TÍNH SÁNG TẠO

[LIVIC] trong OKASAN LIVIC CO., LTD là từ viết ngược của “CIVIL”  thể hiện cho một sứ mệnh xã hội, 

một doanh nghiệp hỗ trợ từ phía sau. Bên cạnh đó, [LIVIC] viết tắt là [Leading Innovator for 

Value-added Infrastructure and Creativity], có ý nghĩa là “Nhà tiên phong trong sáng tạo và nâng 

tầm giá trị cơ sở hạ tầng”. Dẫn đầu xu hướng, chúng tôi tạo ra các giá trị thêm vào cho cơ sở hạ 

tầng, phục vụ cho đời sống con người. Tinh thần không ngại thử thách, luôn thay đổi để hoàn thiện, 

chúng tôi quyết tâm tiếp tục cống hiến và sáng tạo trong tương lai.



Ngày thành lập

Vốn đầu tư

Tổng Giám Đốc

Nhân Viên 

Chứng chỉ tiếng Nhật

Địa chỉ công ty 

Thông tin liên hệ

Mô tả công việc

CÔNG TY TNHH OKASAN LIVIC VIỆT NAM
(Viết tắt : OKVN)

09/2015

250,000 USD

HIRAHARA NAOYUKI

39 người 
Tính đến tháng 04/2021

Tầng 4, Tòa nhà B&L, 119-121 Ung Văn Khiêm, Phường 25, 
Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Tel: (84-28) 3512 6032 / (84-28) 3512 6033
Fax: (84-28) 3511 2326
Email: info@okasanvietnam.com

Thương mại, xúc tiến ứng dụng các giải pháp hạ tầng 
của Nhật Bản tại Việt Nam.
Thiết kế, gia công các bản vẽ. 

N1: 3 người N2: 9 người  N3: 14 người N4: 8 người
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LỜI CHÀO CỦA 
TỔNG GIÁM ĐỐC

HIRAHARA NAOYUKI
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Công ty TNHH Okasan Livic Việt Nam được thành lập từ năm 2015 với nguồn nhân lực chủ 

yếu là các bạn sinh viên mới ra trường, vì chúng tôi mong muốn rằng qua quá trình đào tạo 

ngôn ngữ và tiếp thu kiến thức kỹ thuật của Nhật Bản trong thời gian dài, những nhân viên ưu 

tú có năng lực cao sẽ tiếp tục làm việc lâu dài tại công ty.

 Một trong những lĩnh vực chính của công ty là nhận thiết kế và gia công bản vẽ từ các công ty 

xây dựng Nhật Bản. Với những vấn đề mới nhất như khó đảm bảo nguồn nhân lực khoa học và 

quy định làm thêm giờ khắt khe ở Nhật, có thể xem Công ty TNHH Okasan Livic Việt Nam là 

một trong những nguồn outsourcing để lựa chọn giúp giải quyết phần nào những vấn đề đó.

Công ty TNHH Okasan Livic Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy và ủng hộ mối quan hệ hữu nghị 

Việt – Nhật, cũng như cố gắng tạo ra niềm hạnh phúc – sự hài lòng cho khách hàng khi đồng hành 

cùng chúng tôi.



LỊCH SỬ HÌNH THÀNH 
VÀ PHÁT TRIỂN

01 Thành lập Công ty TNHH 
Okasan Livic Việt Nam 
(Số vốn: 250.000 USD)

Bắt đầu công việc tính toán 
mặt cắt thiết kế  bản vẽ của 
Okasan Livic

Tháng 9/2015                    

02
Bắt đầu công việc thiết 
kế bản vẽ của công ty 
bên ngoài (4 công ty)

Tháng 10/2015                   

06
Bắt đầu tu nghiệp dài hạn 
tại Nhật Bản (làm việc vài 
năm tại các công ty trong 
tập đoàn)

Tháng 06/2018

04
Gia tăng công việc thiết 
kế bản vẽ của các công ty 
bên ngoài (6 công ty)

Tháng 08/2016                        

05 Bắt đầu thiết kế chi tiết tường 
chắn đất gia cố ở phía đông 
Nhật Bản bằng phần mềm 
thiết kế mới của Okasan Livic

Tháng 04/2017 

03 Bắt đầu tu nghiệp ngắn hạn 
tại Nhật Bản theo chương trình 
của AOTS

Tháng 04/2016                       
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AOTS



Tháng 08/2016                        
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11 Gia nhập SACA (Hiệp hội Vật 
liệu Xây dựng & Xây dựng 
TPHCM)

Tháng 06/2020                    

12
Gia hạn giấy phép kinh 
doanh (Không có hạn chế 
về mã HS đối với xuất 
nhập khẩu / thương mại)

Tháng 08/2020

09
Gia tăng công việt thiết kế 
bản vẽ của các công ty bên  
ngoài (9 công ty)

Tháng 04/2019

14
Gia tăng công việc thiết 
kế bản vẽ của công ty 
bên ngoài (11 công ty)

Tháng 02/2021

08 Ký kết Bản Ghi Nhớ hợp tác 
với Trường Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Tháng 03/2019

15 Ký kết Bản Ghi Nhớ hợp tác 
với Khoa Công Trình Giao 
Thông - Trường Đại học Giao 
Thông Vận Tải TPHCM

Tháng 03/2021

13 Bắt đầu thiết kế bản vẽ 
chi tiết ở vùng Kyushu của 
Okasan Livic

Tháng 10/2020                    

10 Thực hiện thử nghiệm hiện 
trường giải pháp vật liệu 
nhẹ EPS

Tháng 08/2019                      



THIẾT KẾ
TƯỜNG CHẮN

BẢN VẼ CHI TIẾT BẢN VẼ MẶT CẮT DỌC

BẢN VẼ MẶT CẮT NGANG

BẢNG TÍNH BẢNG DỰ TOÁN
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BẢN VẼ MẶT BẰNG

BẢN VẼ THOÁT NƯỚC
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THIẾT KẾ 
VẬT LIỆU NHẸ
EDO - EPS

Bản vẽ lắp đặt

Bản vẽ mặt bằng

Bản vẽ mặt cắt dọc

Bản vẽ mặt cắt ngang
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THIẾT KẾ
NGOÀI

Bản vẽ lắp ráp bình chứa

Lưới thoát nước mềm

Lưới thoát nước Bố cục thanh gia cố

Thiết kế sàn gỗ
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XỬ LÝ CÁC VẤN ĐỀ KỸ THUẬT

Xốp EPS được ứng dụng nhiều trong 
ngành xây dựng dân dụng như : 
Trồng cây trên sân thượng, lắp đặt 
làm bệ khán đài sân vận động, làm 
bệ kho hàng, mở rộng bãi giữ xe, 
thi công cảnh quan, tạo đồi công 
viên,…vv
Đặc biệt, Giải pháp vật liệu nhẹ EPS 
thay thế đất đắp trên nền đất yếu, 
đắp sau mố cầu, đất đắp trên công 
trình ngầm.

EPS

Takino Filter là một loại thảm bảo vệ đất khỏi mưa lớn 
hoặc gió mạnh. Takino Filter có chức năng duy trì hệ 
sinh thái thực vật, vì thế có thể giúp cải thiện môi 
trường và cảnh quan.

Takino Filter
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XÂY DỰNG TRỰC TIẾP

Liner Plate là tấm thép mỏng được gia công gợn sóng, 
bốn mép xung quanh được hàn bởi miếng thép dày, 
có trọng lượng nhẹ, các tấm thép này có thể liên kết 
với nhau bằng các bu lông ở phía trong nên thi công 
dễ dàng, dùng làm các ống trụ đứng, nằm, giếng thu 
nước hoặc là biện pháp bảo hộ tránh sụp đất khi đào 
xuống sâu v.v…
Có thể tổ hợp thành các hình dạng thích hợp sử dụng 
như hình tròn, bầu dục, hình chữ nhật…

Liner plate

Hồ thu nước ngầm là loại hồ làm bằng nhựa, lắp dưới lòng đất cho mục đích chống 
ngập. Dùng để tạm thời thu trữ nước mưa vào trong hồ, hạn chế lưu lượng chảy bề 
mặt. Trọng lượng nhẹ và dễ dàng thi công nên giảm đáng kể chi phí và thời gian 
xây dựng so với các loại bể bê tông truyền thống.

Hồ thu nước ngầm
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ĐỐI TÁC CỦA
CHÚNG TÔI

Công ty TNHH Công Nghiệp Hai My

CÔNG TY TNHH SX TM DV
VI NA MIỀN XANH (VBZ)

Công ty TNHH BeniHome

Công ty Cổ Phần SHQ Indochina

Liên kết với các 
doanh nghiệp tại

Việt Nam để mở rộng 
thị trường 

thương mại
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Trung tâm Nhật ngữ Hinata

Trường Nhật ngữ Đông Du

Trường Nhật ngữ Akamonkai
Công ty TNHH HUMAN 

POWER VIỆT NAM

Trường Đại học Bách Khoa TPHCM

Trường Đại học Bách Khoa TPHCM

Hợp tác với các Trung 
tâm Nhật ngữ để

đào tạo tiếng Nhật 
cho nhân viên

Ký kết Bản Ghi 
Nhớ với các trường 
Đại học nhằm đẩy 

mạnh mối quan hệ giữa 
Trường và doanh 
nghiệp Nhật Bản

KHOA KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT - DẦU KHÍ

Trường ĐH Giao Thông Vận Tải TPHCM
KHOA CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 

KHOA KỸ THUẬT
XÂY DỰNG
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Toàn cảnh OKASAN LIVIC VIỆT NAM

HOẠT ĐỘNG
NHÂN SỰ

Công ty được 
      chia ra làm 

         nhóm chính  3
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Nhóm thiết kế về
tường chắn đất gia cố

Vùng Kantou



Vùng Hokkaido + Chubu

Vùng Kansai
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Vùng Tohoku Vùng Kyushu



Nhóm thiết kế 
các vật liệu khác

Nhóm thiết kế 
vật liệu nhẹ EPS
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HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
CỦA CÔNG TY
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www.okasanvietnam.com

CÔNG TY TNHH OKASAN LIVIC VIỆT NAM
(OKVN)

Tầng 4, Tòa nhà B&L, 119-121 Ung Văn Khiêm,
Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Tel: (84-28) 3512 6032 / (84-28) 3512 6033
Fax: (84-28) 3511 2326
Email: info@okasanvietnam.com


