Triển khai các chính sách của Kyushu

"Chiến lược công nghiệp tăng trưởng khu vực Kyushu / Okinawa (Chiến lược Earth) "
Nỗ lực thúc đẩy trên toàn vùng Kyushu. 4 lĩnh vực chiến lược sẽ được liên kết với nhau, cùng hướng đến mục tiêu phát triển bền vững như là cửa ngõ của châu Á.
Được xây dựng vào tháng 3 năm 2014, sửa đổi vào tháng 7 năm 2018 với trọng tâm là những nỗ lực hợp tác liên ngành trong bối cảnh xã hội đổi mới.

Lĩnh vực chiến lược
Năng lượng sạch
Energy & Environment

・Phấn đấu trở thành cơ sở cung cấp
năng lượng sạch với giá cả hợp lý
Năng lượng từ khí hydro / địa nhiệt /
điện gió ngoài khơi / đại dương /
nhiệt điện hiệu quả cao
・Phấn đấu trở thành cơ sở sản xuất và
phát triển xe ô tô thế hệ tiếp theo
・Xây dựng cơ sở tiết kiệm năng lượng
hàng đầu
・Dẫn đầu về các ngành công nghiệp liên
quan đến môi trường và năng lượng
ở châu Á

Ngành nông, lâm, thủy sản /
thực phẩm
Agriculture

PROFILE OF KYUSHU 2020

Nỗ lực hợp tác liên ngành
Quốc tế hóa

Y tế / Chăm sóc sức khỏe / Mỹ phẩm
Health

・Tạo ra một nền công nghiệp về dịch vụ y tế dự
phòng và tăng cường sức khỏe, hướng đến mục
tiêu mang lại sự khỏe mạnh cũng như kéo dài tuổi
thọ
・Thúc đẩy gia nhập vào lĩnh vực thiết bị y tế và
mở rộng ra nước ngoài
・Tạo ra một ngành công nghiệp mới trong lĩnh
vực y tế / điều trị tiên tiến
・Mang lại làn gió mới cho ngành công nghiệp
liên quan đến thực phẩm chức năng và tốt cho
sức khỏe
・Đẩy mạnh ngành công nghiệp liên quan
đến mỹ phẩm

Earth

・Thúc đẩy phát triển ra thị trường nước ngoài
・Xây dựng hệ thống sản xuất tối ưu,phát
triển thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước
・Thành lập thương hiệu Kyushu
・Tăng cường hệ thống logistics và vận chuyển
・Mở rộng quy mô kinh doanh và xây dựng hệ
thống cung ứng ổn định
・Tận dụng nguồn năng lượng tái tạo được
phát triển ở vùng nông thôn
・Đẩy mạnh khu vực nông thôn miền núi và ven
biển

Giới thiệu về KYUSHU 2020

Du lịch
Tourism

Nguồn nhân lực trong
lĩnh vực công nghiệp
Phát triển cơ sở hạ tầng
Sản xuất trên cơ sở mô
hình Monozukuri

・Sử dụng nguồn nhân lực quốc tế như du học sinh, v.v.
・Xúc tiến các doanh nghiệp vừa và nhỏ, v.v. phát triển ra thị trường quốc tế
・Vực dậy đầu tư trực tiếp vào Nhật Bản
・Xây dựng một xã hội mọi người đều đóng góp công sức và đổi mới cách làm việc
・Đào tạo nguồn nhân lực, v.v. có chuyên môn thông qua sự
hợp tác giữa doanh nghiệp - trường học - chính phủ, v.v.
・Phát triển sớm mạng lưới đường cao tốc Kyshu
・Tăng cường chức năng cửa ngõ của sân bay
・Tăng cường chức năng cảng
・Tăng cường nền tảng và ứng dụng kỹ thuật sản
xuất mô hình Monozukuri đã được tích lũy
・Xây dựng sản phẩm và dịch vụ mới

ICT/IoT, v.v. (Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4)
Thành lập và khởi nghiệp

Russia

・Xúc tiến ứng dụng IoT, v.v.
・Thúc đẩy việc truyền thông tin ra nước ngoài
・Thành lập công ty khởi nghiệp có thể hoạt động trên toàn cầu
・Hỗ trợ khởi nghiệp trong trường đại học

Ulaanbaatar

Trao đổi kinh doanh hợp nhất trên toàn vùng Kyushu và thúc đẩy việc truyền tải thông tin

・Thực hiện một cách chắc chắn Chiến lược
du lịch Kyushu giai đoạn thứ hai
・Hình ảnh thương hiệu Kyushu
・Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch
・Thúc đẩy đến thăm Kyushu
・Khuyến khích du khách ở lại và tiêu dùng
・Đẩy mạnh du lịch liên kết với Cool Japan

●

Mongolia

・Tạo ra các cơ hội kinh doanh và truyền tải thông tin
thông qua sự kiện thể thao quốc tế quy mô lớn
・Nắm bắt nhu cầu mới vượt ra khỏi lĩnh vực công nghiệp
và tạo ra các cơ hội kinh doanh

Vladivostok
●

Beijing

Liên kết Kyushu ~ Okinawa

●

・Tạo ra các cơ hội kinh doanh trong lĩnh vực thể thao và chăm sóc sức khỏe
・Phát triển Châu Á bằng cách sử dụng chức năng của trung tâm Logistics của sân bay quốc tế Naha
・Thu hút các du thuyền quốc tế

China

Kyushu Economy International

Trang chủ của Tổ chức xúc tiến quốc tế hóa kinh tế Kyushu
http://www.kyushu-kei.org
Cung cấp thông tin về môi trường kinh doanh và các dự án
giao lưu quốc tế của Kyushu vào mọi thời điểm.

Nepal

●

Bangladesh

○Thành lập vào tháng 7 năm 2001 như một tổ chức thống nhất trao đổi kinh tế quốc tế tại Kyushu, với sự hợp nhất của chính quyền địa phương, đoàn thể kinh
tế và các công ty tư nhân trong khu vực.
○Mục đích là xúc tiến tạo ra sự đổi mới và phát triển khu vực hài hòa thông qua định vị công nghiệp và trao đổi công nghiệp bằng cách thu hút các công ty trong
và ngoài, cùng với quảng bá đồng nhất môi trường định vị công nghiệp và tài nguyên du lịch hấp dẫn của Kyushu cho nước ngoài v.v., nhằm khôi phục và thúc
đẩy sự phát triển độc lập của Kyushu thông qua trao đổi công nghiệp và trao đổi nguồn nhân lực giữa Kyushu và nước ngoài.

Tổ chức
Liên đoàn kinh tế Kyushu Chủ tịch
Liên đoàn phòng thương mại và công nghiệp
Kyushu Chủ tịch

Hội viên

Các tỉnh, các đô thị cấp quốc gia, đoàn thể kinh
tế, cơ quan hỗ trợ công nghiệp, cơ quan tài
chính và doanh nghiệp tư nhân
Tổ chức phát triển hạ tầng doanh nghiệp vừa
và nhỏ Trụ sở Kyushu
Tổ chức Xúc tiến Mậu dịch Nhật Bản Trung
tâm thông tin mậu dịch các tỉnh v.v.
Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản Trung tâm
quốc tế Kyushu (JICA Kyushu) v.v.

Cơ quan
hỗ trợ

Cố vấn

Giám đốc sở Kinh tế, Thương mại và Công
nghiệp Kyushu
Giám đốc sở vận tải Kyushu

Tổng thư ký

Liên đoàn kinh tế Kyushu Giám đốc điều
hành cấp cao
Sở Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Kyushu
Trưởng phòng quốc tế
Sở vận tải Kyushu Trưởng phòng du lịch
Liên đoàn kinh tế Kyushu Trưởng phòng
quốctế
Liên đoàn kinh tế Kyushu / Phòng quốc tế
Sở Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp
Kyushu / Phòng quốc tế

Tham vấn
Chánh văn
phòng
Văn phòng

〈E-mail〉kei-info@kyushu-kei.org

●

Malaysia
Singapore

２. Tạo và truyền thông tin <Phổ biến thông tin trong khu vực Kyushu>
-Phổ biến thông tin về môi trường đầu tư, các vấn đề kinh tế của Kyushu
thông qua trang web hay tài liệu quảng bá

Philippines

3,000km

4,000km

Brunei

Kyushu

Fukuoka

①Dự án trao đổi kinh tế và công nghiệp với khu vực châu Á (khu vực
vòngHoàng Hải, Trung Quốc, Hàn Quốc, ASEAN)；② Dự án cung cấp thông
tin kinh doanh và kinh tế nước ngoài bằng cách tổ chức hội thảo v.v. về thông tin
địa phương ở nước ngoài mới nhất hay xu hướng thị trường, cách sử dụng chế độ
hỗ trợ; ③Triển khai các dự án hỗ trợ mở rộng ở nước ngoài ví dụ như trưng bày tại
các triển lãm ở nước ngoài và tổ chức các cuộc thương thảo với người mua ở nước
ngoài, để hỗ trợ mở rộng kênh bán hàng hay đầu tư sang khu vực châu Á

Saga

Oita

Nagasaki

Kyushu Gateway đến châu Á

Kumamoto

Miyazaki

Kagoshima

４. Định vị công nghiệp <Hỗ trợ thu hút các công ty nước ngoài>
-Tổ chức các hội thảo để thu hút các công ty trong và ngoài nước, hay các
buổi học tập cho những người phụ trách v.v.,để thúc đẩy thu hút các công
ty nước ngoài có hiệu quả trong việc vực dậy nền kinh tế khu vực

●

New
Delhi

５. Trao đổi nguồn nhân lực <Trao đổi với du học sinh>
-Tạo nơi trao đổi hay tổ chức hội phỏng vấn việc làm, để thúc đẩy sự hiểu
biết lẫn nhau giữa các doanh nghiệp Kyushu triển khai ra nước ngoài với
du học sinh sẽ là cầu nối với nước ngoài, và định cư ở Kyushu

Sở Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Kyushu Phòng quốc tế
〒812-8546 7F, 2-11-1, Hakataekihigashi, Hakata-ku, FukuokaTEL 092-482-5423

2,000km

Indonesia

３. Trao đổi công nghiệp <Trao đổi công nghiệp giữa Kyushu và nước ngoài>

Liên đoàn kinh tế Kyushu Phòng quốc tế
〒810-0004 6F, 2-1-82, Watanabedori, Chuo-ku, FukuokaTEL 092-761-4261

1,000km

Okinawa

Laos
Viet Nam
Cambodia

１. Hoạch định / lập kế hoạch chiến lược quốc tế hóa v.v.
-Nghiên cứu về khảo sát / hoạch định hiệu quả việc thực hiện trên toàn
Kyushu.

Thông tin liên hệ : Văn phòng Tổ chức xúc tiến quốc tế hóa kinh tế Kyushu

500km

Thailand

Khái quát dự án

Chủ tịch
Phó chủ tịch

●

Hong Kong Taiwan

Myanmar

●

Shanghai

●

Bhutan

Tokyo

Korea

Xi'an

Chongqing

Tổ chức xúc tiến quốc tế hóa kinh tế Kyushu

Japan

India
Australia
Australia
●

Bengaluru

●

Perth
8,000km

6,000km

Sydney ●

VIETNAMESE

Thông tin cơ sở hạ tầng Kyushu
Nhiều đường bay kết nối đến các nước châu Á. Thời gian bay ngắn hơn 1 tiếng so với từ Tokyo.

Chỉ số chênh lệch khu vực giá tiêu dùng của các thành phố lớn (năm 2018)
105.1

105.1

104

102

98

50 phút

Busan (Hàn Quốc)

55 phút

2 giờ 30 phút

Đài Bắc (Đài Loan)

97
96

Hồ Chí Minh
(Việt Nam)

92

Các quận ở thủ đô Tokyo Thành phố Yokoha

Thành phố Nagoya

Thành phố Osaka

Thành phố Fukuoka

Giá thuê văn phòng, nhà ở tại thành phố Fukuoka chỉ bằng
khoảng một nửa so với các quận ở thủ đô Tokyo.
Giá thuê văn phòng và nhà ở tại các thành phố lớn (năm 2018)
Giá thuê trung bình của văn phòng
Giá thuê nhà tư nhân

Singapore

3,448

3,022

1,790

Thành phố Nagoya

1,270

Thành phố Osaka

Thành phố Fukuoka

Nguồn: Sở Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Kyushu lập dựa trên "Dữ
liệu thị trường văn phòng" của Công ty cổ phần Miki Shoji, "Khảo sát thống
kê giá bán lẻ" của Bộ Nội vụ và Truyền thông

Tỷ lệ gia tăng người nước ngoài cư trú ở thành phố Fukuoka là ở mức cao
nhất trong các thành phố lớn.

6 giờ

7 giờ 15 phút

6 giờ 35 phút

7 giờ 40 phút

Hiroshima 208km

Busan (Hàn Quốc)

209km

Osaka

486km

Seoul (Hàn Quốc)

539km

Tokyo

881km

Thượng Hải (Trung Quốc) 883km
Thanh Đảo (Trung Quốc) 958km
986km
Đại Liên (Trung Quốc)
Bắc Kinh (Trung Quốc) 1,432km

Cảng Hakata
Hàn Quốc, Trung Quốc,
Đài Loan, Hồng Kông,
Việt Nam, Thái Lan,
Philippines, Canada, Mỹ

Sân bay Fukuoka

40.0
35.0

32.6

32.3

30.0

Cảng Imari
Hàn Quốc,
Trung Quốc,
Hồng Kông

25.0
21.2
20.0
15.0

Sân bay Saga
Seoul,Busan ,
Thượng Hải,Tây An,
Đài Bắc

Sân bay Nagasaki
Seoul,
Thượng Hải,
Hồng Kông

10.0
5.0

Các quận ở thủ đô Tokyo

Thành phố Yokoha

Thành phố Nagoya

Thành phố Osaka

Thành phố Fukuoka

Nguồn: Sở Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp
Kyushu lập dựa trên"Thống kê người nước
ngoài cư trú" của Bộ Tư pháp

Về số lần ghé cảng của tàu du lịch nước ngoài, thì cảng Hakata
đứng thứ hai và cảng Nagasaki đứng thứ ba toàn quốc.
( Đơn vị: lần)

Số lần ghé cảng của tàu du lịch nước ngoài ghé Kyushu (bao gồm cả cảng Shimonoseki)

1000

957

Khác

900

Cảng Sasebo
800

206

Cảng Kagoshima
715

Cảng Nagasaki

700

71

Cảng Hakata

62

(Chú thích) Số lần ghé
cảng tại cảng Sasebo được
bao gồm trong “khác” cho
đến năm 2014

497

82
98

80

96

39
34
51

190

262

100
77

Sân bay Nagasaki

151
6
45
39

56
5

8
26 17

61
0

2010

44
27
72

70

2011

83

85

35

2012

2013

13
16

263

245

205

Sân bay Kumamoto
Seoul,Daegu,
Cao Hùng,
Hồng Kông

2014

2015

2016

2017

2018

2019

(năm)

Nguồn: Sở Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Kyushu lập dựa trên"Số lần ghé cảng của
tàu du lịch năm 2019 (số liệu sơ bộ)" của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và
Du lịch, "Báo cáo tàu du lịch Kyushu số tháng 1" của sở phát triển khu vực Kyushu

514

Ba Lan

471

Bỉ

43.8

5,299

468

Iran

425

Kyushu

424

Thái Lan

407

Nigeria

405

19.6

4,238

Số lượng sản xuấtthép thô
(năm 2019)

15.1

Sản xuất xe ô tô (năm 2019)

15.0

2,356

Áo

1,301

8.7

391

Na Uy

Kyushu

Đài Loan

371
0

Hàn Quốc

200

400

600
(1 tỷ USD)

Nguồn: Theo "Thống kê thế giới 2019"
của Bộ Nội vụ và Truyền thông

Nguồn: Tài liệu được biên soạn bởi Sở Kinh tế,
Thương mại và Công nghiệp Kyushu

Nguồn: Theo "Thống kê thế giới 2019"
của Bộ Nội vụ và Truyền thông

Các ngành công nghiệp chính ở Kyushu

Sân bay Miyazaki
Seoul, Đài Bắc
Sân bay Kagoshima

Cảng Satsumasendai
Hàn Quốc,
Đài Loan

Sân bay Miyazaki
Cảng Aburatsu
Hàn Quốc

Kagoshima

鹿児島港
Cảng
Kagoshima
Đài Loan

Cảng Shibushi
Hàn Quốc,
Trung Quốc,
Đài Loan
Sân bay Kagoshima
Seoul, Busan, Thượng Hải, Đài Bắc, Hồng Kông

Đường trục chính tiêu chuẩn cao (đang xây dựng / quy hoạch)
Đường cao tốc đô thị

99

19

530

Thụy Điển

31.9

Kim ngạch xuất khẩu (năm 2019)

Cảng Hososhima
Hàn Quốc,
Trung Quốc

Chú thích
Đường trục chính tiêu chuẩn cao (trong quá trình vận hành)

309

Đài Loan

Kyushu là nơi sản xuất ô tô hàng đầu Nhật Bản

Ở Kyushu có các công ty Toyota Motor Kyushu Inc., Nissan Motor Kyushu Co.,Ltd.
Daihatsu Motor Kyushu Co., Ltd., Nissan Shatai Kyushu Co., Ltd. đang hoạt
động với năng lực sản xuất hơn 1,5 triệu chiếc xe, chiếm khoảng 15% trong tổng
số lượng xe được sản xuất trên toàn quốc. Ngoài ra, nhà máy Kumamoto công ty
Honda Motor Co., Ltd. sản xuất xe hai bánh cũng được đặt tại đây.
Sự thay đổi trong số lượng sản xuất xe ô tô (bốn bánh) ở Kyushu

15.0

(Chục nghìn chiếc)

Chất bán dẫn có giá trị gia tăng cao

Công ty sản xuất chất bán dẫn Sony Semiconductor Manufacturing Corporation
có thế mạnh về sản xuất cảm biến hình ảnh CMOS để gắn vào bên trong camera
của điện thoại thông minh, v.v., Tập đoàn Renesas có thế mạnh về mạch IC tích
hợp trong xe ô tô (bộ vi điều khiển), nhà máy sản xuất thiết bị điện của công ty
Mitsubishi Electric Corporation (POWER DEVICE WORKS), có thế mạnh về mạch
bán dẫn điện cho thiết bị điện gia dụng và lắp đặt trên xe ô tô, v.v. đều đặt tại Kyushu.
Sự thay đổi trong số lượng IC sản xuất thực tế trên toàn quốc và Kyushu

Số lượng xe ô tô được
sản xuất tại Kyushu

Số lượng sản
xuất toàn quốc

Số lượng (triệu chiếc)

Thị phần cả nước

Kim ngạch sản xuất
trên toàn quốc

Số lượng sản
xuất tại Kyushu

Kim ngạch sản
xuất tại Kyushu

Kim ngạch
(1 tỷ yên)

Cảng Oita
Hàn Quốc,
Trung Quốc,
Đài Loan

Cảng Nagasaki
Hàn Quốc

178

312

Tổng sản lượng trong khu vực

5,079

Sân bay Kumamoto

95

128

233
35
29

228

So sánh dân số

8.3

Kim ngạch sản xuất nông nghiệp
(năm 2018)

Cảng Miike
Hàn Quốc

215
300

10.2

So sánh với quốc tế về tổng sản lượng trong khu vực:
trích một phần

(Trăm triệu USD)

Sân bay Saga

655
105

Tổng dân số (Ngày 1/1/2019)

(Chục nghìn người)

Seoul,
Busan,
Muan

Cảng Yatsushiro
Hàn Quốc

137

So sánh với quốc tế (so sánh với Đài Loan và Hàn Quốc)
về dân số và tổng sản lượng của khu vực Kyushu

14,112

Kim ngạch sản xuất IC (năm 2019)

Seoul, Busan,Daegu,Jeju, Bắc Kinh,
Đại Liên,Yên Đài, Thượng Hải, Thanh Đảo,
Vũ Hán, Đài Bắc,Cao Hùng, Hồng Kông,
Hà Nội, Hồ Chí Minh,Bangkok,
Cảng
Kitakyushu Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan,
北九州港
Singapore,Kuala Lumpur,
Hồng Kông, Việt Nam, Thái Lan,Nga
Manila, Macau,
Guam, Honolulu
Sân bay Kitakyushu
Seoul,
Busan ,
Đại Liên ,
Sân bay Kitakyushu
Tương Dương,
Đài Bắc
Hakata
Sân bay Fukuoka
Sân bay Oita
Sân bay Oita

Cảng Kumamoto
Hàn Quốc

816

11.2

Tổng số tấn tàu sắt đã đóng hoàn
thành trong thực tế (năm 2018)

●Đường cao tốc Kyushu / Shinkansen / Đường hàng không quốc tế / Tuyến container quốc tế (tại thời điểm tháng 1 năm 2020)

39.4

39.5

100

6 giờ 55 phút

Các thành phố lớn ở châu Á

Tỷ lệ gia tăng người nước ngoài cư trú (năm 2014 ~ năm 2019)

200

5 giờ 30 phút

Tổng diện tích (năm 2019)

Tổng kim ngạch sản xuất trong
vùng (Danh mục)(năm 2016)

Nguồn: trang web của Viện khảo sát địa lý

Các quận ở thủ đô Tokyo Thành phố Yokoha

400

5 giờ 25 phút

Sapporo 1,417km

3,462

3,379

1,499

500

4 giờ 15 phút

4 giờ

Các thành phố lớn trong nước

2,102

600

2 giờ 40 phút

Kyushu có vị trí ở gần với các thành phố lớn của châu Á giống như các thành phố lớn trong nước.

2,596

0.0

3 giờ 35 phút

・Kyushu tọa lạc ở phần phía Tây Nam của quần đảo Nhật Bản, bao gồm 7 tỉnh là Fukuoka, Saga, Nagasaki, Kumamoto, Oita, Miyazaki, và Kagoshima.
・Dân số của Kyushu là 13,01 triệu người (chiếm 10,2% dân số cả nước), các chỉ số kinh tế khác như diện tích, GDP, v.v. cũng chiếm khoảng 10% của cả nước, vì thế Kyushu còn được gọi là "Vùng kinh tế 10%".
・Kim ngạch sản xuất trong vùng Kyushu có quy mô kinh tế tương đương với Thái Lan (đứng thứ 27 trên thế giới).
Thị phần của Kyushu so với cả nước

Nguồn: Trang web các sân bay

6,329

45.0

2 giờ 45 phút

2 giờ

Bangkok (Thái Lan)

Nguồn: Sở Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Kyushu
lập dựa trên "Khảo sát thống kê giá bán lẻ" của Bộ Nội
vụ và Truyền thông

(％)

1 giờ 30 phút

Hồng Kông

94

( yên ㎡)

10 phút

Thượng Hải (Trung Quốc)

98.9

Số tiền

Sân bay ~ Trung tâm đô thị
Seoul (Hàn Quốc)

99.9

100

Tokyo
(Narita)

Fukuoka

106

Kim ngạch sản xuất trong vùng Kyushu có quy mô kinh tế tương đương với Thái Lan

Shinkansen

Sân bay lớn

Cảng vịnh quan trọng 【Nguồn】Sở vận tải Kyushu, sở phát triển khu vực Kyushu, trang webcác sân bay và cảng
【Để thuận tiện, Trung Quốc ghi ở trên là biểu thị cho Trung Quốc đại lục】

(năm)
(năm)

Nguồn: Tài liệu được biên soạn bởi Sở Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Kyushu

Nguồn: Tài liệu được biên soạn bởi Sở Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Kyushu

Kyushu là khu vực sản xuất thực phẩm của Nhật Bản

Kim ngạch sản xuất nông nghiệp của Kyushu chiếm khoảng 20% tổng sản
lượng trên toàn quốc.
Kim ngạch sản xuất nông sản chủ yếu
(theo trình tự kim ngạch từ cao đến thấp) năm 2017

Nông sản

Bò lấy thịt
Heo
Gạo
Gà lấy thịt
Trứng gà
Cà chua
Sữa bò
Dâu
Quýt
Dưa chuột
Khoai lang
Khoai tây
Trà (lá tươi)
Củ cải trắng
Hành hoa

Tổng kim ngạch sản xuất

Kyushu

Toàn quốc

(Đơn vị: trăm
triệu yên)
So sánh với
toàn quốc

3,042

7,228

1,933

6,575

29.4

1,864

17,456

10.7

1,655

3,578

46.3

724

5,327

13.6

700

2,422

28.9

658

7,414

8.9

585

1,752

33.4

533

1,722

31.0

302

1,375

22.0

286

936

30.6

264

1,259

21.0

259

647

40.0

42.1

233

1,118

20.8

202

1,657

12.2

18,356

93,787

19. 6

Nguồn: "Thống kê thu nhập từ sản xuất nông nghiệp" của Bộ Nông nghiệp,
Lâm nghiệp và Thủy sản

Nơi khởi đầu của các nhà máy thép hiện đại
Nhà máy sản xuất thép Yahata của Nippon Steel Corporation trước đây là nhà
máy sản xuất thép Yahata do chính phủ quản lý, được đặt tại Kyushu có số
lượng sản xuất thép thô chiếm khoảng 15% của cả nước.
Sự thay đổi trong số lượng sản xuất thép thô trên toàn quốc và Kyushu
Toàn quốc

(Nghìn tấn)

Kyushu

Thị phần cả nước

140,000

15.5

120,000

15.0

100,000

14.5

80,000

14.0

60,000

13.5

40,000

13.0

20,000

12.5

12.0

0

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

Chỉ số chênh lệch khu vực giá tiêu dùng của thành
phố Fukuoka thấp nhất trong các thành phố lớn.

（Trung bình cả nước
＝100)

Tính thuận tiện khi tiếp cận các nước châu Á

20

Ưu điểm của cơ sở hạ tầng Kyushu

Quy mô kinh tế của Kyushu

13

20

14 2015 2016 2017 2018 2019

20

(năm)

Nguồn: Tài liệu được biên soạn bởi Sở Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Kyushu

Môi trường / năng lượng
Tên doanh nghiệp
1

2

Ô tô

Địa chỉ

KURINKA Co., Ltd.

Thành phố Munakata,
tỉnh Fukuoka

"Kurinka Road®" Mặt đường thấm nước và giữ nước
được tái chế từ tro clinker

３

ISHIBASHI Manufacturing
Co., Ltd.

Thành phố Nogata,
tỉnh Fukuoka

Phát triển / sản xuất hộp số tuabin gió, thiết kế / sản
xuất máy thay thế cho tất cả các hộp số bánh răng,
đại tu và dịch vụ hiện trường

４

SEIBU GIKEN

Thành phố Koga,
tỉnh Fukuoka

Các thiết bị điều hòa không khí đặc thù dùng cho công
nghiệp ví dụ như máy hút ẩm desiccant, bộ cô đặc
VOC, bộ trao đổi nhiệt tổng v.v.

CO., LTD.

５ Otani Chemical
Industries Co., Ltd.
６

1st Solution Corporation

Thị trấn Kasuya ,
tỉnh Fukuoka
Thành phố Fukuoka,
tỉnh Fukuoka

Công nghệ xử lý làm khô nước bùn, sê-ri SR, flocman,
túi sinh thái, phương pháp cắt lưới

System JD Co., Ltd.

Thành phố Fukuoka,
tỉnh Fukuoka

LE SYSTEM Co., Ltd.

Thành phố Kurume,
tỉnh Fukuoka

Chất điện phân liên quan đến Pin Vanadi Redox Flow
(VRFB), pin, đánh giá hệ thống v.v., và các sản phẩm
vanadi khác

Thành phố Omuta,
tỉnh Fukuoka

Máy tạo bong bóng siêu nhỏ, thuốc cải thiện chất lượng
nước, phân bón, vật liệu công nghiệp và thiết bị, thiết bị
điều hòa không khí

10

MUROMACHI CHEMICALS
INC.

Thành phố Omuta,
tỉnh Fukuoka

Dược chất dược phẩm, thực phẩm chức năng, nhựa
trao đổi ion / màng tách, công nghệ xử lý nước

11

YBM Co., Ltd.

12

Ohashi Inc.

Thành phố Karatsu,
tỉnh Saga
Thành phố Kanzaki,
tỉnh Saga

８

NAKASHIMA BUSSAN
９ Co., Ltd.

13

OMURA CERATEC, Inc.

Địa chỉ

3

PMT CORPORATION

Thị trấn Sue,
tỉnh Fukuoka

Fab tối thiểu (hệ thống tiếp xúc không mặt nạ),dịch vụ
đúc tối thiểu

4

SUMCO CORPORATION
Kyushu Factory

Thành phố Imari,
tỉnh Saga

Silicon wafer cho chất bán dẫn

5

ISAHAYA ELECTRONICS
CORPORATION

Thành phố Isahaya,
tỉnh Nagasaki

Sản phẩm mô-đun (trình điều khiển IGBT, v.v.), sản
phẩm riêng biệt (bóng bán dẫn, điốt, v.v.)

6

Sony Semiconductor
Manufacturing Corporation

Thị trấn Kikuyo,
tỉnh Kumamoto

Sản phẩm bán dẫn tập trung vào cảm biến hình ảnh
CMOS

7

Renesas Semiconductor
Manufacturing Co., Ltd.
Kawashiri Factory

Thành phố Kumamoto, Máy vi tính trên xe (máy vi tính RL78, v.v.)
tỉnh Kumamoto

8

Chuo Denshi Kogyo Co.,Ltd.

Thành phố Uki,
tỉnh Kumamoto

Nhận gia công công đoạn sau xử lý các chất bán dẫn
RF (Niêm phong nhựa rỗng, v.v.), FET tiếng ồn cực thấp,
công tắc tần số cao

9

Kyushu Semiconductor KAW
Co., Ltd.

Thành phố Kitsuki,
tỉnh Kumamoto

Chế tạo vi mạch trên các tấm wafer, xử lý đặc biệt liên
quan đến MEMS, sản xuất chip vi mạch, v.v.

10

Japan Semiconductor
Corporation Oita Operations

Thành phố Oita,
tỉnh Oita

Analog, MCU, LSI hệ thống, v.v.

11

STK TECHNOLOGY
CO., LTD.

Thành phố Oita,
tỉnh Oita

12

DENKEN Co., Ltd.

Thành phố Yufu,
tỉnh Oita

13

SYSTEM ENGINEERING
CORP.

Thành phố Miyakonojo, Mặt nạ wafer Align, Hệ thống tạo màng
tỉnh Miyazaki

14

ULVAC KYUSHU
CORPORATION

Thành phố Kirishima,
tỉnh Kagoshima

15

TOGO Co., Ltd.

Thành phố Kagoshima, Sản xuất và bán khuôn mẫu dập chính xác (đầu nối, lõi
động cơ, khung chì IC, các bộ phận siêu chính xác, v.v.)
tỉnh Kagoshima

3

NISSAN SHATAI KYUSHU
CO., LTD.

Thị trấn Kanda,
tỉnh Fukuoka

Ô tô (xe thành phẩm): InfinitiQX80 / PATROL /
ARMADA /ELGRAND / NV350CARAVAN

4

Honda Motor Co., Ltd.
Kumamoto Factory

Thị trấn Ozu,
tỉnh Kumamoto

Xe hai bánh: Gold Wing / CB Series / Super Cub Series

Thành phố Nakatsu,
tỉnh Oita

Ô tô (xe thành phẩm): Move, Mira Tocot / Mira e:S /
Cast / Wake / Atrai Wagon / Hijet Caddie / Hijet Truck /
Hijet Cargo

Tỉnh Saga
Mỹ phẩm sử dụng nguyên liệu địa phương
trong khu vực Karatsu

5

Máy nghiền cây nhỏ gọn
"GS150GH / GHB" Chip có
thể được sử dụng cho một
loạt các ứng dụng như thuốc
cải tạo đất hay vật liệu phủ v.v.

Máy nghiền, máy băm dăm gỗ

Thành phố Omura,
tỉnh Nagasaki

Nguyên liệu chịu lửa: alumina thiêu kết, spinel tổng hợp,
cristobalite, C-P chamotte (công ty con ở Campuchia:
bê tông trộn sẵn, sản phẩm bê tông thứ cấp)

14

Nakamura Shobokagaku
Co., Ltd.

Thành phố Omura,
tỉnh Nagasaki

Xe cứu hỏa, sản phẩm liên quan đến phòng cháy chữa
cháy

15

KYOWAKIDEN INDUSTRY
CO., LTD.

Thành phố Nagasaki,
tỉnh Nagasaki

Kỹ thuật hệ thống xử lý nước (khử muối nước biển, xử
lý nước thải, xử lý lọc nước, tái chế, v.v.)

16

MITSUBISHI NAGASAKI
MACHINERY MFG.CO., LTD.

Thành phố Nagasaki,
tỉnh Nagasaki

Máy rèn, thiết bị chống rung, máy tách bằng từ

17

Ebismarine Co., Ltd.

Thành phố Nagasaki,
tỉnh Nagasaki

Thiết bị cải tiến chất lượng nước: máy phát phản lực,
cyanotoxin killer, arge hunter, máy phát đa luồng, v.v.
Máy khuấy bùn: Bộ trộn bùn (Sludge Streamer)

18

ECOFACTORY CO., LTD.

Thành phố Kumamoto, Hệ thống làm mát và sưởi ấm bức xạ "ecowin",
tỉnh Kumamoto
"ecowin HYBRID"

19

PowerBankSystem Co., Ltd.

Thành phố Yatsushiro, phó với muối), hệ thống phát điện năng lượng mặt
tỉnh Kumamoto
trời độc lập, sản phẩm FRP cách nhiệt cao (tủ v.v.),

TAKAFUJI Co., Ltd.

Thành phố Oita,
tỉnhOita

Mô-đun điện, thiết bị công suất cao, cảm biến bán dẫn,
mảng bóng bán dẫn, HVIC, tấm wafer thiết bị điện

2

Thị trấn Kanda,
tỉnh Fukuoka

Máy cải tạo mặt đất, máy bơm, máy khoan, dụng cụ, v.v.

Thành phố Fukuoka,
tỉnh Fukuoka

RX300/NX300h/NX300/NX200/UX250h/UX200

Nissan Motor Kyushu Co., Ltd.

12

Bánh quy mè mang đến cho bạn cảm giác
giòn tan, độ ngọt vừa phải cùng hương vị
mè tuyệt hảo, có 4 loại (vị thông thường,
vị gừng, vị quế, vị matcha)

3

"SUPER FOOD 9 " kết hợp 9 loại
hạt và ngũ cốc, ví dụ như hạt chia,
quinoa, đậu nành và gạo zizania
aquatica.

1１

Máy cải tạo mặt đất (điều tra mặt đất,
cải tạo mặt đất, máy đóng ống thép) "
Foundation Drill Rigs"

Thiết bị kiểm tra chất bán dẫn, dịch vụ đánh giá và phân
tích vi mạch
Thiết bị kiểm tra pin mặt trời / thiết bị kiểm tra chất bán
dẫn, thiết bị y tế và thiết bị liên quan đến sức khỏe, hệ
thống quản lý toàn diện bãi đỗ xe đạp, v.v.

Thiết bị phún xạ, thiết bị lắng đọng chân không cho chất
bán dẫn / bộ phận điện tử / màn hình phẳng, bơm chân
không, thành phần, và vật liệu tạo màng

Hội đồng Đổi mới công nghệ chất bán dẫn và điện tử Kyushu（SIIQ）

Tổ chức mạng lưới xúc tiến
ngành liên quan
2

Sản phẩm / dịch vụ chủ yếu

Thành phố Kitakyushu, Robot, servo, biến tần
tỉnh Fukuoka

Ô tô (xe thành phẩm)：[LEXUS]ES300h/ES350/ES250/

2

DAIHATSU MOTOR KYUSHU
CO., LTD.

Địa chỉ

YASKAWA ELECTRIC
CORPORATION
MITSUBISHI ELECTRIC
CORPORATION, POWER
DEVICE WORKS

1

Ô tô (xe thành phẩm): Serena (dành cho trong nước) /
Teana (dành cho trong nước) / X-Trail (dành cho trong
nước / dành cho nước ngoài) / Rogue (dành cho nước
ngoài) / Rogue Sports (dành cho nước ngoài)

5

Tên doanh nghiệp

Sản phẩm / dịch vụ chủ yếu

Thành phố Miyawaka, ES200/CT200h RX450hL/RX450h/RX350L/RX350/
tỉnh Fukuoka

TOYOTA MOTOR KYUSHU,
INC.

1

Công nghệ xử lý và tái chế chất thải mạ

Máy kiểm tra pin năng lượng mặt trời SOKODES GF,
dịch vụ kiểm tra, bảo trì hệ thống phát điện năng lượng
mặt trời

７

Tên doanh nghiệp

Sản phẩm / dịch vụ chủ yếu

ENVIRONMENTAL
Tư vấn tổng hợp môi trường (khảo sát / phân tích môi
TECHNOLOGY SERVICE CO., Thành phố Kitakyushu, trường, tư vấn môi trường, engineering)
tỉnh Fukuoka
LTD.

Chất bán dẫn / Điện tử / Truyền thông

HP https://k-rip.gr.jp/

Tỉnh Fukuoka

Tấm năng lượng mặt trời (linh hoạt, biện pháp đối
tấm sưởi, tấm giữ nhiệt (làm mát)

20
21
22

23

24

Kiyomoto Co., Ltd.
SYUDENSYA CO., LTD.

MIYABO Co., Ltd.

Fuji Energy Corporation

Kỹ thuật nhà máy, nhiên liệu sinh khối, bộ trao đổi
nhiệt địa nhiệt cho nông nghiệp

Thành phố Nobeoka,
tỉnh Miyazaki

Kinh doanh xử lý nước, thiết bị sản xuất dầu mỡ, thiết
bị sản xuất viên gỗ
Thiết kế và thi công tủ điện phân phối, thi công thiết bị
đo đạc điện, gia công / sơn tấm kim loại chính xác, bảo
Thành phố Nobeoka,
tỉnh Miyazaki
trì thiết bị của động cơ / thang máy, sản phẩm / bán thiết
bị môi trường (BUIK SYSTEM)
Thi công chống thấm tường Farm Barrier (sơn cách
Thành phố Miyazaki,
nhiệt tiết kiệm năng lượng), tư vấn nông nghiệp chăn
tỉnh Miyazaki
nuôi
Bộ thu năng lượng mặt trời hình ống thủy tinh chân
Thành phố Kagoshima, không (loại ống dẫn nhiệt) "Fuji Heat P・SOLAR FSP
tỉnh Kagoshima
-2100"Thiết bị làm sạch dầu ăn thải / chuyển đổi nhiên liệu
"Fuji Oil Eco Changer"

2

1

2

5

5
7

4

Mì khoai nưa không có gluten tốt cho sức
khỏe sử dụng bột gạo "Rice Shirataki"

2 3

3

4

5

Saga

3

1

7

9

8

12

Thiết bị cô đặc VOC (Hợp chất
hữu cơ dễ bay hơi) "SKY-SAVE"

Công cụ hỗ trợ phục hồi chức
năng đi bộ hỗ trợ đi bộ với hình
ảnh và âm thanh "Soutenir
(Tree)"

12
9

3
1

10

8 10 11 20

Cung cấp / hỗ trợ các hệ thống xử lý nước.
Ví dụ như xử lý lọc nước, xử lý nước thải v.v.

Oita

9 10

Nagasaki

4

9

Fukuoka

2

11

5

3

6
6

7
5

4
7

15 16 17

8

Tỉnh Nagasaki

1

3

6

13 14

4

1
1

4

Tổ chức xúc tiến ngành công nghiệp môi trường, năng lượng Kyushu（K-RIP）
HP https://k-rip.gr.jp/

Tổ chức mạng lưới xúc tiến
ngành liên quan

2

1

"Half-Baked Castella" cảm
giác ăn mới mẻ mà bên trong
ướt mềm, bên ngoài chắc

8

6

4

18

Minimal Foundry Service
(dịch vụ nhận sản xuất thử
từ một chip theo hệ thống
tiếp xúc không mặt nạ tối thiểu
và the quy trình tạo màng thuê ngoài)

Kumamoto
10

19

21 22
10

Tỉnh Oita

Miyazaki
14

11

14

23

Kagoshima
13
14

Bơm chữa cháy di động "SYSCUE"

Nhà máy sản xuất bê
tông trộn sẵn

7

12

20

13 11 12
15

Nhà kính nông nghiệp áp dụng địa
nhiệt và hệ thống kiểm soát môi
trường hiện đại

Máy hút đờm có thể hút dịch đờm nội
khí quản nhẹ nhàng và yên tĩnh liên
tục trong 24 giờ "Amore SU1"

11

Hệ thống burn-in thực hiện kiểm tra
vận hành trước khi giao hàng trong
khi tự động chuyển đổi nhiều điều
kiện như điện áp cao / sinh nhiệt cao

24
13

16
5

17

9

6

Băng keo cá nhân dùng gia
đình (co giãn / không thấm
nước)

6

Sản phẩm chiết suất từ lá tía
tô,chứa các thành phần tốt cho
sức khỏe như axit rosmarinic,
axit α-Linolenic, v.v.

9

5

Chế biến dễ dàng chỉ với 3
phút bằng lò vi sóng. Bột
làm bánh trộn sẵn không
chứa gluten sử dụng 100%
bột gạo từ Kyushu (vị thường
và vị cacao)

Địa chỉ

Thành phố Kitakyushu, Công cụ hỗ trợ phục hồi chức năng đi bộ "Soutenir
tỉnh Fukuoka
(Tree)" , đế theo dõi áp lực chân PiT

Kyushu Createmedic Co., Ltd.

Thành phố Kitakyushu, cụ tiêm tự động khí Carbon dioxide "RD-A106" / "xe RDtỉnh Fukuoka

3

FINETEC CO., LTD.

4

BLOOM CO., LTD.

Thành phố Yanagawa, Dao y tế (tên sản phẩm: FILY)
tỉnh Fukuoka
Phân tích thành phần của mỹ phẩm
Thành phố Karatsu,
tỉnh Saga
Đại diện xuất nhập khẩu mỹ phẩm

Sản phẩm liên quan đến kiểm tra CT đại tràng, dụng
A106", "ống RD-A106"

Thành phố Karatsu,
tỉnh Saga

Xà phòng rửa mặt, dầu chăm sóc da làm đẹp, kem tất
cả trong một dành cho nam giới, nước dấm táo pha
loãng, v.v.

5

Karatsu Style Co., Ltd.

6

LIBATAPE PHARMACEUTICAL Thành phố Kumamoto, bệnh viện, băng keo cá nhân cầm máu, sản phẩm chăm
CO., LTD.
tỉnh Kumamoto

Băng keo cá nhân cho TC, băng keo cá nhân lớn cho
sóc da, chăm sóc tóc

TOKSO MEDTEC Co., Ltd.

Thành phố Usa,
tỉnh Oita

Máy hút đờm, máy phun sương, máy điều chỉnh áp
suấtvòng bít, ống hút

AIVS Co., Ltd.

Thành phố Oita,
tỉnh Oita

Hệ thống Mimamori, hệ thống kiểm tra môi trường (kiểm
tra chất lượng nước, đo lường khí quyển, hệ thống quản
lý bể phốt tự hoại, v.v.)

9

Q-may Laboratory Corporation

Thành phố Oita,
tỉnh Oita

Thuốc thử xét nghiệm đông máu / fibrinolysis và thuốc
thử xét nghiệm bệnh truyền nhiễm

10

Yasui Co., Ltd.

Thị trấn Kadogawa,
tỉnh Miyazaki

Móc y tế (Tên sản phẩm: koplight®, Medical Retractor)

11

ULVAC KIKO, Inc.

Thành phố Saito,
tỉnh Miyazaki

Sản xuất máy bơm chân không nhỏ và thiết bị chân
không nhỏ, thiết bị y tế (bộ hút / áp suất y tế, v.v.)

12

Kirishima-Seiko Co., Ltd.

Thành phố Kirishima,
tỉnh Kagoshima

Dụng cụ chỉnh nha thế hệ mới "EGG BRACKETS"

13

ADAN Co., Ltd.

Thành phố Amami,
tỉnh Kagoshima

7
8

Hệ thống tổ chức
Tổ chức mạng lưới xúc tiến
ngành liên quan

Các sản phẩm chăm sóc da với nguyên liệu chính là
lụa,nguyên liệu chăm sóc da, thực phẩm chức năng,
quần áo, v.v.
Hội đồng xúc tiến ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe Kyushu（HAMIQ）
HP http://hamiq.kitec.or.jp/

Tổ chức Japan Cosmetic Center（Japan Cosmetic Center）
HP http://jcc-k.com/

Các hợp tác xã và ngư dân hợp
tác trong quản lý sản xuất ~ xuất
hàng, cho cá cam nuôi trồng thủy
sản tập trung vào hương vị, chất
lượng, an tâm / an toàn

13

Sản phẩm chăm sóc da làm từlụa là
nguyên liệu chính (70% trở lên),rất
hiếm trên thế giới

15

Khuôn mẫu dập chính xác cực cao
(ULTRA−HIGH PRECISION STAMPINGDIES)

24

Bào khô được để lâu ngày bởi bàn tay thợ dành
thời gian cho từng khúc cá ngừ được chọn lựa
nghiêm ngặt ở Makurazaki, nơi có sản lượng cá
ngừ bào lớn nhất Nhật Bản

Hệ thống sử dụng nhiệt mặt trời thương mại sử
dụng "Fuji Heat P・SOLAR", một bộ thu năng
lượng mặt trời ống thủy tinh chân không, có khả
năng thu nhiệt độ cao.

Nông, lâm, thủy sản / thực
Tên doanh nghiệp

Sản phẩm / dịch vụ chủ yếu

Reif Co., Ltd.

2

13

14

Địa chỉ

Sản phẩm / dịch vụ chủ yếu

ISHIBASHIYA Co., Ltd.

Thành phố Omuta,
tỉnh Fukuoka

Sản phẩm khoai nưa

2

TANESHO Co., Ltd.

Thành phố Tosu,
tỉnh Saga

Sản phẩm hạt kê: "gạo 21 loại hạt", "SUPER FOOD 9"
Cơm: "cơm nắm hạt kê", "cơm đậu đỏ Dainagon"

3

Manten Co., Ltd.

４

Kashuen-moricho Inc.

Thành phố Saga,
tỉnh Saga
Thành phố Isahaya,
tỉnh Nagasaki

Mè, nước sốt mè đặc sệt, bánh quy mè,nước sốt mè
xay nhuyễn
Castella, castella tươi, okoshi

５

Kumamoto Flour Milling
Co., Ltd.

Thành phố Kumamoto, Bột mì, bột gạo, bột kiều mạch, bột hỗn hợp, các thành
tỉnh Kumamoto
phần không chứa gluten

６

Aoshiso Farm Inc.

Thành phố Koshi,
tỉnh Kumamoto

Tía tô, nước uống tía tô, trà tía tô, mì tía tô, nguyên liệu
chế biến (chiết xuất, bột, v.v.)

７

OYABU DAILY FARMS

Thành phố Koshi,
tỉnh Kumamoto

Sữa chua, kem tươi, gelato

８

Ogata Egg Farm Co., Ltd.

Thành phố Koshi,
tỉnh Kumamoto

Trứng (trứng Takebayashi Kaguya Hime, OMEGA3
Naturels Egg), castella, pudding

Thành phố Usa,
tỉnh Oita

Rượu shochu lúa mạch, rượu sake, rượu vang, rượu
trái cây, rượu mạnh, rượu brandy, nguyên liệu thực
phẩm (GABA)

SANWA SHURUI Co., Ltd.

10

Miyazaki Hideji Beer Co., Ltd.

11
12
13
14
15
16

Thành phố Nobeoka,
tỉnh Miyazaki
Thành phố Miyakonojo,
Shinpukuseika Greenery Inc.
tỉnh Miyazaki
Thành
phố Miyakonojo,
Kirishima Shuzo Co., Ltd.
tỉnh Miyazaki
Thành
phố Kushima,
Kushima AoiFarm Co.
tỉnh Miyazaki
Thị
trấn
Nagashima,
Azuma-Cho Fishery
Cooperative
tỉnh Kagoshima
Thành phố Makurazaki,
Makurazaki marine products
processing industries cooperative tỉnh Kagoshima
Thành phố Tarumizu,
Tarumizu City Fishermen's
Cooperative
tỉnh Kagoshima

Tổ chức mạng lưới xúc tiến
ngành liên quan

Sản phẩm rượu "Iichiko SPECIAL"
đã giành giải nhất trong Cuộc thi
Rượu vang và Rượu mạnh Quốc
tế (IWSC)

10

Móc y tế không dây với đèn LED chiếu sáng
rực rỡ vị trí phẫu thuật "koplight"

11

"Diaphragm-Type Dry Vacuum Pump" thực
hiện chân không sạch mà không cần sử
dụng dầu hay chất lỏng

13

5 giống khoai lang được thương hiệu hoá độc đáo hoàn hảo
cho bữa ăn nhẹ với kích cỡ vừa ăn

Hệ thống căn chỉnh mặt nạ tự
động chuyển và in các mẫu
chính xác cao

10

Dòng bia thủ công dùng lúa mạch của vùng
Kyushu làm nguyên liệu chính và hoa bia
trồng tại Kyushu để tạo hương thơm.

Giới thiệu về MAP of Companies in KYUSHU

1

9

9

Tỉnh Miyazaki

15

Hệ thống phát điện mặt trời nổi ngoài khơi "Đảo
nổi ‘Ukishima-system’ "

Y tế / Chăm sóc sức khỏe / Mỹ phẩm
1

Tỉnh Kagoshima

Hệ thống điều hòa không khí kiểu HYBRID kết hợp
làm mát và sưởi ấm bức xạ với điều hòa không khí
hiệu suất cao đối lưu "ecowin HYBRID"

Tên doanh nghiệp

Nhóm sản phẩm "Factor Auto (thuốc thử latex)'' cho
phép xét nghiệm nhanh các bệnh khác nhau do đông
máu / ly giải bất thường

13

5

19

15

Thiết bị lọc nước thúc đẩy dòng chảy kiểu
phản lực tạo ra một luồng phản lực ở dưới
đáy nước để cải thiện chất lượng nước "Jet
Streamer"

Tỉnh Kumamoto

18

Các sản phẩm mô-đun như
trình điều khiển IGBT hay
nguồn điện tùy chỉnh

Bia (Kyushu CRAFT)
Khoai môn, khoai lang, ngưu bàng, cà rốt
Rượu shochu đích thực (Shiro Kirishima / Kuro Kirishima /
Aka Kirishima)
Khoai lang
"BURI-OH" (Hamachi/ cá cam), "TAI-OH" (Madai/ cá tráp đỏ)
Katsuobushi, cá ngừ bào
Filet - Loin cá cam lớn

Hội đồng xúc tiến cụm công nghiệp sinh học ở khu vực Kyushu（KBCC）
HP http://kyushu-bio.jp/

Ngoài các ngành công nghiệp chính của Kyushu như ngành công nghiệp
liên quan đến ô tô, chất bán dẫn, điện tử, thông tin truyền thông, thì có
đăng tải các doanh nghiệp đại diện về lĩnh vực "chiến lược công nghiệp
tăng trưởng khu vực Kyushu / Okinawa ~ chiến lược Kyushu / Okinawa
Earth ~", môi trường / năng lượng, y tế / chăm sóc sức khỏe / mỹ phẩm,
nông lâm ngư nghiệp / thực phẩm, hoặc các doanh nghiệp quan tâm cao
đến kinh doanh nước ngoài.
Các doanh nghiệp này là các doanh nghiệp được đăng tải từ một phần
được giới thiệu bởi các tỉnh, các đoàn thể / cơ quan hành chính phụ trách
các lĩnh vực công nghiệp, không phải là đăng tải tất cả các doanh nghiệp
ở Kyushu.
※Tổ

chức xúc tiến quốc tế hóa kinh tế Kyushu (KEI) không đảm bảo nội dung / chất
lượng về thông tin của các sản phẩm / dịch vụ v.v. của doanh nghiệp đã được
đăng.

Nếu bạn muốn biết thêm về các doanh nghiệp được đăng

chức xúc tiến quốc tế hóa kinh tế Kyushu (KEI) có thể giới thiệu, bắc cầu
●Tổ
giữa doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp của Kyushu được đăng.
※ Tuy nhiên, có trường hợp bị từ chối bởi quyết định của doanh nghiệp
Sau khi được Tổ chức xúc tiến quốc tế hóa kinh tế Kyushu (KEI) giới thiệu
ban đầu, thì các doanh nghiệp sẽ liên lạc theo nhận định của bản thân.
※ Tổ chức này (KEI) không thực hiện hỗ trợ kết hợp kinh doanh v.v.

●

Thông tin Văn phòng Tổ chức xúc tiến quốc tế hóa kinh tế Kyushu
liên hệ : 〈E-mail〉 kei-info@kyushu-kei.org

Liên đoàn kinh tế Kyushu Phòng quốc tế
〒810-0004 6F, 2-1-82, Watanabedori, Chuo-ku, Fukuoka TEL 092-761-4261
Sở Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Kyushu Phòng quốc tế
〒812-8546 7F, 2-11-1, Hakataekihigashi, Hakata-ku, Fukuoka TEL 092-482-5423

