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Giới thiệu tỉnh Toyama



Giới thiệu bản thân

Tổ chức pháp nhân công ích Công nghiệp thế kỷ mới

tỉnh Toyama (TONIO)

Kamada Yoshiaki - Giám đốc trung tâm giao lưu

kinh tế Châu Á

<Lý lịch làm việc>

1976 - 2014 Làm việc tại công ty MITSUI & CO., LTD

2002 - 2006    Làm việc tại Văn phòng chi nhánh MITSUI tại

Hồ Chí Minh, Việt Nam

2010 - 2018 Cố vấn JETRO (Văn phòng Jakarta)

2018 đến nay  Giám đốc trung tâm giao lưu kinh tế Châu Á tại

Tổ chức pháp nhân công ích cơ quan Công

nghiệp thế kỉ mới tỉnh Toyama



1. Về tỉnh Toyama

Dân số・・・1,028,146 người
（Tương đương với tỉnh Bình Phước, tỉnh Hưng Yên

）

Diện tích・・・4,248 ㎢（Rộng hơn Hà Nội（

3,359㎢））

Nhiệt độ trung bình・・・14.5℃
（Tháng 1: 3.0℃、Tháng 8: 26.9℃）



Hokuriku Shinkansen

JR Lines

Expressway

Osaka/Kyoto Nagoya

Tokyo

Toyama

Vị trí của Toyama

Giao thông tới 
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Người Việt sống ở tỉnh Toyama

Theo “Thống kê người nước ngoài đang lưu trú” của Bộ Pháp luật Nhật Bản

Vào năm 2022, số người Việt Nam sinh 

sống trong tỉnh đạt cao nhất trong lượng 

người nước ngoài cư trú ở đây



●Giá trị xuất kho sản phẩm bình quân

đầu người
（năm 2019）

Toyama $27,41３
Toàn quốc $ 18,714

●Giá trị gia tăng bình quân đầu người

（năm 2018）

Toyama $ 9,869

Toàn quốc $ 5,775

■Toyama – nơi mà nền công nghiệp sản xuất sản 

phẩm đậm phong cách Nhật (Monozukuri)

Toyama có nhận thức rất cao về Monozukuri. Xét về tỷ lệ 

dân số người tham gia các ngành công nghiệp khác nhau, tỷ 

lệ trong ngành công nghiệp này đứng top đầu trên cả nước

■Ở phía ven biển Nhật Bản, 

công nghiệp Toyama đứng 

top đầu

2. Về ngành công nghiệp



◇Kim ngạch sản xuất dược phẩm đứng top trên toàn quốc

Năm 2005 với $1.9 billion ⇒ Năm 2019 đạt $5.1 billion （top 4 cả nước）

Cao nhất từ trước đến nay

Toyama

665.000 

yên

Toàn quốc

75.000 yên

●Kim ngạch sản xuất thuốc (bình 

quân đầu người)

Vị trí 1

●Số cơ sở sản xuất（trên lượng dân số 

100.000 người）

Toyama

7,1 cơ sở
Toàn quốc

0,8 cơ sở

Toyama

108,7 

người

Toàn quốc

11, 9 người

◇Sở hữu trên 100 cơ sở sản xuất thuốc và các ngành công nghiệp phụ trợ như sản 
xuất hộp đựng, đóng gói, in ấn,…

［Khảo sát thống kê tình hình sản xuất 

dược phẩm năm 2019

●Số người làm việc（trên 10.000 người）

［Khảo sát thống kê công 

nghiệp năm 2019］

Là cơ sở sản xuất dược phẩm Nhật Bản hàng đầu Nhật Bản

Vị trí 1 Vị trí 1

［Khảo sát thống kê 

công nghiệp năm 2019］



Khóa kéo kín khí, chống nước 

chuyên dụng cho đồ phi hành

(YKK corp)

Thiết bị nguyên tử hóa dùng

máy cắt bằng tia nước

(Sugino machin corp)

(ＹＫＫ CORP )

(FUJIKOSHI CORP)

(TANAKA SEIMITSU INDUSTRY CORP)

(SUGINO MACHINE CORP)

(NTC KOMATSU CORP)

(KITAMURA MACHINERY CORP)

(COSEL CORP)

(TAKAGI SEIKO CORP)

(TOYOX CORP)

(ZEON JAPAN, SANRITZ CORP)

(NIPPON DENKO CORP)

Các ngành công nghiệp cao

Đã có doanh nghiệp tại VN 
• Khóa kéo kín khí

• Ổ trục chuyên dụng cho rô bốt 

công nghiệp và ô tô

• Phụ tùng đóng mở van động cơ ô 

tô

• Máy cắt bằng tia nước (water jet), 

thiết bị 

• Thiết bị sản xuất tấm wafer pin 

mặt trời

• Máy thủ công, trung tâm gia công

• Nguồn điện chuyển mạch của máy 

tính

• Hệ thống đúc nhựa cỡ lớn

• Ống cung cấp oxy cho phi hành gia

• Vật liệu màn hình LCD

• Vật liệu pin Lithium ion 

Đã có doanh nghiệp tại VN 

Đã có doanh nghiệp tại VN 

Đã có doanh nghiệp tại VN 



●Cảm biến chống sốc cho máy tính (chiếm 100% thị phần

toàn cầu)

●Linh kiện điện thoại thông minh dùng cho việc kết nối tốc

độ cao (chiếm 100% thị phần toàn cầu)

●Dao động Ceralock (chiếm 75% thị trường toàn cầu)

●Bộ phận gắn/ tháo lens máy ảnh (chiếm 90% thị phần toàn

cầu) 

●Mô đun máy ảnh CMOS (chiếm 90% thị phần toàn quốc) 

●Ống chịu lực (chiếm 72% thị phần toàn quốc)

●Kính nhiều lớp nhựa (chiếm 70% thị phần toàn quốc)

Gia công uống kính (chiếm 70% thị phần toàn quốc)

●Máy đóng gói tự động (chiếm 70% thị phần toàn quốc)

Toyama Murata Manufacturing Corp

〃

〃

San-etsu Metals corp

Shikino High-tech corp

Toyox corp

Shinko glass industry corp

〃

Hanagata corp

Nhiều doanh nghiệp độc nhất vô nhị



Lượng doanh nghiệp trong tỉnh đầu tư sang Việt Nam

２

53

Gấp 26.5 lần

（Số cơ sở）



Sự quan tâm sâu sắc của doanh nghiệp tỉnh Toyama tới Việt Nam
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Việt Nam Trung Quốc Thái Lan
富山県新世紀産業機構調べ 2022年3月

Số lượng doanh nghiệp xem xét thành lập chi nhánh mới ở nước ngoài (phân theo quốc gia/khu 

vực)

Việt Nam là nước đứng thứ 2 

trong số các nước nhập khẩu chủ yếu

của tỉnh Toyama
(Trung Quốc đứng 1, 

Hàn Quốc đứng thứ 2 (cùng tỷ lệ với Việt Nam)

Việt Nam là nước đứng thứ 3 

trong số các nước xuất khẩu

quan trọng nhất trong tương lai
(Trung Quốc đứng thứ 1, 

Mỹ đứng thứ 2)

Việt Nam là sự lựa chọn thứ 1

(Trung Quốc đứng thứ 2, Việt Nam 

gần như gấp đôi Trung Quốc)



Doanh nghiệp tỉnh Toyama tham gia buổi Networking

Tên doanh nghiệp Loại ngành Tên bàn

1Yamagen Jouzou Co., Ltd. Sản xuất, buôn bán các sản phẩm như súp Miso, xì dầu, nước tương tsuyu, nước xốt,.. A

2Osawa Industry Co.,Ltd. Thiết kế, sản xuất, bán, sửa chữa: Thang máy, thiết bị xử lý vật liệu A

3Osawa Industry Co.,Ltd. Xây dựng I

4YAMABUNN Co.,Ltd. Công ty thương mại (Nông lâm thủy sản) B

5TSK Co., Ltd. Dịch vụ đóng gói Logistics B

6Yokoyama Reika Sản xuất và bán buôn kem C

7Takata Seimitsu Kogyo Gia công linh kiện chính xác (dụng cụ đồ gá các loại, lưỡi dao, con dấu, linh kiện trong máy tự động tiết kiệm sức người,..) C

8Tomirei Co.,Ltd. Bán buôn thực phẩm (kinh doanh kho lạnh, làm đá, cấp đông) D

9TENTAKAKU Co., Ltd.
Kinh doanh cửa hàng Ramen, chế biến sợi mì Trung Quốc, bán hàng online, tổ chức sự kiện/triển lãm, kinh doanh chuyển nhượng

nước ngoài
D

10Takano Giken Co., Ltd. Sản xuất OEM linh kiện điện tử E

11Fushiki Kairiku Unso Co.,Ltd. Logistics tổng hợp E

12Biholon Company, Ltd. Sản xuất hợp đồng thực phẩm chức năng F

13HORII TEKKO Gia công khung thép trong xây dựng F

14Takeuchi Press Industries Co., Ltd. Sản xuất sản phẩm kim loại G

15Baron Co.,Ltd. 
Quản lý bảo trì tổng hợp tòa nhà, bán vật liệu vệ sinh, kinh doanh cho thuê, kinh doanh công trình xây dựng, bất động sản, kinh

doanh chăm sóc điều dưỡng
G

16ISHIBASHI Co.,Ltd Thu gom, xử lý rác thải, làm nông nghiệp, chăm sóc người già, kinh doanh thiết bị nhà máy thân thiện môi trường H

17YH.SEIKO VIETNAM JSC Thiết kế và sản xuất các loại khuôn mẫu cho ngành đúc nhựa H

18KANAMORI INDUSTRIES Kinh doanh hóa chất, nhựa tổng hợp, sơn, vật liệu đúc, phương pháp trồng trọt IMEC, thuốc nhuộm, v.v. I

19ISHIGANE SEIKI CO.,LTD Thiết kế, sản xuất các linh kiện chính xác cho các công cụ máy móc, thiết bị bán dẫn, thiết bị lắp ráp HDD, máy tiết kiệm nhân công J



T-Messe (Hội chợ Tổng hợp máy móc chế tạo tỉnh Toyama)

Thành tích tổ chức năm 2019
(Năm 2021 tổ chức sự kiện ảo (virtual

event)

Thời gian: 30/10/2019 – 2/11/2019

Số doanh nghiệp, tổ chức trưng bày sản

phẩm: 478

(Trong đó, có 196 doanh nghiệp đến từ

12 quốc gia/khu vực nước ngoài)

※Có 2 doanh nghiệp đến từ Việt Nam

Số người tham dự: 25,981 người

Dự kiến tổ chức lần tới
Thời gian: 26 - 28/10/2023

(4 năm kể từ khi tổ chức offline)

Trung tâm giao lưu kinh tế Châu Á
https://www.near21.jp/kan/en/topics.html

<Đơn vị liên hệ>



Sự hỗ trợ đầu tư ra nước ngoài từ phía Tổ chức TONIO

Tổ chức Công nghiệp thế kỷ mới tỉnh Toyama (TONIO) vẫn

đang hỗ trợ hoạt động đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp

tỉnh Toyama, thông qua việc hợp tác với các bên như lãnh đạo

của tỉnh Toyama, JETRO,v.v. sau đó,

Tiến hành tư vấn miễn phí về kinh doanh ở nước ngoài,

Tổ chức buổi đàm phán kinh doanh với khách hàng nước

ngoài,

Hỗ trợ đối với việc khai thác thị trường nước ngoài



Thank you


