
KYOWAKIDEN VIETNAM CO., LTD 

SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY 

Công ty chúng tôi có công ty mẹ - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KYOWAKIDEN đặt trụ sở chính tại Tỉnh 

Nagasaki là doanh nghiệp có lịch sử trên 65 năm. 

Dựa trên công nghệ và thành tích thực tế liên quan đến xử lý nước và năng lượng điện ở Nhật, CÔNG TY TNHH 

KYOWAKIDEN VIỆT NAM có trụ sở chính ở tỉnh Vĩnh Long đang triển khai kinh doanh thiết kế cơ khí và thiết kế 

điện liên quan tới thiết bị xử lý nước và kinh doanh kỹ thuật, thực hiện hỗ trợ khách hàng trong việc cải tạo môi trường. 

Công ty Mẹ Nhật Bản: KYOWAKIDEN INDUSTRY CO.,LTD 

Địa chỉ: Nagasaki Ken, Nagasaki Shi, Kawaguchi Machi10-2 

Số nhân viên : Khoảng 700 người 

<TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP KYOWAKIDEN> 

・Kyokan

・Useful

・Kiden Plant

・Ashitaba Kiden

・Genyo Denki

・Kyowa Enviromental Technology (Shenzhen) Co., Ltd Văn Phòng Togitsu (Tỉnh Nagasaki) 

Tên Công ty : CÔNG TY TNHH KYOWAKIDEN VIỆT NAM 

KYOWAKIDEN VIETNAM CO., LTD 

Địa chỉ : 107B Nguyễn Huệ, P2, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

Điện thoại : 0270-386-3866  FAX : 0270-386-3867 

Người đại diện: YOSHIFUMI ONOUE

Ngày hoạt động : 01 tháng 10 năm 2015

Số lượng nhân viên : 30 người (trong đó có 03 người nước ngoài) 

※ Dự kiến tháng 10 năm 2017 

NỘI DUNG KINH DOANH 

・Liên quan đến thiết bị xử lý nước

Thiết kế thiết bị cơ khí (Song chắn rác, máy gạt bùn, phễu,…)

Thiết kế thiết bị điện (Tủ điện, tủ điều khiển,..)

・Liên quan đến hệ thống xử lý nước (xử lý nước sạch, xử lý nước

thải, tái sử dụng nước xử lý)

Hoạt động kỹ thuật

Phần mềm CAD sử dụng: 

・AutoCAD

・ECAD dio



SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 

<Ban giám đốc> 

Chủ tịch：Hideyuki Sakai 

Tổng Giám đốc：Yoshifumi Onoue 

Phó Tổng Giám Đốc：Masaya Kobayashi 

Quản trị：Kensuke Sakai 

Tổng Giám đốc 

(Yoshifumi Onoue) 

<Phòng kinh doanh> 

(Masaya Kobayashi) 

※ Hoạt động điều hành dự án

và cung ứng. 

<Phòng thiết kế> 

(Hong Jong Nam) 

※ Hoạt động thiết kế (xử lý

nước, cơ khí, điện) 

<Phòng kỹ thuật> 

(Mitsuhiro Tsuji) 

※ Lắp đặt thiết bị xử lý nước 

và hệ thống năng lượng điện. 

<Phòng Tổng vụ - Tài vụ> 

（Kensuke Sakai） 

※ Tổng vụ, phiên dịch, tài vụ.

BẢN ĐỒ 

Địa chỉ: 

Số 107B, Đường Nguyễn Huệ, Phường 2, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long 

(Đi từ TP.HCM bằng xe ô tô khoảng 2.5 giờ ～ 3 giờ) 

KYOWAKIDEN VIETNAM CO., LTD 


