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Ngày 05 tháng 4 năm 2022, nhân dịp Chương trình Tọa đàm Xúc tiến thu hút 

nguồn vốn đầu tư từ Hàn Quốc, tỉnh Hải Dương long trọng, tổ chức trao Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh lần thứ 11 cho Công ty TNHH Hyundai 

Kefico Việt Nam. 

Dự án đầu tư nghiên cứu, phát triển và sản xuất các sản phẩm điện tử công nghệ 

cao và bộ điều khiển cho xe có động cơ và động cơ xe của Công ty TNHH Hyundai 

Kefico Việt Nam được Ban Quản lý các khu công nghiệp cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư lần đầu ngày 19/9/2009, tại khu công nghiệp Đại An, tỉnh Hải Dương, với 

tổng vốn đầu tư đăng ký lần đầu là 65 triệu USD. 

Trong hơn 12 năm phát triển tại tỉnh Hải Dương, để phù hợp với sự phát triển 

của khoa học công nghệ, đặc biệt là lĩnh vực công nghệ cao trong ngành công nghiệp 

sản xuất ô tô và nhu cầu, thị hiếu của khách hàng, Tập đoàn Hyundai Kefico 

Corporation đã quyết định tăng vốn đầu tư 04 lần cho dự án đầu tư của Công ty 

TNHH Hyundai Kefico Việt Nam tại khu công nghiệp Đại An (tăng thêm 65 triệu 

USD năm 2015, tăng thêm 120 triệu USD năm 2018, tăng thêm 100 triệu USD năm 

2020) và lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần thứ 11 ngày 04/4/2022 

tăng thêm 50 triệu USD này đã nâng tổng vốn đầu tư dự án của Công ty TNHH 

Hyundai Kefico Việt Nam lên thành 400 triệu USD. 

Nhân dịp Chương trình Tọa đàm Xúc tiến thu hút nguồn vốn đầu tư từ Hàn 

Quốc ngày 05/4/2022, ông Triệu Thế Hùng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 

tỉnh Hải Dương đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh lần thứ 11 cho 

ông Kim SungSoo - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hyundai Kefico Việt Nam.  

 
Ông Triệu Thế Hùng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương trao GCNĐKĐT 

cho ông Kim SungSoo – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hyundai Kefico Việt Nam  



Dự án đầu tư của Công ty TNHH Hyundai Kefico Việt Nam là dự án FDI tiêu 

biểu trong các KCN, có suất vốn đầu tư lớn nhất trên diện tích đất, với 40 triệu 

USD/ha; với mục tiêu quy mô chính, bao gồm: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất 

cảm biến thông minh và cảm biến vi cơ điện tử: 75.000.000 sản phẩm/năm; cơ cấu 

chấp hành thông minh: 73.000.000 sản phẩm/năm; bộ điều khiển thông minh: 

800.000 sản phẩm/năm; bán thành phẩm và các phụ kiện của cảm biến thông minh 

và cảm biến vi cơ điện tử: 10.000.000 sản phẩm/năm; bán thành phẩm và các phụ 

kiện của cơ cấu chấp hành thông minh: 3.000.000 sản phẩm/năm. Công ty tạo việc 

làm ổn định cho 1.900 lao động, với tổng mức thu nhập trung bình trên 12 triệu 

đồng/người/tháng. Hàng năm, Công ty được các Bộ, ngành Trung ương; các sở 

ngành địa phương đánh giá là doanh nghiệp tiêu biểu, xuất sắc.  

 
Ông Kim SungSoo - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hyundai Kefico Việt Nam 

  

Buổi Lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã diễn ra long trọng với sự 

tham dự của các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ, các đồng chí Lãnh đạo tỉnh và đại 

diện lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh./. 

 

Nguồn: Phạm Thị Ngọc Anh 

PTr.P, Phòng Quản lý đầu tư 


