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Vingroup và Siemens ký Biên bản Hợp tác về công nghệ 

Hà Nội, 07/09/2017 

 

Hôm nay, tại Hà Nội, Tập đoàn Vingroup và Tập đoàn công nghệ hàng đầu của Đức - Siemens 
đã tiến hành lễ ký kết Biên bản Ghi nhớ nhằm đẩy mạnh hợp tác công nghệ trong nhiều lĩnh 
vực. Trong đó, hai bên sẽ xem xét các mô hình kinh doanh để hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng 
và ngành công nghiệp bền vững ở Việt Nam, bao gồm công nghiệp ô tô. 

Theo thỏa thuận giữa hai bên, Vingroup sẽ hợp tác với Siemens trong việc ứng dụng các giải pháp 

công nghệ tiến tiến cho các dự án trong 3 lĩnh vực: sản xuất ô tô; phát triển các tòa nhà và nhà ở; phát 

triển bệnh viện của hệ thống Y tế Vinmec. Trong tương lai, hai bên sẽ xem xét để tiếp tục hợp tác chặt 

chẽ trong lĩnh vực nông nghiệp và các ngành công nghiệp khác mà Vingroup có thể mở rộng. 

Việc hợp tác với Siemens sẽ góp phần tối ưu hóa cho các khâu vận hành, triển khai sản phẩm của 

Vingroup, đồng thời nâng chất lượng các sản phẩm/dịch vụ của Vingroup lên đẳng cấp quốc tế, theo 

những tiêu chuẩn công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới. 

Liên quan đến dự án ô tô, Siemens sẽ cùng Vingroup xây dựng doanh nghiệp số, đồng thời giới thiệu 

cho Vingroup các nhà tư vấn thiết kế phù hợp và các nhà thầu kỹ thuật, đấu thầu và xây dựng (EPC). 

Hiện Siemens là một trong các đối tác quốc tế của Dự án sản xuất ô tô VinFast do Tập đoàn Vingroup 

khởi công ngày 2/9/2017 vừa qua. Theo đó, hai bên sẽ hợp tác về hệ thống quản lý và vận hành nhà 

máy hiện đại theo định hướng cách mạng công nghiệp 4.0.  

Ngoài ra, Siemens cũng sẽ phối hợp với Vingroup tổ chức hội thảo giới thiệu các công nghệ tiên tiến 

nhất và hỗ trợ đào tạo cho Vingroup trong các lĩnh vực trên. 

 



Phát biểu tại Lễ ký kết, Tiến sỹ Phạm Thái Lai, Tổng Giám đốc công ty Siemens Việt Nam cho biết: 

“Tập đoàn Vingroup là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân hùng mạnh, có chiến lược phát triển 

bền vững và năng động, có tiềm lực hội nhập quốc tế để vươn lên tầm khu vực và thế giới. Siemens 

rất vinh dự tham gia thực hiện thành công một số dự án quan trọng của tập đoàn và rất hài lòng với 

quan hệ hợp tác thành công cho đến nay. Chính vì vậy hai bên quyết định ký kết Biên bản ghi nhớ này. 

Đây là bước tiến hết sức quan trọng trong lịch sử hợp tác và chúng tôi cam kết đồng hành cùng 

Vingroup để hỗ trợ thực hiện thành công các dự án sắp tới”. 

Đại diện Tập đoàn Vingroup, bà Dương Thị Mai Hoa – Tổng Giám đốc cho biết: “Vingroup mong muốn 

xem xét Siemens là một đối tác công nghệ để sử dụng kiến thức và kinh nghiệm của Siemens trong 

việc cung cấp công nghệ trong các lĩnh vực mà Vingroup đang hoạt động. Với 170 năm kinh nghiệm và 

hoạt động trên hơn 200 quốc gia và lãnh thổ, Siemens là công ty dẫn đầu về công nghệ và đổi mới 

sáng tạo, do đó, chúng tôi cho rằng sự hợp tác sẽ mở ra rất nhiều cơ hội cả về chiều rộng lẫn chiều 

sâu cho hai bên, đặc biệt vào thời điểm này khi Vingroup mở rộng lĩnh vực kinh doanh hướng tới các 

ngành phát triển bền vững, ứng dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường”. 
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Siemens AG (Béc-lin và Mu-ních) là tập đoàn công nghệ điện và điện tử toàn cầu đại diện cho các thành tựu kỹ thuật, sáng 

kiến, chất lượng, sự tin cậy và tính quốc tế hơn 165 năm nay. Siemens hoạt động trên hơn 200 quốc gia và tập trung vào 

các lĩnh vực điện khí hóa, tự động hóa và số hóa. Là một trong những nhà sản xuất lớn nhất thế giới về các công nghệ sử 

dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả, Siemens hiện giữ vị trí số 1 trong lĩnh vực tuốc bin gió ngoài khơi, là nhà cung cấp 

hàng đầu về tuốc bin chu trình kết hợp phục vụ cho sản xuất điện, là nhà cung cấp trọng yếu cho các giải pháp truyền tải điện 

và là nhà tiên phong trong các giải pháp cơ sở hạ tầng cũng như các giải pháp tự động hóa, truyền động và phần mềm cho 

công nghiệp. Siemens cũng là nhà cung cấp hàng đầu các thiết bị chẩn đoán hình ảnh như các hệ thộng chụp cắt lớp vi tính 

và chụp cộng hưởng từ - là đơn vị dẫn đầu về chẩn đoán xét nghiệm cũng như công nghệ thông tin lâm sàng. Trong năm tài 

khóa 2016 kết thúc vào 30/09/2016, Siemens đạt doanh thu 79,6 tỷ euro và lãi ròng là 5,6 tỷ euro. Cuối tháng 9/2016, công ty 

có khoảng 351.000 nhân viên làm việc khắp nơi trên thế giới. Thông tin chi tiết tham khảo tại : www.siemens.com. 
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