
Nguồn điện

Chúng tôi góp phần tạo ra nguồn điện thân thiện với môi 
trường và tiết kiệm tài nguyên thông qua việc áp dụng công 
nghệ tua bin khí và hơi, máy phát, máy nén khí, nhà máy điện 
tích hợp và tự động hóa quy trình sản xuất.

Điện gió và Năng lượng tái tạo (đơn vị độc lập)

Chúng tôi cung cấp phong điện sạch và hiệu quả kinh tế thông 
qua thiết kế cánh tua bin gió và công nghệ máy phát tân tiến, 
cùng với một quy trình sản xuất và lắp đặt hợp lý.

Dịch vụ Nguồn điện

Chúng tôi cung cấp thiết bị quay hiệu suất cao cho ngành điện, 
dầu khí và các ngành công nghiệp khác.

Quản lý điện năng

Chúng tôi cung cấp các hệ thống điện cho lưới điện hạ thế và 
phân phối, lưới điện thông minh, các giải pháp tự động hóa 
năng lượng, cấp điện cho các nhà máy công nghiệp và các hệ 
thống truyền tải điện cao áp.

Hệ thống giao thông

Chúng tôi cung cấp giải pháp cho hệ thống giao thông liên  
kết và dựa trên nền tảng công nghệ thông tin thông qua các 
phương tiện giao thông cho đường sắt, tín hiệu và điều khiển,

điện khí hóa, kiểm soát giao thông đường bộ và hệ thống thông 
tin của các hệ thống giao thông khác nhau.

Công nghệ toà nhà

Chúng tôi là đơn vị hàng đầu trên thị trường thế giới về các tòa 
nhà và cơ sở hạ tầng an toàn, tiết kiệm năng lượng và thân thiện 
với môi trường với các giải pháp phòng cháy, an ninh, tự động 
hóa tòa nhà, thông gió và điều hòa không khí (HVAC)  và quản   
lý điện năng.

Nhà máy số

Chúng tôi cung cấp một loạt sản phẩm công nghệ toàn diện 
tích hợp liền mạch để giúp các công ty cải thiện năng suất, hiệu 
quả và thời gian đưa ra sản phẩm ra thị trường.

Quy trình công nghiệp và Truyền động

Chúng tôi cung cấp công nghệ truyền động và tự động hóa 
hiên đại bền lâu, các phần mềm công nghiệp và dịch vụ dựa 
trên các nền tảng công nghệ hàng đầu như Tự Động Hoá Tích 
hợp Toàn diện (TIA) và Hệ thống Truyền động Tích hợp (IDS).

Y tế (đơn vị độc lập)

Chúng tôi phát triển các công nghệ tiên tiến về chẩn đoán và 
điều trị, cũng như các giải pháp để đảm bảo hiệu quả tối ưu tại 
các bệnh viện và phòng khám.

Siemens 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.

Siemens có mặt tại Việt Nam từ năm 1979 với việc cung cấp và lắp đặt hai tua bin hơi công nghiệp cho Nhà máy giấy Bãi Bằng. Việc 
thành lập văn phòng đại diện vào năm 1993 tại thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh và việc trở thành công ty trách nhiệm hữu hạn 
vào năm 2002 là những mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của công ty tại Việt Nam. Trong nhiều thập kỷ qua, Siemens đã tham 
gia thực hiện thành công hàng loạt các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng và đã có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển kinh tế - xã 
hội của Việt Nam.

Hiện tại, Siemens là công ty đứng đầu thị trường và dẫn đầu về đổi mới sáng tạo trên các lĩnh vực Nguồn điện, Quản lý Điện năng, Dịch 
vụ Nguồn điện, Hệ thống vận chuyển, Công nghệ tòa nhà, Nhà máy số, Công nghiệp Quy trình và Truyền động, và Y tế. Siemens Việt 
Nam nay có ba văn phòng đặt tại trung tâm các thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Tp. Hồ Chí Minh cùng một nhà máy ở tỉnh Bình Dương.

Chúng tôi tự hào là đối tác đáng tin cậy của các doanh nghiệp Việt Nam và cùng Việt Nam phát triển.
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Giới thiệu



Cải thiện Chất lượng  
Cuộc sống

Đảm bảo nguồn cung cấp 
điện ổn định đáp ứng nhu 
cầu tăng trưởng nhanh của 
dân số và các ngành công 
nghiệp.

Đảm bảo cung cấp đầy đủ 
dịch vụ chăm sóc y tế với giá 
hợp lý, đáp ứng nhu cầu của 
hơn 90 triệu dân. Nâng cấp 
các thiết bị y tế là một trong 
những thay đổi quan trọng.
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Hàng trăm trạm điện 110kV và 220kV cùng hàng chục trạm điện 500kV 
được trang bị các thiết bị điện trung, cao áp cùng hệ thống bảo vệ và điều 
khiển của Siemens.

Các tua bin khí của Siemens đóng góp khoảng 10% vào tổng sản lượng 
điện của Việt Nam với độ tin cậy cao trên 95%.

Hơn 1.000 bệnh viện và phòng khám trên cả nước đã được trang bị hệ 
thống chẩn đoán hình ảnh và chẩn đoán xét nghiệm của Siemens.

Tại Siemens, chúng tôi tin rằng các công ty chỉ có thể thành công nếu đáp ứng được các nhu cầu      
của xã hội nơi họ hoạt động. Điều này đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp phải có trách nhiệm       
với sự phát triển kinh tế và xã hội; phải đóng góp vào việc duy trì và phát triển giá trị bền vững cho 
đất nước và cộng đồng nơi họ hiện diện. Dưới đây là 4 lĩnh vực cốt lõi đánh giá những ảnh hưởng và 
đóng góp của Siemens tại Việt Nam.

Ngay tại Việt Nam. Dành cho Việt Nam.

Việt Nam cần …Siemens đáp ứng.

Thúc đẩy Tăng trưởng Kinh tế Đạt tốc độ tăng trưởng kinh 
tế bình quân hàng năm từ 
6,5% - 7% song song với thúc 
đẩy công nghiệp hóa - hiện 
đại hóa.

Hoạt động kinh doanh quốc tế của Siemens trực tiếp đóng góp khoảng 10.300 
tỷ đồng cho GDP Việt Nam, tương đương khoảng 0,3% GDP của Việt Nam.

800 tỷ đồng tiền cho tiêu dùng cá nhân được đóng góp gián tiếp thông qua 
tiền lương trả cho nhân viên của Siemens và các nhà cung cấp dịch vụ trong 
chuỗi cung ứng của Siemens; thêm vào đó là 8.600 tỷ đồng từ hoạt động của 
các khách hàng trực tiếp của Siemens.

Hoạt động kinh doanh quốc tế của Siemens gắn liền với việc tạo ra hơn 
93.000 việc làm tại Việt Nam.**

Nuôi dưỡng phát triển  
Nguồn lực & Đổi mới  
sáng tạo

Nâng tỷ lệ lao động được 
đào tạo của Việt Nam đến 
năm 2020 lên 65 - 70%, trong 
đó số lượng có tay nghề, 
chứng chỉ đạt 25 - 26%.

Nâng cao chất lượng giáo 
dục và đào tạo, đặc biệt là 
giáo dục kỹ thuật chuyên 
nghiệp.

Siemens AG đã thiết lập tại Việt Nam một trung tâm kỹ sư chuyên gia chất 
lượng cao để làm việc cho các dự án nhà máy nhiệt điện của Siemens trên 
toàn thế giới trong các lĩnh vực quản lý công trường, lắp đặt, vận hành 
chạy thử và kiểm soát chất lượng. Cho đến nay, đã có hơn 20 nhân viên của 
Siemens Việt Nam được tuyển dụng và đào tạo để làm việc cho 33 dự án 
nhà máy điện tại 19 nước trên toàn thế giới. 

Siemens góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo thế hệ kỹ sư 
trẻ của Việt Nam thông qua việc liên tục tài trợ thiết bị và phần mềm có giá 
trị cho các trường đại học kỹ thuật lớn trên khắp cả nước, gần đây nhất là 
trường Đại học bách khoa Hà Nội với gói tài trợ miễn phí 200 bản quyền 
phần mềm quản lý sản phẩm Solid Edge, giá trị thương mại khoảng 6 triệu 
đô la Mỹ.

Siemens cũng hỗ trợ các gói thiết bị đào tạo, hợp tác phát triển chương 
trình giảng dạy, tổ chức các hội thảo kỹ thuật, các buổi nói chuyện định 
hướng nghề nghiệp cho các trường đại học của Việt Nam và giới thiệu  
về khái niệm Công nghiệp 4.0. 

Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các đối tác trong việc đào tạo nguồn nhân 
lực chất lượng cao chuẩn bị cho hành trình trở thành doanh nghiệp số.

Bảo vệ Môi trường Phấn đấu giảm 8 - 10% 
cường độ phát thải khí nhà 
kính và 1 - 1,5% mức tiêu thụ 
năng lượng để làm ra một 
đơn vị GDP.

Công nghệ của Siemens trong Nhà máy điện chu trình kết hợp đã giúp  
Việt Nam giảm gần 5 triệu tấn khí thải CO2 mỗi năm so với mức trung bình 
của thế giới.

Với Giải pháp Tổng thể cho Tòa nhà của Siemens, Tháp tài chính Bitexco đã 
tiết kiệm được 20% chi phí năng lượng.

Nhờ sử dụng công nghệ của Siemens, tòa nhà Đức ở TP. Hồ Chí Minh đã trở 
thành một trong những tòa nhà thương mại xanh và sử dụng năng lượng 
hiệu quả nhất Việt Nam.




