
 
THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

HỘI THẢO: “DOANH NGHIỆP SỐ - ĐƯỜNG TỚI CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0” 

Ngày 20.07.2017 tại Khách sạn Melia Hanoi  

Bộ Công Thương Việt Nam cùng Đại sứ quán Đức tại Việt Nam, Công ty Siemens và 
Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam phối hợp đồng tổ chức hội thảo: 
"Doanh nghiệp số - đường tới cách mạng công nghiệp 4.0" diễn ra vào hôm nay tại Hà 
Nội. Cuộc hội thảo đã thu hút được hơn 100 đại biểu tham dự, bao gồm các nhà quản lý 
và hoạch định chính sách, lãnh đạo các doanh nghiệp, các chuyên viên cao cấp và đại 
diện báo đài đến để gặp gỡ và trao đổi về cơ hội và thách thức dưới tác động của xu 
hướng toàn cầu về số hóa, đồng thời thảo luận kịch bản nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt 
Nam trên con đường hướng tới Cách mạng Công nghiệp 4.0. 

Tại hội thảo, khách tham dự có cơ hội được nghe các đại diện cấp cao từ phía chính phủ cũng 

như đại diện của doanh nghiệp chia sẻ những quan điểm của họ về thách thức cũng như cơ hội 

mà cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Industry 4.0) mang lại. Đồng thời họ cũng được 

cập nhật về các giải pháp công nghệ đang có sẵn nhằm giúp doanh nghiệp Việt Nam trên con 

đường hướng tới cách mạng công nghiệp 4.0. Trong khuôn khổ hội thảo, khách tham dự còn 

tham gia tọa đàm và đối thoại cởi mở với các đại biểu có kiến thức và kinh nghiệm phong phú 

đến từ Bộ Công Thương, Siemens, Tập đoàn FPT Group, tập đoàn Polyco và Trường Đại Học 

Bách Khoa Hà Nội.  

Phát biểu tại hội thảo đại diện Bộ Công Thương nhấn mạnh: "Cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ 

mang đến cơ hội cũng như là những thử thách cho Việt Nam. Việc chủ động tiếp cận các công 

nghệ tiên tiến đồng thời nắm bắt xu hướng phát triển mới của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 

được Chính phủ Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ và nêu rõ trong Chỉ thị 16 /CT-TTg do Thủ tướng 

Chính phủ ban hành ngày 5 tháng 5 năm 2017 về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách 

mạng công nghiệp lần thứ 4.0. Sự tham gia của ban ngành các cấp đặc biệt là của cộng đồng 

doanh nghiệp sẽ là điều kiện tiên quyết để Việt Nam tối ưu hóa cơ hội từ cuộc cách mạng này. 

Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trong việc tiếp cận thông tin và dữ liệu, chuyển giao công nghệ 



cũng như chuyển đổi sang doanh nghiệp số là một trong những ưu tiên hàng đầu mà Bộ Công 

Thương trong thời gian tới sẽ thực hiện theo Chỉ thị 16/CT-TTg. 

Trong bài phát biểu của mình Tham tán nước CHLB Đức Việt Nam, Ông Martin Hoppe cho biết: 

“Cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ mang lại tiềm năng vô cùng to lớn. Tuy nhiên, sự hợp tác và 

đối thoại chặt chẽ phải mang tính quốc gia và quốc tế để đảm bảo rằng chúng ta đạt được lợi 

ích nhưng tránh được các rủi ro từ nền sản xuất số hóa và tự động hóa. Điều cốt yếu là trong 

mọi suy nghĩ và hành động, chúng ta luôn nhớ rằng con người mới chính là nhân tố chính, là 

nguồn lực chính và là mục tiêu then chốt của bất kỳ sự phát triển nào” 

Chủ Tịch kiêm Tổng Giám Đốc tập đoàn Siemens, Tiến sĩ Phạm Thái Lai nhấn mạnh: “Siemens 

quan niệm con đường tới Công nghiệp 4.0 chính là phát triển “Doanh nghiệp số”. Với chiến 

lược Doanh nghiệp số, Siemens cung cấp các giải pháp để giải quyết những yêu cầu cụ thể 

trong các ngành sản xuất và chế biến. Những giải pháp này sẽ kết hợp giữa việc lên kế hoạch 

với vận hành nhằm tạo ra một nền tảng quản lý nhà máy tích hợp bao quát toàn bộ vòng đời 

của một nhà máy công nghiệp. Con đường trở thành doanh nghiệp số bao gồm bốn thành tố 

cốt lõi được phát triển dựa vào nhau một cách rất logic. Mỗi một thành tố chủ chốt này được 

tạo nên bởi một danh mục giải pháp độc đáo mà Siemens đã thiết kế cho khách hàng trên 

chặng đường tiến tới Cách mạng công nghiệp 4.0. Chính vì vậy, khách hàng Việt Nam không 

hề đơn độc trên con đường này. Họ có thể trông cậy vào Siemens”. 

Trưởng Đại Diện Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Đức kiêm Chủ Tịch Hiệp Hội Doanh 

Nghiệp Đức, ông Marko Walde phát biểu: “Để tận dụng lợi thế của ngành công nghiệp 4.0, Việt 

Nam cần tạo ra động lực cho doanh nghiệp, cụ thể là mang đến các điều kiện thuận lợi cũng 

như tạo ra khuôn khổ pháp lý thuận lợi để doanh nghiệp có thể tự tin tham gia cuộc cách mạng 

này. Kết nối, trao đổi và chuyển giao công nghệ sẽ là phương pháp tối ưu để doanh nghiệp Việt 

Nam hướng đến công nghiệp 4.0.” 

 

Vài nét về Cách mang Công nghiệp 4.0 

Nhờ Industry 4.0 mà trong tương lai hàng tỷ máy móc, hệ thống và cảm biến trên toàn thế giới 

sẽ liên lạc trực tiếp và chia sẽ thông tin được với nhau. Doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp 

thuộc lĩnh vực sản xuất và chế biến, sẽ hưởng lợi ích từ việc gia tăng năng suất, tính linh hoạt 

và rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường, từ đó tăng khả năng cạnh tranh của họ. 

Khách hàng của họ sẽ được lợi ích từ việc tiêu dùng những sản phẩm có chất lượng cao hơn 

và được cá nhân hóa theo ý muốn. Người sử dụng cuối cùng có thể đặt hàng hóa theo nhu cầu 

và ý thích của họ.  



 
Vui lòng tìm hiểu thêm thông tin xem tại:  

 
https://www.siemens.com/global/en/home/company/topic-areas/future-of-manufacturing.html   
 
https://www.siemens.com/global/en/home/company/topic-areas/future-of-manufacturing/digital-enterprise.html 
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Bà Dương Hương Ly 

Ban Truyền thông và Đối ngoại 

Công ty TNHH Siemens  

Điện thoại: +84 4 3577 6688 ext. 310 

Fax: +84 4 3577 6699 

Email: duong-huong.ly@siemens.com 

 

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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