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Tiến sỹ Phạm Thái Lai trở thành Tổng giám
đốc mới của Siemens ở khu vực Đông Nam Á
Tập đoàn Siemens đã chính thức bổ nhiệm Tiến sỹ Phạm Thái Lai vào cương vị
Tổng giám đốc điều hành của Siemens ở khu vực Đông Nam Á và Singapore kể từ
ngày 1 tháng 11 năm 2019. Ông Thái Lai cũng sẽ tiếp tục giữ chức Tổng giám đốc
công ty Siemens Việt Nam – vị trí mà ông đã đảm nhiệm kể từ năm 2012. Người
tiền nhiệm của ông Lai là tiến sỹ Armin Bruck sẽ nghỉ hưu sau 32 năm gắn bó với
Siemens.
Tiến sỹ Thái Lai bắt đầu sự nghiệp của mình với Siemens vào năm 1997. Ông đã
làm việc tại nhiều bộ phận và đảm trách nhiều vị trí khác nhau tại các công ty
Siemens ở Mỹ, châu Âu và châu Á.
Trên cương vị Tổng giám đốc công ty Siemens Việt Nam, ông Lai đã góp phần mở
rộng các lĩnh vực kinh doanh và đưa Siemens trở thành đối tác chính về cơ sở hạ
tầng tại quốc gia này. Thành công gần đây nhất của Siemens là giúp công ty Vinfast
– nhà sản xuất ô tô đầu tiên tại Việt Nam - xây dựng nhà máy số đầu tiên ở khu vực
Đông Nam Á, đồng thời cung cấp giải pháp "Cân bằng điện Nhà máy" (eBoP) cho
nhà máy điện mặt trời lớn nhất Việt Nam của tập đoàn Trung Nam.
Với vai trò mới là Tổng Giám đốc của Siemens ở khu vực Đông Nam Á, Tiến sỹ
Thái Lai sẽ giúp đẩy mạnh các lĩnh vực kinh doanh chủ chốt của công ty bao gồm
Công nghiệp Số, Hạ Tầng Thông Minh và Giao thông Vận chuyển trong khu vực
này.
Thông tin liên hệ báo chí:
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Điện thoại: +84 24 3577 6688, máy lẻ 310
Email: duong-huong.ly@siemens.com
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Siemens AG (Berlin và Munich) là tập đoàn dẫn đầu về công nghệ trên toàn cầu, đại diện cho sự xuất sắc, sáng
tạo, chất lượng, độ tin cậy và tính quốc tế trong hơn 170 năm qua. Tập đoàn đang hoạt động mạnh mẽ trên toàn
thế giới, tập trung vào các lĩnh vực điện khí hóa, tự động hóa và số hóa. Không những là một trong những nhà sản
xuất lớn nhất thế giới về công nghệ tiết kiệm năng lượng và tài nguyên, tập đoàn còn là nhà cung cấp hàng đầu về
các giải pháp cho sản xuất và truyền tải điện, đồng thời là nhà tiên phong về các giải pháp trong lĩnh vực cơ sở hạ
tầng, tự động hóa, truyền động và phần mềm cho ngành công nghiệp. Với công ty đã niêm yết Siemens
Healthineers AG, Siemens còn được biết đến là nhà cung cấp hàng đầu trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh – ví dụ
như hệ thống chụp cắt lớp và cộng hưởng từ - và trong lĩnh vực chẩn đoán xét nghiệm và tin học lâm sàng. Trong
năm tài chính 2018 kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2018, Siemens đã đạt được doanh thu 83 tỷ Euro và lợi
nhuận 6,1 tỷ Euro. Vào cuối tháng 9 năm 2018, tập đoàn có khoảng 379.000 nhân viên trên toàn cầu. Để biết thêm
thông tin, vui lòng tham khảo tại: www.siemens.com

