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PHÓ GIÁM ĐỐC ĐHQGHN PHẠM BẢO SƠN VÀ PHÓ 
CHỦ TỊCH KIÊM GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH KHU VỰC 
ĐÔNG NAM Á CỦA CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM 
CÔNG NGHIỆP SIEMENS ALEX TEO ĐÃ CÙNG KÝ 
KẾT BIÊN BẢN HỢP TÁC TẬP TRUNG VÀO CÁC 
LĨNH VỰC ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU VỀ CÔNG NGHỆ 
VÀ KỸ THUẬT ỨNG DỤNG TRONG CUỘC CÁCH 
MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0.

Trước đó, hai bên đã cùng 
thảo luận chi tiết về các nội 

dung hợp tác. Theo đó, Công ty 
Siemens và ĐHQGHN sẽ cùng 
xây dựng Trung tâm thực hành 
theo mô hình Phòng thí nghiệm 
Công nghiệp 4.0 (Industry 4.0 
Lab). Trung tâm này sẽ sử dụng 
công nghệ kỹ thuật tiên tiến mới 
nhất phù hợp với định hướng và 
kế hoạch đào tạo một số chuyên 
ngành trong hiện tại và tương 
lai của ĐHQGHN. Siemens sẽ 
cung cấp và tài trợ công nghệ 
cho Phòng Lab 4.0, đồng thời tổ 
chức các khóa đào tạo chuyển 
giao công nghệ để vận hành 
phòng thí nghiệm này. Siemens 
cũng sẽ hỗ trợ ĐHQGHN trong 
việc phân tích và đánh giá giáo 
trình, chương trình đào tạo thực 

hành liên quan đến khoa học 
công nghệ và đổi mới sáng tạo 
trong thời kỳ cách mạng công 
nghiệp 4.0. 

Định kỳ, hai bên sẽ cùng tham 
gia thảo luận để đánh giá các kết 
quả đạt được và kế hoạch làm 
việc tiếp theo phù hợp với thời 
gian hiệu lực của thỏa thuận.

Ông Alex Teo cho biết, ngành 
công nghệ - kỹ thuật ngày càng 
phát triển thì ranh giới giữa các 
chuyên ngành hẹp càng bị xóa 
nhòa, đòi hỏi tính liên thông, 
liên kết giữa các chuyên ngành 
trong khối ngành. Do đó, ông 
đánh giá cao định hướng đào tạo 
và nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh 
vực của ĐHQGHN để đào tạo ra 
nguồn nhân lực chất lượng cao, 

có khả năng thích ứng và tham gia giải 
quyết các vấn đề liên quan đến khoa học 
kỹ thuật của Việt Nam và thế giới.

Với việc ĐHQGHN đang tập trung nguồn 
lực để mở rộng không gian học tập và 
nghiên cứu tại Hòa Lạc, Phó Giám đốc 
ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn kỳ vọng, sự hỗ 
trợ và tài trợ về khoa học và công nghệ 
của Công ty Siemens sẽ giúp thúc đẩy 
hơn nữa quá trình này. Phó Giám đốc 
Phạm Bảo Sơn mong muốn, Siemens có 
thể cung cấp các giải pháp mang tính 
tích hợp, không chỉ tập trung vào phát 
triển các lĩnh vực về công nghệ kỹ thuật 
mà ĐHQGHN đang đào tạo, mà còn có 
thể phát triển sang các ngành khác như 
Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội, 
Luật, Kinh tế…

 


