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Thành lập năm 2010, PHENIKAA hiện là tập đoàn kinh tế đa ngành với hơn 20 đơn vị thành 
viên hoạt động trong và ngoài nước (Mỹ, Canada…) trên các lĩnh vực cốt lõi: Công nghệ, Công 
nghiệp, Giáo dục & đào tạo, Nghiên cứu khoa học. Với định hướng phát triển bền vững và 
nền tảng vững chắc về khoa học công nghệ, hệ thống chuyên nghiệp, con người sẵn sàng 
thích ứng - đổi mới, Tập đoàn đang xây dựng và phát triển PHENIKAA trở thành thương hiệu 
tiên phong, uy tín tại Việt Nam và quốc tế về vật liệu tiên tiến, vật liệu sinh thái cao cấp, sản 
phẩm thông minh, các giải pháp thông minh và sản xuất thông minh, cụ thể:

• Trong lĩnh vực công nghiệp, Tập đoàn sở hữu VICOSTONE® - Top 3 Thương hiệu đá 
thạch anh cao cấp, được khách hàng và giới chuyên môn ưu tiên lựa chọn tại hơn 40 
quốc gia và vùng lãnh thổ. Chủ động thích ứng trước phát triển của khoa học công 
nghệ, phát triển sản xuất công nghiệp trên nền tảng chuyển đổi số toàn diện, nghiên 
cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến theo hướng thông minh là chiến lược trọng yếu để 
Tập đoàn nâng cao giá trị, như việc triển khai vận hành nhà máy vi mạch, robot thông 
minh, thiết bị chiếu sáng sạch và thông minh… với công nghệ tiên tiến chuyển giao từ 
Nhật Bản và Châu Âu.

• Trong lĩnh vực công nghệ, với mong muốn góp phần kiến tạo nên một cuộc sống thông 
minh và hạnh phúc, PHENIKAA đầu tư nguồn lực mạnh mẽ để nghiên cứu sâu, phát 
triển các sản phẩm công nghệ kết nối IoT, AI và các sản phẩm thông minh khác… với 

GIỚI THIỆU
VỀ TẬP ĐOÀN PHENIKAA

mục tiêu sở hữu công nghệ lõi, phát triển hệ sinh thái mở, tiện ích, thông minh, phục 
vụ nhu cầu thiết yếu của nền kinh tế số, cuộc sống và hoạt động sản xuất – kinh doanh

• Trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học: Là doanh nghiệp kinh 
doanh có ý thức, Phenikaa mong muốn đóng góp vào sự nghiệp giáo dục và nghiên 
cứu khoa học. Tập đoàn Phenikaa đầu tư hệ thống giáo dục từ cấp tiểu học – trung 
học cơ sở - trung học phổ thông tới giáo dục đại học, sau đại học, bao gồm: Trường 
Đại học Phenikaa theo định hướng đổi mới sáng tạo không vì lợi nhuận, dự án Trường 
Phổ thông liên cấp Phenikaa và chuẩn bị kế hoạch cho dự án Trường Phổ thông quốc 
tế. Tập đoàn đã và đang đầu tư mạnh mẽ cho nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng 
và chuyển giao với 7 viện, trung tâm nghiên cứu; 17 nhóm nghiên cứu mạnh và tiềm 
năng tại trường Đại học Phenikaa và Quỹ Đổi mới Sáng tạo Phenikaa với mức đầu tư 
1.000 tỷ đồng.

Với nhiều thành tựu đã đạt được trên mọi khía cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, 
Tập đoàn Phenikaa bước đầu đã tạo được nền tảng vững chắc để sẵn sàng thích ứng và 
chuyển đổi nhanh chóng, hiệu quả trong mọi hoàn cảnh, tiếp tục nâng tầm thương hiệu 
và trí tuệ Việt Nam trên trường quốc tế, góp phần xây dựng cộng đồng xã hội văn minh 
và hạnh phúc hơn.

Nhà máy Điện tử thông minh Phenikaa 
(Sản xuất thiết bị chiếu sáng thông minh và vi mạch điện tử)
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SỨ MỆNH

Hiện thực hóa mọi cam kết để thỏa mãn tốt nhất yêu cầu của 
khách hàng, đối tác; tăng trưởng nhanh, bền vững, hài hòa lợi 
ích của tất cả các bên liên quan và xã hội.

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC
Lấy sản xuất công nghiệp và kinh doanh cốt lõi trên nền tảng sản xuất 
thông minh, vật liệu sinh thái và sản phẩm công nghệ cao là mũi nhọn, 
tăng dần tỷ trọng và tham gia sâu rộng vào chuỗi cung ứng toàn cầu 
trong lĩnh vực công nghệ cao, phát triển giải pháp thông minh chuyển 
đổi số toàn diện, sản xuất kinh doanh phải song hành với nghiên cứu 
phát triển khoa học công nghệ, đào tạo con người và thực hiện trách 
nhiệm cộng đồng.

Trở thành Tập đoàn công nghệ 
và công nghiệp hàng đầu về các 
giải pháp thông minh và sản 

xuất thông minh. 

TẦM NHÌN

Tiên phong áp dụng, phát triển công nghệ, vật liệu mới và thiết bị 
thông minh... có lợi thế cạnh tranh dài hạn; phát triển bền vững để 
trở thành Tập đoàn công nghệ và công nghiệp nổi trội về vật liệu 
tiên tiến, vật liệu sinh thái cao cấp, sản phẩm thông minh, các giải 
pháp thông minh và sản xuất thông minh.

“

GIÁ TRỊ CỐT LÕITẦM NHÌN - SỨ MỆNH
ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC

ĐÁNG TIN CẬY

Dám nghĩ dám làm, trung thực, chính trực, chân thành và 
cam kết đến cùng vì quyền lợi của tất cả các bên liên quan

ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Cải tiến không ngừng để tốt hơn, dẫn lối tiên phong

TÔN TRỌNG PHẢN BIỆN

Lắng nghe hiệu quả, phản biện tích cực

NỖ LỰC KHÔNG NGỪNG

Quyết tâm, ý chí, bền bỉ, thích nghi nhanh và luôn lạc quan

TRÁCH NHIỆM

Lấy con người làm trung tâm, nói đi đôi với hành động, hành 
động nhiều hơn cam kết vì lợi ích lâu dài của cộng đồng xã 
hội, tất cả các bên liên quan và vì môi trường bền vững.
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HỆ SINH THÁI PHENIKAA 

Tập đoàn Phenikaa xây dựng và phát triển Hệ sinh thái bền vững trên cơ sở mối liên kết chặt 
chẽ giữa 3 trụ cột chính: Doanh nghiệp – Nghiên cứu khoa học – Giáo dục và Đào tạo. Trong 
đó, Con người là yếu tố quyết định, là nguồn sức mạnh để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra 
và chinh phục những tầm cao mới.

Hệ sinh thái Phenikaa tạo thành một chuỗi các mắt xích hoạt động gắn kết cơ hữu với nhau, 
khuyến khích tự do sáng tạo, ươm mầm và phát triển tài năng bằng phương châm phát huy 
giá trị của đào tạo – nghiên cứu khoa học – phát triển công nghệ nhằm giải quyết các yêu 
cầu sản xuất kinh doanh của Tập đoàn nói riêng và đời sống xã hội nói chung.

Tập đoàn Phenikaa hình thành và phát triển hệ sinh thái nhằm thực hiện khát vọng được góp 
phần vào sự phát triển tài năng và trí tuệ Việt, đồng thời tạo nên những thành tựu nghiên 
cứu khoa học, công nghệ mang tính ứng dụng cao, có sức ảnh hưởng đột phá trong kinh tế 
và khoa học của đất nước.

CÔNG NGHỆ

HỆ THỐNG

CON NGƯỜI

TẬP ĐOÀN PHENIKAA
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CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

KẾ TOÁN 

CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU
(Vật liệu Polymer, 

Ceramic, Nano)

CÔNG NGHỆ IN 3D

KHOA HỌC Y – DƯỢC

NÔNG NGHIỆP
CÔNG NGHỆ CAO

ĐIỆN TỬ,
ĐIỆN TỬ HỮU CƠ

CƠ ĐIỆN TỬ,
TỰ ĐỘNG HÓA

TT NGHIÊN CỨU
XE TỰ HÀNH

TT NGHIÊN CỨU
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

TẬP ĐOÀN PHENIKAA

GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG
CHO THÀNH PHỐ

THÔNG MINH

THIẾT BỊ IoT THÔNG MINH

HỆ SINH THÁI 
MỞ PHENIKAA ICLOUD

XỬ LÝ GIỌNG NÓI

XỬ LÝ HÌNH ẢNH

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

CÔNG NGHỆ TỰ HÀNH 

SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NGHIÊN CỨU

HOÁ CHẤT
    

ĐÁ THẠCH ANH

CRISTOBALITE

VẬT LIỆU
TIÊN TIẾN

SẢN PHẨM CHIẾU SÁNG
THÔNG MINH

 NHÀ THÔNG MINH

THIẾT BỊ THÔNG MINH

    

ROBOT THÔNG MINH

CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC

CHUYỂN GIAO
CÔNG NGHỆ

PHẦN MỀM, GIẢI PHÁP
PHẦN MỀM MÔ PHỎNG
KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ 

(AdvanTech)

ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
THIẾT BỊ THÔNG MINH

VẬT LIỆU MỚI
CAO CẤP

LIÊN CẤP 1,2,3
    

TRƯỜNG QUỐC TẾ

ĐẠI HỌC PHỔ THÔNG TT CHIẾU SÁNG

TT IoT & AI

TT THIẾT KẾ 
KIỂU DÁNG

CÔNG NGHIỆP

TT THIẾT KẾ
VI MẠCH

THƯƠNG MẠI

CÔNG TY VICOSTONE 
US (MỸ)    

CÔNG TY VICOSTONE 
CANADA

HỆ THỐNG PHÂN PHỐI
TẠI CHÂU ÂU

HỆ THỐNG PHÂN PHỐI
TẠI ÚC

VIỆT NAM QUỐC TẾ

QUỸ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH
PHÁT TRIỂN TẬP ĐOÀN

Tập đoàn Phenikaa 
(CTCP Tập đoàn 
Phượng Hoàng Xanh 
A&A) được thành lập

2010 2014 2015 2017 2018 2019 2020

 3/3/2014
Nhận giấy phép đầu tư Dự án nhà 
máy đá thạch anh cao cấp với tổng 
mức đầu tư 1.860 tỉ đồng, sau đó 
điều chỉnh lên 2.252 tỉ đồng. Dự 
án lớn đầu tiên đánh dấu mốc quan 
trọng trong việc mở rộng quy mô sản 
xuất kinh doanh của Tập đoàn

8/2014
CTCP Vicostone và CTCP Style 
Stone trở thành đơn vị thành viên 
của Tập đoàn

Tăng vốn điều lệ lên 900 tỷ 
đồng, mở rộng hệ thống đơn vị 
thành viên với 04 đơn vị thành 
viên mới thuộc lĩnh vực sản 
xuất kinh doanh đá thạch anh 
Vicostone, tư vấn thiết kế và 
xây lắp, thương mại và dịch vụ

7/2017
Trường Đại học Thành Tây 
trở thành thành viên của Tập 
đoàn Phenikaa, đánh dấu 
mốc mở đầu cho việc hình 
thành Hệ sinh thái Phenkaa 
với 3 trụ cột chính là SXCN- 
Công nghệ, Nghiên cứu 
khoa học, Giáo dục đào tạo

Đa dạng hóa và chuyển dịch cơ cấu sản 
phẩm công nghiệp, mở rộng sang lĩnh vực 
sản phẩm Điện – Điện tử và thiết bị thông 
minh bằng việc:

• Thành lập các công ty

» Công ty Điện tử Phenikaa với dự án đầu 
tiên là nhà máy sản xuất thiết bị chiếu 
sáng thông minh và vi mạch điện tử

 » Công ty Cổ phần Phenikaa X (chuyên về 
công nghệ xe và thiết bị tự hành)

 » Công ty Cổ phần thương mại và chuyển 
giao công nghệ Phenikaa (Phenikaa T)

• Sáp nhập và tái cấu trúc các công ty

 » Công ty Cổ phần giải pháp thông minh 
Phenikaa;

 » Công ty Cổ phần phát triển Thiết bị thông 
minh Phenikaa;

 » Công ty Cổ phần Busmap

 Tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng

1/2019 Chính thức vận hành Nhà máy Cristobalite – 
Phenikaa Huế, triển khai chiến lược nội địa hóa và tham 
gia chuỗi cung ứng nguyên vật liệu trong sản xuất vật 
liệu composite

Thành lập Quỹ Đổi mới Sáng tạo Phenikaa với mức đầu 
tư 1.000 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn

 Chính thức tuyên bố chiến lược phát triển mới của 
trường Đại học Phenikaa theo định hướng Đổi mới sáng 
tạo – Trải nghiệm - Thông minh 

Hoàn thiện công nghệ sản xuất nhựa polyester resin 
chịu bền UV và thời tiết giúp Phenikaa cơ bản khép kín 
chuỗi cung ứng đầu vào trong lĩnh vực sản xuất đá thạch 
anh cao cấp

Vicostone thuộc Top 3 nhà cung cấp đá thạch anh nhân 
tạo trên thị trường toàn cầu, với 6 dây chuyền sản xuất, 
công suất hơn 3 triệu m2 đá tấm lớn/năm, 2 công ty chế 
tác với công suất hơn 500 nghìn m2 đá chế tác/năm

4/2018
Thành lập Viện Nghiên cứu và 
Công nghệ Phenikaa (PRATI) 
thực hiện nghiên cứu ứng dụng

6/2018
Thành lập Viện Nghiên cứu Tiên 
tiến Phenikaa (PIAS) chuyên về 
nghiên cứu cơ bản

11/2018
Đổi tên trường Đại học Thành 
Tây thành trường Đại học 
Phenikaa
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Trong quá trình xây dựng và phát triển, Tập đoàn Phenikaa và các đơn vị thành viên đã vinh 
dự nhận được nhiều danh hiệu cao quý của Nhà nước cùng các giải thưởng uy tín của 
nhiều tổ chức trong nước và quốc tế.

Cờ thi đua Chính phủ năm do Thủ tướng 
Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam 

(2010-2015)

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia
(2018)

TOP 200 doanh nghiệp có 
doanh thudưới 1 tỷ USD kinh doanh 

hiệu quả nhất Châu Á (2018)

100 Doanh nghiệp phát triển bền vững
(2016-2019)

Huân chương Lao động hạng Nhất 
(2012)

• Cờ thi đua Chính phủ năm do Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã Hội Chủ nghĩa 
Việt Nam trao tặng năm 2017 (Phenikaa) và các năm 2010, 2011, 2013, 2014, 2015 
(Vicostone)

• Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2017 do Chủ tịch nước Cộng hòa Xã Hội Chủ 
nghĩa Việt Nam trao tặng (Vicostone)

• Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2013 do Chủ tịch nước Cộng hòa Xã Hội Chủ 
nghĩa Việt Nam trao tặng (Vicostone)

• Huân chương Lao động hạng Ba năm 2010 do Chủ tịch nước Cộng hòa Xã Hội Chủ 
nghĩa Việt Nam trao tặng (Vicostone)

• Cờ thi đua Thành Phố năm 2019, 2020 do Chủ tịch UBND Thành Phố Hà Nội trao tặng 
(Phenikaa, Vicostone)

• Bằng khen Thành phố Hà Nội năm 2018 do Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội trao 
tặng (Phenikaa, Vicostone)

• Cúp Thăng Long năm 2018 Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội trao tặng (Phenikaa)

• Cờ thi đua của Bộ Xây dựng năm 2016 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng trao tặng (Vicostone)

CÁC GIẢI THƯỞNG 
TIÊU BIỂU CỦA PHENIKAA

• Cờ thi đua xuất sắc Ngành Xây dựng năm 2015 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng trao tặng 
(Vicostone)

• 01 trong 03 doanh nghiệp Việt Nam thuộc TOP 200 doanh nghiệp có doanh thu dưới 
1 tỷ USD kinh doanh hiệu quả nhất Châu Á 2018 (Asia’s 200 Best Under A Billion - 
Top 200) do Tạp chí Forbes Asia bình chọn (Vicostone)

• TOP 100 Doanh nghiệp phát triển bền vững các năm liên tiếp 2018, 2019, 2020 
(Phenikaa), các năm liên tiếp 2016 - 2020 (Vicostone) do Hội đồng Doanh nghiệp vì 
sự phát triển bền vững Việt Nam chứng nhận

• TOP 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam sáu năm liên tiếp 2015 - 2020 (Vicostone) 
do Forbes Việt Nam công bố

• TOP 100 Công ty đại chúng lớn nhất Việt Nam năm 2019, 2020 (Vicostone) do Forbes 
Việt Nam công bố

• TOP 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm năm liên tiếp 2016 - 2020 
(Vicostone) do Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư và Công ty chứng khoán Thiên Việt công bố

• TOP 30 Doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên được chọn vào danh sách ASEAN Stars năm 
2015 do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chứng nhận (Vicostone)

Phenikaa được vinh danh Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam Vicostone được vinh danh đơn vị xuất sắc phong trào thi đua của UBND Thành phố Hà Nội



16 17GIỚI THIỆU VỀ TẬP ĐOÀN PHENIKAA GIỚI THIỆU VỀ TẬP ĐOÀN PHENIKAA

THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

• TOP 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam (VNR 500) năm 2019, 2020 
(Phenikaa), các năm liên tiếp từ 2014 - 2020 (Vicostone) do Vietnam Report phối hợp 
cùng Báo VietNamNet công bố

• TOP 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam (PROFIT 500) năm 2019, 2020 
(Phenikaa), các năm liên tiếp từ 2014 - 2020 (Vicostone) do Vietnam Report phối hợp 
cùng Báo VietNamNet công bố

• Thuộc Top 10 trong Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc (FAST 500) năm 2017 
(Vicostone) do Vietnam Report phối hợp cùng Báo VietNamNet công bố

CÁC GIẢI THƯỞNG 
TIÊU BIỂU CỦA PHENIKAA

CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA

• TOP 10 Công ty vật liệu xây dựng uy tín Việt Nam năm năm liên tiếp 2016 - 2020 
(Vicostone) do Vietnam Report phối hợp cùng Báo VietNamNet công bố

• Top 50 Thương hiệu hàng đầu Việt Nam về Tài sản vô hình và Giá trị thương hiệu ba 
năm liên tiếp 2017 – 2019 (Vicostone) do Brand Finance công bố.

• Top 10 Doanh nghiệp có năng lực quản trị tốt nhất Việt Nam và Top 1 Ngành VLXD 
về năng lực quản trị tài chính tốt nhất năm 2019 (Vicostone) do Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chứng nhận

• Thương hiệu VICOSTONE® được công nhận là Thương hiệu quốc gia năm 2018 do 
Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công thương chứng nhận

• Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018 (Vicostone) do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ chứng nhận

• Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động các năm liên tiếp 2018, 2019, 2020 
(Phenikaa) do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chứng nhận

• Thương hiệu tiêu biểu ngành Xây dựng Việt Nam năm 2017 (Phenikaa, Vicostone), 
năm  2019 (Vicostone) do Báo Xây dựng bình chọn

• Thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2017, 2019 (Vicostone) do Thời báo Kinh tế Việt 
Nam bình chọn

• Cơ sở sử dụng Năng lượng xanh trong sản xuất công nghiệp (thứ hạng 5 sao) năm 
2018 (Phenikaa, Vicostone, Style Stone), năm 2020 (Style Stone) do Sở Công thương 
chứng nhận

Vicostone được vinh danh Top 50 Công ty hiệu quả nhất Việt Nam

Vicostone được vinh danh Thương hiệu Quốc gia 2020
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LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG 
VÀ HỆ THỐNG ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN
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LĨNH VỰC KINH DOANH VÀ QUY MÔ HOẠT ĐỘNG

Chủ động thích ứng trước sự bùng nổ của khoa học công nghệ, Phenikaa xác định phát triển 
sản xuất công nghiệp trên nền tảng công nghệ và chuyển đổi số toàn diện, nghiên cứu, ứng 
dụng công nghệ tiên tiến theo hướng thông minh là chiến lược trọng yếu để Tập đoàn nâng 
cao giá trị, phát triển nhanh trên quy mô lớn một cách bền vững, tiến tới trở thành một Tập 
đoàn hàng đầu về sản xuất thông minh.

CÔNG NGHIỆP

3

42CÔNG NGHỆ  GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

PHÂN PHỐI, THƯƠNG
MẠI VÀ DỊCH VỤ

LĨNH VỰC
HOẠT ĐỘNG 

CHÍNH

1

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

5

I. Công nghiệp
     Tiên phong sáng tạo và đổi mới, hiệu quả, bền vững

Sở hữu VICOSTONE® - Top 3 Thương hiệu đá thạch anh cao cấp toàn cầu

Hiện diện tại hơn 40 quốc gia với >10.000 điểm bán

6 dây chuyền sản xuất đá thạch anh công nghệ Breton S.p.A (Ý) với công suất 
>3.000.000 m2 mỗi năm

2 Công ty chế tác với công suất 500 nghìn m2 đá được chế tác theo yêu cầu 
(cut-to-sise) mỗi năm

Nội địa hóa cơ bản nguồn nguyên vật liệu đầu vào Quartz và Cristobalite

01 cơ sở sản xuất Vật liệu nano cho Quang - điện tử

Vật liệu mới cao cấp

Định hướng

Tập đoàn sở hữu thương hiệu đá thạch anh Top 3 thế giới VICOSTONE® được sản xuất theo 
công nghệ Breton (Ý) - công nghệ hiện đại nhất hiện nay và bí quyết riêng của Tập đoàn. Mỗi 
năm Tập đoàn có thể sản xuất hàng triệu mét vuông đá thạch anh thương hiệu VICOSTONE® 
với chất lượng vượt trội, thiết kế giàu tính nghệ thuật, độc đáo và truyền cảm hứng cho mọi 
đối tượng.

Bên cạnh hoạt động sản xuất đá tấm, Phenikaa hiện có 02 đơn vị thành viên hoạt động trong 
lĩnh vực chế tác đá, cung cấp trọn vẹn giải pháp từ thiết kế, lắp đặt, hoàn thiện các công trình 
sử dụng đá thạch anh cũng như cung cấp các sản phẩm chế tác (cut-to-size) với số lượng lớn 
theo yêu cầu của khách hàng.

Với chiến lược nội địa hóa nguồn nguyên liệu đầu vào và tham gia sâu chuỗi cung ứng, Tập 
đoàn hiện có 01 nhà máy sản xuất vật liệu Cristobalite và 01 nhà máy sản xuất vật liệu nhựa 
Composite và các cơ sở sản xuất vật liệu nano cho Quang – điện tử.

Điện – Điện tử và thiết bị thông minh

Hướng tới mục tiêu trở thành Tập đoàn công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực thiết bị thông 
minh, giải pháp thông minh và hệ thống sản xuất thông minh; Tập đoàn Phenikaa hiện đang 
vận hành nhà máy vi mạch, robot thông minh, thiết bị chiếu sáng sạch và thông minh, các 
thiết bị thông minh (Phenikaa Smart Devices), với công nghệ tiên tiến chuyển giao từ Nhật 
Bản và Châu Âu.

Đơn vị thành viên

• Phát triển trên nền tảng công nghệ và chuyển đổi số toàn diện;

• Nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng sản xuất tiên tiến theo hướng thông minh;

• Nâng cao giá trị, phát triển nhanh, bền vững trên quy mô lớn.

• Công ty Cổ phần Vicostone

• Công ty Cổ phần Style Stone

• Nhà máy đá thạch anh Phenikaa

• Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam

• Công ty Cổ phần Công nghiệp Trần  Long 

• Công ty TNHH MTV Đầu tư và Chế 
biến khoáng sản Phenikaa Huế

• Công ty Cổ phần Vật liệu Composite 
Phenikaa

• Công ty Điện tử Phenikaa

• Công ty Cổ phần phát triển Thiết bị  
 thông minh Phenikaa Smart Devices

• Công ty Cổ phần Phenikaa X (chuyên  
 về công nghệ xe và thiết bị tự hành)

Nhà máy hóa chất Phenikaa
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II. Công nghệ 
Thông minh và tiện nghi hơn

Với mong muốn góp phần kiến tạo nên một cuộc sống thông minh và hạnh phúc, hướng tới 
mục tiêu trở thành Tập đoàn công nghệ - công nghiệp hàng đầu về các giải pháp thông minh 
và sản xuất thông minh, Phenikaa đầu tư nguồn lực mạnh mẽ để nghiên cứu sâu, phát triển 
và sở hữu công nghệ lõi ở các lĩnh vực công nghệ phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu của nền 
kinh tế số, có khả năng dẫn dắt xu thế, triển khai ứng dụng hiệu quả trong cuộc sống và hoạt 
động sản xuất – kinh doanh.

Mục tiêu trở thành Tập đoàn công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực thiết bị thông 
minh, giải pháp thông minh và hệ thống sản xuất thông minh;

Tập trung nghiên cứu và phát triển các sản phẩm công nghệ cao, bao gồm giải 
pháp IoT, AI và các sản phẩm thông minh khác... với mục tiêu tạo ra công nghệ 
lõi cho các ứng dụng thiết yếu của nền kinh tế số.

Robot do Tập đoàn Phenikaa sáng chế

CBCNV tại Nhà máy Điện tử thông minh Phenikaa (sản xuất thiết bị chiếu sáng thông minh và vi mạch điện tử)

Đơn vị thành viên

• Công ty Cổ phần Giải pháp thông minh Phenikaa

• Công ty Cổ phần BusMap

• Công ty Cổ phần Thương mại và Chuyển giao công nghệ Phenikaa (Phenikaa T)

Phenikaa xây dựng nền tảng hệ sinh thái mở với những giải pháp kết nối, tiện ích thông 
minh, giúp tăng cường trải nghiệm và tạo giá trị gia tăng và tiện nghi cho người dùng. Các 
thiết bị đa dạng của người dùng (hoặc bất cứ hãng nào sản xuất, cũng có thể kết nối với hệ 
sinh thái Phenikaa) và từ đó người dùng có thể tự do sáng tạo phát triển theo ý muốn của 
mình để khai thác thiết bị một cách tối ưu và thông minh hơn.

Định hướng

• Trở thành Tập đoàn công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực thiết bị thông minh, giải pháp  
 thông minh và hệ thống sản xuất thông minh;

• Tập trung nghiên cứu và phát triển các sản phẩm công nghệ cao, bao gồm giải pháp  
 IoT, AI và các sản phẩm thông minh khác... với mục tiêu tạo ra công nghệ lõi để khai  
 thác thiết bị một cách tối ưu và thông minh hơn.



Nghiên cứu khoa học là hoạt động then chốt để chủ động trong cạnh tranh, thực hiện thành 
công chiến lược phát triển mạnh mẽ và bền vững của Tập đoàn, hiện thực hóa tầm nhìn trở 
thành Tập đoàn công nghệ và công nghiệp hàng đầu về vật liệu tiên tiến, vật liệu sinh thái cao 
cấp, sản phẩm thông minh, các giải pháp thông minh và sản xuất thông minh.

Phenikaa phát triển đồng thời cả hoạt động nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, 
tạo môi trường kết nối, hội tụ các nhà khoa học, nghiên cứu ưu tú, khuyến khích tự do sáng 
tạo, thúc đẩy hoạt động ứng dụng, chuyển giao trong và ngoài Tập đoàn, đồng thời mở rộng 
nghiên cứu trong các lĩnh vực mới, sản phẩm mới có giá trị thiết thực, vì sự bền vững của Hệ 
sinh thái Phenikaa và sự phát triển chung của cộng đồng xã hội.

III. Nghiên cứu Khoa học
Cạnh tranh chủ động - Kiến tạo tương lai

 

03 Viện nghiên cứu

04 Trung tâm nghiên cứu 

Quỹ Đổi mới Sáng tạo Phenikaa; hỗ trợ không hoàn lại cho các đề tài, dự án 
nghiên cứu khoa học, công nghệ

Mục tiêu của nghiên cứu phát triển là tạo ra lợi thế cạnh tranh thông qua sáng tạo ra các 
công nghệ khác biệt về sản phẩm, quy trình, thúc đẩy ứng dụng và chuyển giao, đồng thời 
mở ra các lĩnh vực mới, sản phẩm mới phục vụ sự phát triển nhanh, lâu dài và bền vững của 
Tập đoàn, góp phần mang lại các giá trị thiết thực cho cộng đồng, xã hội. Cùng với sự đầu tư 
bài bản, Tập đoàn tiếp tục thu hút và xây dựng đội ngũ các nhà khoa học ưu tú, đẩy mạnh 
hợp tác nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế để không ngừng tạo nên các ý tưởng, 
sáng tạo công nghệ và nghiên cứu đột phá, hình thành mạng lưới gắn kết khoa học công 
nghệ trên toàn cầu.

Lĩnh vực Nghiên cứu khoa học tại Phenikaa bao gồm: Nghiên cứu ứng dụng, Nghiên cứu cơ 
bản hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động công nghiệp và công nghệ.

Đơn vị thành viên

• Trung tâm Polyme

• Trung tâm cơ điện tử và tự động hóa

• Trung tâm thiết kế kiểu dáng công nghiệp

• Viện Nghiên cứu và Công nghệ Phenikaa (PRATI)

• Viện Nghiên cứu Tiên tiến Phenikaa (PIAS), trực thuộc Trường Đại học Phenikaa

• Viện Nghiên cứu Nano (PHENA), trực thuộc Trường Đại học Phenikaa

• Trung tâm nghiên cứu Khoa học xã hội liên ngành, trực thuộc Trường Đại học Phenikaa

• Quỹ Đổi mới Sáng tạo Phenikaa

• Viện Công nghệ sinh học
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Xác định con người là nền tảng, là động lực phát triển của doanh nghiệp nói riêng và quốc 
gia nói chung, Tập đoàn Phenikaa đầu tư vào lĩnh vực giáo dục - đào tạo với mục tiêu kiến 
tạo thế hệ trẻ Việt Nam sáng tạo, tự tin hội nhập toàn cầu, hiện thực hóa tiềm năng và sống 
có ý nghĩa. Phenikaa đặt mục tiêu phát triển hệ sinh thái giáo dục đào tạo chất lượng quốc 
tế để tự do sáng tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có kiến thức sâu rộng, năng lực chuyên 
môn, khả năng tư duy, khởi nghiệp và sáng tạo cùng các kỹ năng thích ứng và chuyển đổi kịp 
thời với tốc độ phát triển công nghệ và kinh tế xã hội trên toàn cầu, phục vụ cộng đồng ngày 
một tốt hơn.

IV. Giáo dục Đào tạo
      Đánh thức và hiện thực hóa tiềm năng mỗi cá nhân

 

Xây dựng hệ thống cơ sở giáo dục đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế với mô hình 
đào tạo định hướng trải nghiệm - thông minh từ cấp phổ thông tiểu học – trung 
học cơ sở - trung học phổ thông tới giáo dục đại học, sau đại học gồm trường Đại 
học, trường phổ thông liên cấp, trường quốc tế

Tổng mức đầu tư cơ sở vật chất giai đoạn 2018 - 2020 cho Trường Đại học 
Phenikaa: 2.100 tỷ đồng 

Tổng mức đầu tư cơ sở vật chất giai đoạn I của dự án Trường phổ thông liên cấp 
Phenikaa: 750 tỷ đồng 

Trường Đại học Phenikaa

Sinh viên tại Phòng tin học của Trường Đại học Phenikaa



28 29GIỚI THIỆU VỀ TẬP ĐOÀN PHENIKAA GIỚI THIỆU VỀ TẬP ĐOÀN PHENIKAA

Trường Phổ thông Liên cấp Phenikaa (Phenikaa School) – Hiện thực hóa ước mơ

Với sứ mệnh kiến tạo thế hệ trẻ Việt Nam ưu việt, sáng tạo, tự tin hội nhập toàn cầu, hiện 
thực hóa ước mơ và sống hạnh phúc, dự án Phenikaa School đặt mục tiêu trở thành trường 
học hạnh phúc với chương trình giáo dục tiên tiến, môi trường học tập nhân văn, sáng tạo, 
hợp tác, nơi học sinh và thầy cô không ngừng học hỏi, nuôi dưỡng tư duy phản biện và học 
tập chủ động để hiện thực hóa mọi mục tiêu. Trường định hướng trở thành ngôi trường 
chất lượng quốc tế, tiên phong trong đổi mới giáo dục, dẫn đầu về đào tạo theo định hướng  
STEM/STEAM.

Phenikaa School dự kiến bắt đầu tuyển sinh vào năm học 2021-2022.

Dự án Trường Phổ thông Liên cấp Phenikaa (Phenikaa school)

Trường Đại học Phenikaa (Phenikaa University) – Hiện thực hóa tiềm năng

Với cơ sở vật chất hiện đại cùng đội ngũ giảng viên uy tín trong và ngoài nước, có kiến thức 
sâu rộng và bề dày kinh nghiệm, Trường Đại học Phenikaa phấn đấu trở thành trường đại học 
định hướng đổi mới sáng tạo đa ngành, xuất sắc trong đào tạo, nghiên cứu, khởi nghiệp và 
hướng nghiệp, nơi đánh thức và hiện thực hóa tiềm năng để đào tạo nguồn nhân lực có chất 
lượng cho xã hội, tạo nên những ảnh hưởng đột phá trong khoa học công nghệ và phát triển 
kinh tế xã hội. Trường hoạt động với hình thức không vì lợi nhuận, đặt mục tiêu trở thành Top 
100 trường đại học tốt nhất châu Á trong vòng 2 thập kỷ bằng chính nội lực và trí tuệ Việt.

Giờ thực hành của Sinh viên Khoa Cơ khí - Cơ điện tử của Trường Đại học Phenikaa

IV. Giáo dục Đào tạo
      Đánh thức và hiện thực hóa tiềm năng mỗi cá nhân
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V. Phân phối, Thương mại và Dịch vụ
     Trao chữ tín, nhận niềm tin

Phân phối tại hơn 40 quốc gia với trên 10.000 đối tác/đại lý toàn cầu

01 công ty thành viên với 05 trung tâm phân phối tại Mỹ

01 công ty thành viên với 04 trung tâm phân phối tại Canada

04 văn phòng đại diện/showroom với hàng nghìn điểm bán tại Việt Nam

01 Công ty Thương mại và Dịch vụ tổng hợp

Văn phòng Vicostone Mỹ tại Dallas - MỹVăn phòng Vicostone Canada tại Ontario - Canada

Với định hướng trở thành Tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành kinh doanh trên quy mô toàn 
cầu, Tập đoàn Phenikaa đang mở rộng lĩnh vực Phân phối, Thương mại & Dịch vụ theo 
hướng chuyên nghiệp hóa, phân phối sản phẩm đá thạch anh nhân tạo, nguyên phụ liệu 
phục vụ sản xuất công nghiệp, thiết bị thông minh, giải pháp thông minh và bất động sản

Với chúng tôi, chữ “Tâm”, chữ “Tín” luôn song hành trong từng sản phẩm/dịch vụ để mang 
tới những trải nghiệm xuất sắc nhất cho mỗi khách hàng.

Đơn vị thành viên

• Stylenquaza LLC. DBA - Vicostone USA 

• Vicostone Canada INC

• Công ty Cổ phần Trung tâm SÉC G3



32 GIỚI THIỆU VỀ TẬP ĐOÀN PHENIKAA

TẬP ĐOÀN PHENIKAA

Văn phòng: 167 Hoàng Ngân, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam

Nhà máy: Khu CNC Hòa Lạc, X. Thạch Hòa, H. Thạch Thất,TP. Hà Nội, Việt Nam

Tel: (+84) 24 33 685 980                         Fax: (+84) 24 33 687 095

Email: support@phenikaa.com


