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TỔNG QUAN
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Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Dịch vụ Việt Nam (IBS) 
được thành lập vào năm 2006; tiền thân là Công ty Cổ phần Giải 
pháp Tòa nhà thông minh. Từ đó đến nay IBS liên tục phát triển, 
mở rộng cả về quy mô và lĩnh vực hoạt động. Mạng lưới các chi 
nhánh, công ty thành viên ở trong và ngoài nước bao gồm Hà Nội, 
Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Singapore và Campuchia.

Khởi đầu với các giải pháp tòa nhà thông minh; Ban lãnh đạo IBS 
với tầm nhìn chiến lược, năng lực quản trị đã tập trung đầu tư vào 
nhân sự, trang thiết bị và cơ sở hạ tầng để đưa IBS trở thành tổng 
thầu EPC uy tín cho nhiều dự án trong và ngoài nước. IBS cũng đi 
đầu trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, cho ra đời các sản phẩm, 
giải pháp tiên tiến, ứng dụng trong công nghiệp, trong các tòa 
nhà và công trình xây dựng.  

Hiện tại, IBS đang là Công ty hàng đầu
trong các lĩnh vực sau: 

Tổng thầu (EPC) trong lĩnh vực xây dựng dân dụng 
và công nghiệp: bao gồm thiết kế, vận chuyển, xây 
dựng, cung cấp thiết bị, lắp đặt, chạy thử… các dự án 
năng lượng, các dự án nhà máy sản xuất công nghiệp, 
dự án công trình giao thông, dự án cao ốc….  

01
Sản xuất kết cấu thép và thiết bị Công nghiệp: bao 
gồm sản xuất và lắp đặt các thiết bị cơ khí cho các 
nhà máy công nghiệp, công trình giao thông, công 
trình viễn thông, đóng mới và sửa chữa tàu, dịch vụ 
hậu cần cảng.

02

Tổng thầu hệ thống Cơ Điện (M&E): bao gồm tư vấn, 
thiết kế, hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp, lắp đặt, vận hành 
và bảo trì hệ thống cơ điện của công trình dân dụng, 
công nghiệp

03
Dịch vụ quản lý, vận hành, bảo trì bảo dưỡng các nhà 
máy công nghiệp (O&M): bao gồm các nhà máy điện 
khí, điện than, điện gió….

04

Giải pháp tự động hóa tòa nhà: IBS cung cấp các giải 
pháp tích hợp quản lý tòa nhà, cung cấp thiết bị điều 
khiển, thiết bị chiếu sáng, hệ thống bảo vệ, camera 
giám sát, thiết bị phòng cháy chữa cháy, v…v… và các 
dịch vụ lắp đặt, vận hành, bảo trì các hệ thống ELV.

05
Giải pháp chuyển đổi số trong công nghiệp: IBS 
cung cấp các giải pháp, hệ thống quản lý trong các 
ngành nước, môi trường, năng lượng….

06

IBS được thành lập.
Thực hiện triển khai dự án 
đầu tiên – Trung tâm hội 
nghị quốc gia.

2006

Thực hiện triển khai dự án 
tích hợp giải pháp quản lý 
tòa nhà thông minh đầu 
tiên tại Việt Nam – tòa nhà 
Vietsovpetro Vũng Tàu.
Trở thành đối tác với Hager

2008

Thực hiện triển khai dự án 
tổng thầu ELV đầu tiên – Trụ 
sở chính PVC tại Đà Nẵng.
Trở thành đối tác với ABB.

2010

Thực hiện triển khai dự án đầu tiên 
tại nước ngoài (tại Campuchia).
Được cấp chứng chỉ ISO
9001 – 2008.
Trở thành đối tác của nhà sản xuất 
Cáp Helukabel.

2012



THÔNG ĐIỆP
THƯƠNG HIỆU
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IBS luôn hướng đến là một nhà thầu 
đáng tin cậy, với các giải pháp công 
nghệ tiên tiến trong lĩnh vực xây lắp và 
dịch vụ cho các dự án Công nghiệp, 
Năng lượng tái tạo cũng như các dự án 
Xây dựng Dân dụng tại Việt Nam cũng 
như trong khu vực.

Tối ưu hóa hiệu quả các nguồn lực và 
khả năng của IBS để đáp ứng nhu cầu 
Khách hàng, Cổ đông và Nhân viên.

Làm chủ công nghệ, áp dụng hiệu quả 
vào từng dự án Dân dụng và Công 
nghiệp; ở mọi lĩnh vực và quy mô.

Giá trị cốt lõiTầm nhìnSứ mệnh

Thành lập các công ty thành viên – 
IBS EN, IBS SE, IBS SI, IBS SG, IBS EC.
Thực hiện triển khai EPC dự án xây 
dựng DLC Complex.
Trở thành đối tác với Philips.

2017

Trở thành đối tác với LEFA.
Trở thành đối tác với UL.
Trở thành đối tác toàn diện với 
Johnson Controls.
Trở thành đối tác của Standley Black 
& Decker, Standley, Dewait.

2018

Trở thành đối tác I/O network.
Xây dựng sự hiện diện ở Tây Ban Nha 
và New Zealand.
IBS EC sát nhập và tái cấu trúc thành 
IBS Lisemco.

20192020

Thực hiện triển khai dự án EPC công 
nghiệp đầu tiên – Dự án nhà máy 
Ngân Trường và nhà máy Nam Phong.

2014

Thực hiện triển khai dự án EPC năng 
lượng đầu tiên – Dự án trang trại điện 
gió Tây Nguyên.
Thực hiện triển khai dự án EPC xây 
dựng dân dụng đầu tiên – Dự án tòa 
nhà Summit Building.
Thực hiện triển khai dự án ODA đầu 
tiên – Dự án SAWACO
Trở thành đối tác của nhà cung cấp 
thiết bị phòng cháy chữa cháy Tyco.

2016

IBS trở thành đối tác chiến lược của 
Vestas. Tham gia vào các dự án điện 
gió Phong Liệu, Liên Lập, Phú Lạc 2, 
Lợi Hải 2... và các dự án điện gió của 
các chủ đầu tư trong và ngoài nước.



IBS là một trong những nhà thầu EPC lớn và uy tín nhất trong lĩnh 
vực điện gió, xây dựng dân dụng và các ngành công nghiệp khác. 
Thành quả của IBS được khẳng định nhờ vào:

CÁC NGÀNH NGHỀ
KINH DOANH
TỔNG THẦU (EPC) TRONG LĨNH VỰC
XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

• Đội ngũ kỹ sư thiết kế, thi công và quản lý dự án có trình độ 
chuyên môn và kinh nghiệm cao; đáp ứng yêu cầu kỹ thuật khắt 
khe của các công trình phức tạp như nhà cao tầng, trang trại điện 
gió, nhà máy điện, các công trình công nghiệp có quy mô lớn. 
• Chiến lược phát triển, ứng dụng các công nghệ tiên tiến: công 
nghệ LIDAR đo tốc độ gió dùng tia laze.
• Đầu tư thiết bị chuyên dụng; thiết bị vận chuyển siêu trường, 
siêu trọng: Goldhofer Đức, cần cẩu 650t lắp turbine gió.
• Mang lại cho Khách Hàng giá trị và chất lượng tốt nhất.
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• Năng lực về thiết kế, chế tạo kết cấu thép phi tiêu chuẩn, máy 
móc, thiết bị công nghệ đạt 250.000 tấn thép/năm và đóng tàu 
tải trọng đến 10.000 DWT.

• Đội ngũ thiết kế có trên 30 năm kinh nghiệm triển khai các dự 
án cho các nhà thầu quốc tế lớn: Thyssenkrupp Đức, Premetal 
Áo GE, YBC Nhật. 

• Diện tích nhà xưởng 150.000 m2 được trang bị máy móc hiện 
đại: máy cắt Plasma điều khiển CNC (6mx26m), máy tiện đứng 
CNC, đường kính gia công 8m, trọng lượng phôi 160t.

• Sản phẩm đã được xuất khẩu sang các thị trường Nhật Bản, 
Châu Âu, Mỹ, Trung Đông, Úc… 

SẢN XUẤT KẾT CẤU THÉP
VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP
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Làm chủ thiết bị, công nghệ của các thương hiệu lớn trên toàn cầu chúng tôi đảm bảo 
cung cấp hệ thống cơ điện tốt nhất cho các công trình và tòa nhà; kể cả việc áp dụng 
tiêu chuẩn công trình xanh LEED nhằm đảm bảo hiệu suất thiết bị, tiết kiệm năng 
lượng điều hòa, chiếu sáng, nước, nâng cao chất lượng môi trường sống. 

Năng lực và kinh nghiệm triển khai của IBS được xác thực qua hàng loạt 
các công trình cơ điện quan trọng, yêu cầu kỹ thuật phức tạp:

HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH - M&E

VẬN HÀNH – BẢO TRÌ NHÀ MÁY - O&M

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY: HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN:

Mục tiêu mang đến tiện ích và hiệu quả cao 
nhất cho khách hàng IBS cung cấp trọn gói 
dịch vụ Vận hành - Bảo trì, bảo dưỡng nhà 
máy, sau khi đã hoàn thành các hợp đồng 
cung cấp, lắp đặt thiết bị. Đội ngũ kỹ sư có 
trình độ chuyên sâu của IBS, cùng hợp tác 
với chuyên gia nước ngoài là cơ sở đảm bảo 
cho chủ đầu tư các trang trại điện gió, các 
nhà máy công nghiệp tối đa hóa lợi nhuận 
trong suốt 25-30 năm vòng đời dự án.

IBS cung cấp chuỗi dịch vụ khép kín, từ giai đoạn khảo sát, thiết kế đến O&M và linh kiện thay thế cho các nhà máy điện gió 
sử dụng tuabin của các hãng VENSYS, SIEMENS GAMESA, VESTAS, GE. IBS cũng là công ty duy nhất ở Việt Nam đang vận 
hành, bảo trì nhà máy điện gió.
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IBS cung cấp các giải pháp về phân tích, xử lý dữ liệu xây dựng trên nền tảng 
IoT, 5G, máy học và trí tuệ nhân tạo, để gia tăng giá trị doanh nghiệp một cách 
toàn diện; từ kỹ thuật, công nghệ đến vận hành và phát huy tối đa nguồn lực.

IBS còn cung cấp các hệ thống 
Scada tích hợp GIS, quản lý tài sản, 
mô phỏng thủy lực, ERP cho ngành 
nước, môi trường, năng lượng.

IBS cũng là nhà tích hợp hệ thống 
(Registered SI) của các tập đoàn 
công nghệ hàng đầu thế giới 
AVEVA, ABB, OVARRO. 

GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÔNG NGHIỆP

GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA TÒA NHÀ BMS, SMART HOTEL 

IBS đã nghiên cứu, phát triển thành công và 
đưa vào ứng dụng hệ thống smart home, 
smart hotel, (phần cứng, phần mềm) mang 
thương hiệu LEFA. Đây là dòng sản phẩm có 
chất lượng cao, tính năng tiên tiến, tương 
đương với sản phẩm của các thương hiệu lớn 
trên thế giới.

 Bên cạnh đó IBS còn là nhà tích hợp hệ thống 
hàng đầu Việt Nam, cung cấp chìa khóa trao 
tay từ thiết kế, tích hợp đến lắp đặt hệ thống, 
vận hành, bảo trì các hệ thống ELV, phòng 
cháy và chữa cháy, an ninh, CCTV, kiểm soát 
ra/vào cho các công trình xây dựng, tòa nhà 
phức hợp.
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08 Công ty thành viên

Công ty hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất cơ khí, đóng tàu 
và lắp đặt, vận chuyển các thiết bị siêu trọng cho các dự án công 
nghiệp. IBS Lisemco luôn đảm bảo yêu cầu về chất lượng, tiến độ thi 
công và giá thành sản phẩm. Đến nay IBS Lisemco đã tham gia chế tạo 
cung cấp thiết bị, kết cấu thép, bồn bể chịu áp lực cho nhiều Dự án lớn 
trong các lĩnh vực nhà máy Nhiệt điện, Xi măng, Lọc dầu, nhà máy chế 
tạo thép, cũng như các công trình  khác như cầu, sân bay… IBS Lisemco 
cũng là một trong những đơn vị dẫn đầu trong việc cung cấp các dịch vụ 
vận chuyển và lắp đặt các thiết bị siêu trọng trong lĩnh vực điện gió. 

IBS M&E

IBS SIIBS EN

IBS SE

IBS LISEMCO

Công ty hàng đầu trong lĩnh vực cơ điện, sở hữu các công nghệ tiên 
tiến, các giải pháp tối ưu hóa hệ thống cơ điện (M&E), triển khai các 
dịch vụ hạ tầng, giải pháp điều khiển tự động hóa và các hệ thống 
PCCC… IBS M&E đã và đang nỗ lực để có được chỗ đứng chắc chắn 
trên thị trường, đặc biệt là các khách hàng trong lĩnh vực xây dựng, 
năng lượng, hàng không, y tế,… 

Đơn vị tiên phong trong lĩnh vực cung ứng vật tư và phụ tùng thay thế 
tại thị trường nội địa. Sau 7 năm hoạt động, IBS MRO đã trở thành nhà 
cung cấp đáng tin cậy của gần 2700 khách hàng cá nhân và doanh 
nghiệp, với các sản phẩm – thiết bị đến từ hơn 60 thương hiệu lớn trong 
nước và quốc tế. IBS MRO đang từng bước xây dựng nền móng để trở 
thành đơn vị số 1 Việt Nam cung cấp giải pháp toàn diện cho ngành 
công nghiệp phụ trợ MRO.

IBS MRO

Được thành lập vào năm 2017, IBS SI là một Công ty cung cấp dịch vụ 
kỹ thuật toàn diện và đáng tin cậy cho dự án năng lượng tái tạo và các 
nhà máy công nghiệp trong nước và hướng tới là các dự án quốc tế 
trong tương lai gần.
Hiện nay, IBS SI đã có được đội ngũ chuyên gia, kỹ thuật lành nghề, đáp 
ứng được những dịch vụ vận hành, bảo trì tại các dự án có yêu cầu kỹ 
thuật cao như các nhà máy điện gió, nhà máy nhiệt điện…

Một trong những công ty chuyên về tích hợp hệ thống và công nghệ tự 
động hóa, có khả năng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ giúp kéo dài 
tuổi thọ của dự án, tiết kiệm chi phí và nâng cao sự an toàn của các công 
trình xây dựng dân dụng và công nghiệp tại Việt Nam và trên toàn thế giới. 

Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực hệ thống điện nhẹ (ELV), đảm 
nhận công tác triển khai, lắp đặt, thử nghiệm và đưa vào vận hành hệ 
thống cho các dự án xây dựng dân dụng, với hoạt động kinh doanh cốt 
lõi là hệ thống BMS. IBS EN tự hào là đối tác với các nhà cung cấp uy tín 
trên thế giới như Honeywell, Regin, ABB, Tenet, Panasonic, TOA, 
Roanpu, Wharton…Công ty luôn nỗ lực để mang lại dịch vụ tốt nhất 
cho khách hàng trong nước và quốc tế.

Đơn vị uy tín trong lĩnh vực quản lý, vận hành và bảo trì, sửa chữa hệ 
thống M&E cho các dự án dân dụng và công nghiệp. Với đội ngũ nhân sự 
lành nghề, dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm, chuyên nghiệp, IBS 
SE đã dần khẳng định chỗ đứng trên thị trường và trở thành đơn vị cung 
cấp dịch vụ cho các cơ quan đầu não của nhà nước như Văn phòng 
Chính phủ, Văn phòng Quốc hội và rất nhiều bộ, ban ngành khác…

IBS SG

HỆ THỐNG CÁC
CÔNG TY THÀNH VIÊN

IBS ngày càng phát triển đa dạng hóa lĩnh vực, 
ngành nghề để mang đến cho khách hàng, đối 
tác nhiều lựa chọn tối ưu hơn. Việc hình thành 
các Công ty thành viên cũng là quá trình 
chuyên môn hóa, tập trung chi tiết vào mỗi lĩnh 
vực, nhằm nâng cao chất lượng công việc, 
chuyên nghiệp hóa quy trình nghiệp vụ.



KHÁCH HÀNG 
VÀ ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU

ĐỐI TÁC
IBS tự hào là đối tác chiến lược của các hãng cung cấp giải pháp tích hợp hệ thống 
hàng đầu thế giới trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và nhà máy công nghiệp.

KHÁCH HÀNG
Năng lực triển khai và chất lượng dịch vụ của IBS đã được chứng minh qua hàng trăm dự 
án, với sự ghi nhận và tin tưởng từ các Quý khách hàng trong nước và trên toàn thế giới 

09Khách hàng và đối tác



DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Dự án: Trang trại phong điện Tây Nguyên
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần giải pháp năng lượng gió HBRE
Địa điểm: Ea H’leo, Dak Lak, Viet Nam
Tổng mức đầu tư: 560 triệu USD
Tổng mức công suất: 440 MW
Phạm vi công việc: Tổng thầu EPC
Thời điểm bắt đầu: 2017
Thời điểm hoàn thành: 2020

TRANG TRẠI PHONG ĐIỆN
TÂY NGUYÊN

10 Dự án tiêu biểu

TÒA NHÀ QUỐC HỘI
VIỆT NAM
Dự án: Tòa nhà quốc hội Việt Nam
Chủ đầu tư: Văn phòng quốc hội
Địa điểm: Quảng trường Ba Đình, Hà Nội
Thời điểm hoàn thành: 2017
Phạm vi công việc: Hệ thống quản lý tòa nhà iBMS, 
hệ thống chiếu sáng, EIB và cung cấp vật tư, dịch vụ 
bảo dưỡng cho hệ thống kiểm soát ra vào

DỰ ÁN SAWACO
Dự án: Nâng cấp trung tâm thông tin và hệ 
thống cấp thoát nước Sài Gòn
Địa điểm: TP Hồ Chí Minh, Viet Nam
Tài trợ vốn: ADB (Ngân hàng phát triển Châu Á)
Tổng vốn đầu tư (toàn giai đoạn): 150 triệu USD 
- Giai đoạn 1: 30 triệu USD
Phạm vi công việc: Tổng thầu EPC
Thời điểm bắt đầu: 2016
Thời điểm hoàn thành: 2020



CẦU HOÀNG VĂN THỤ

11Dự án tiêu biểu

Dự án: Cầu Hoàng Văn Thụ
Thành phố: Hải Phòng, Việt Nam
Chủ đầu tư: UBND TP Hải Phòng
Tổng giá trị: 110 triệu USD
Giá trị hợp đồng: 18 triệu USD
Phạm vi công việc: Cung cấp vật tư, 
thiết bị, sản xuất kết cấu thép
Thời điểm hoàn thành: 2018

NHÀ MÁY NHIỆT
ĐIỆN VŨNG ÁNG 1
Chủ đầu tư: Tập đoàn dầu khí Việt Nam
Địa điểm: Khu kinh tế Vũng Áng
Tổng mức đầu tư: 1.25 TỶ USD
Phạm vi công việc: Cung cấp, sản xuất đường 
ống, hệ thống dẫn dầu và gói hệ thống xử lý, 
cung cấp vật tư trong 02 năm 

SUMMIT BUILDING

Dự án: Summit Building
Địa điểm: 216 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Chủ đầu tư: VERACITY.,JSC
Tổng mức đầu tư: 50 triệu USD
Phạm vi công việc: Tổng thầu EPC
Thời điểm hoàn thành: 2020



TRỤ SỞ CHÍNH

       Địa chỉ: Tầng 24, Tháp B, số 173 Xuân Thủy, phường 
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
      Điện thoại: (+842) 439 723 435
      Fax: (+842) 439 723 433
      Email: info@ibs.com.vn

VĂN PHÒNG SINGAPORE

      Địa chỉ: 6 Đường Harper # 06-02 Tòa nhà  Leong Huat 
Singapore 369674
      Điện thoại: (+65) 65 348 378
      Fax: (+65) 68 264 379
      Email: info@ibs.com.vn

       Địa chỉ: 145/16A Nguyễn Thiện Thuật , Phường 1, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh
      Điện thoại: (+842) 838 220 255
      Fax: (+842) 838 220 265
      Email: info@ibs.com.vn

VĂN PHÒNG CAMBODIA

VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH

   Địa chỉ: Stress Jewel số 15, Phum Chong Thnol, 
Khang Kat, Sangket Teok Thla, Khan Sensok, thành 
phố Phnom Penh
      Điện thoại: (+85) 523 981 368
      Fax: (+85) 523 981 368
      Email: info@ibs.com.vn


