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Giới thiệu về BASF Việt Nam 

BASF hoạt động tại Việt Nam kể từ khi thành lập văn phòng đại diện vào năm 1994. 

Công ty TNHH BASF Việt Nam được thành lập năm 2009 và hiện có hai nhà máy 

sản xuất hoá chất xây dựng, đặt tại Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, tỉnh Bình 

Dương, và Khu công nghiệp Vân Trung, tỉnh Bắc Giang. Công ty còn có ba văn 

phòng chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. BASF tại Việt 

Nam cung cấp các sản phẩm đa dạng, bao gồm chất dẻo, các sản phẩm hoá dầu, 

hoá chất xây dựng, hoá chất tinh khiết, sản phẩm bảo vệ thực vật, v.v. Doanh số 

của BASF đối với các khách hàng tại Việt Nam xấp xỉ 328 triệu euro, tính tới thời 

điểm cuối năm 2017. Công ty hiện có 161 nhân viên. 

Vui lòng tham khảo thêm thông tin tại www.basf.com/vn. 

 

Các dữ liệu chính (tính tới cuối năm 2017) 
 
Số lượng công ty: 1 

Số lượng nhà máy sản xuất: 2 

Số lượng nhân viên: 161 

Doanh số của Tập đoàn BASF tới các khách hàng tại Việt Nam: 328 triệu euro  

Nhà máy sản xuất tại Việt Nam 
 

Nhà máy Sản phẩm 

Công ty TNHH BASF 
Việt Nam  
 
Bình Dương, Việt Nam 
 

Hoá chất xây dựng 

 

• Thành lập năm 2009 

• Sản phẩm chính: Phụ gia bê tông 

• Sản phẩm chính: Các hóa chất xây dựng 
khác 
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Công ty TNHH BASF 
Việt Nam  
 
Bắc Giang, Việt Nam 
 

Hoá chất xây dựng 

 

• Thành lập năm 2016 

• Sản phẩm chính: Phụ gia bê tông 

 
 
Các hoạt động xã hội 
 
BASF Kids’ Lab: giúp các học sinh tiểu học tìm hiểu vai trò của hoá học đối với đời 

sống hàng ngày thông qua các thí nghiệm vui nhộn 
 

Các hoạt động xã hội khác: trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cải 

tạo và sơn sửa trường học tại các vùng sâu vùng xa, phối hợp cùng Saigon 

Children’s Charity, một tổ chức phi chính phủ có 25 năm kinh nghiệm hoạt động tại 

Việt Nam  

 

Liên hệ: 
 

Cô Đỗ Kim Chung 

Quản lý Truyền thông  

Phone: +84 28 3824 3833  

Mobile: +84 912 131 288  

kimchung.do@basf.com 

 

 
 


