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    Kính thưa quý lãnh đạo, quý cổ đông, quý đối 
tác, quý khách hàng và toàn thể cán bộ nhân viên. 

    Nhân dịp năm mới, thay mặt Công ty Cổ phần 
Tập đoàn Trường Hải (THACO), tôi xin trân trọng 
gửi đến quý vị cùng gia đình lời Chúc Mừng Năm 
Mới an lành, hạnh phúc, thành công.

     Năm 2021, nền kinh tế thế giới và Việt Nam đã 
phải chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, 
các doanh nghiệp nói chung và THACO nói riêng 
đều bị ảnh hưởng do sản xuất kinh doanh gián 
đoạn, chuỗi cung ứng đứt gẫy, giãn cách xã hội 
kéo dài. Trong bối cảnh đó, THACO đã chung tay 
phòng chống dịch đồng thời duy trì hoạt động 
sản xuất kinh doanh đạt kết quả đáng khích 
lệ trong năm 2021. Đặc biệt đã tập trung thiết 
kế, sản xuất, tài trợ nhiều loại xe y tế và thiết 
bị chuyên dụng phòng chống dịch cho các địa 
phương trên cả nước.

     THACO đã triển khai và hoàn thành chương 
trình “Tái cấu trúc và nâng cấp quản trị” với hệ 
sinh thái đa ngành gồm: 2 Tập đoàn là THACO 
AUTO (Ô tô), THAGRICO (Nông Lâm nghiệp) và 4 
Tổng công ty là THACO Industries (Cơ khí và Công 
nghiệp hỗ trợ), THADICO (Đầu tư xây dựng); 
THILOGI (Logistics) và THISO (Thương mại dịch 
vụ), trong đó:

    THACO AUTO quản trị và điều hành sản xuất 
kinh doanh ô tô trên toàn chuỗi giá trị Sản xuất 
– Phân phối – Bán lẻ. Kết quả năm 2021 là tiếp 
tục đứng đầu thị trường trong nước với thị phần 
trên 35%, tổng doanh số đạt gần 100.000 xe. Phát 

triển 36 sản phẩm mới, 40 showroom mới, nâng 
tổng số lên  350 showrom, đại lý. Kế hoạch năm 
2022, doanh số đạt trên 120,000 xe; phát triển mới 
40 showroom,  nâng tổng số lên 390 showroom, 
trong đó có một số mô hình tích hợp: Tổ hợp 
showroom, tổ hợp showroom Auto kết hợp Trung 
tâm thương mại, đồng thời nâng cấp quản trị từ 
các Chi nhánh trở thành các Công ty tỉnh thành về 
mặt pháp lý và thực hiện việc phục vụ khách hàng 
với tinh thần “Tận tâm phục vụ”. 

      THACO Industries với chiến lược phát triển Công 
nghiệp Cơ khí & Công nghiệp Hỗ trợ là một ngành 
SXKD chính của THACO thông qua hợp tác liên 
kết, liên doanh với các đối tác trong và ngoài nước 
để sản xuất kinh doanh các sản phẩm Cơ khí, sản 
phẩm Công nghiệp Hỗ trợ trong và ngoài ngành 
ô tô, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Kết quả năm 
2021, doanh thu đạt gần 6.000 tỷ đồng; xuất khẩu 
đạt hơn 50 triệu USD. THACO Industries sẽ tiếp tục 
đầu tư mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, phát 
triển các sản phẩm chiến lược, đồng thời nâng cấp 
quản trị toàn diện. Kế hoạch 2022, dự kiến doanh 
thu trong nước đạt 12.700 tỷ đồng và xuất khẩu đạt 
trên 260 triệu USD (tăng gấp 5 lần).

     THAGRICO với chiến lược Đầu tư, sản xuất nông 
nghiệp là trồng trọt cây ăn trái; chăn nuôi bò sinh 
sản, bò thịt, heo giống, heo thịt với quy mô lớn trên 
nền tảng hữu cơ và quản trị sản xuất theo phương 
pháp công nghiệp. Trong năm 2021 đã hoàn thiện 
quy hoạch và đầu tư các vùng trồng cây ăn trái và 
hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; chăm sóc hơn 28.000 ha 
cây ăn trái, xuất khẩu được hơn 300.000 tấn trái 
cây các loại với doanh thu đạt hơn 175 triệu USD. Kế 
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hoạch 2022, sản lượng xuất khẩu 620.000 tấn với 
doanh thu ước đạt hơn 350 triệu USD. Tổ chức thực 
hiện dự án chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt theo mô 
hình bán chăn thả và vỗ béo tập trung với tổng đàn 
bò giống lên 26.000 con, đến nay, đã sinh sản được 
gần 5.000 con bê. Năm 2022, tiếp tục đầu tư chăn 
nuôi tại các Khu liên hợp nông nghiệp, nâng tổng 
quy mô trang trại lên 84.000 con bò. Năm 2021 đã 
lập và đầu tư các dự án chăn nuôi heo giống, heo 
thịt tại Bình Định, An Giang với quy mô trại 142.000 
con. Năm 2022, tiếp tục đầu tư dự án tại Đăk Lăk 
với quy mô trang trại lên đến 175.000 con.

     THADICO (Công ty Đại Quang Minh) thực hiện 
vai trò quản lý đầu tư xây dựng và  trực tiếp triển 
khai đầu tư xây dựng các dự án Hạ tầng giao thông, 
Khu công nghiệp, Khu đô thị và Bất động sản. Tại 
TP.HCM, tiếp tục triển khai dự án cầu Thủ Thiêm 
2 và bàn giao, đưa vào sử dụng trước 30/4/2022. 
Hoàn thiện các thủ tục pháp lý, đầu tư, để triển khai 
dự án các KCN  Cơ khí ô tô, Nông - Lâm nghiệp, 
Cảng và hậu cần cảng tại Chu Lai - Quảng Nam, 
THACO – Thái Bình. Ngoài ra, THADICO cũng thực 
hiện các dự án Bất động sản phức hợp, thương mại 
theo kế hoạch kinh doanh của các lĩnh vực Thương 
mại - Dịch vụ, Phân phối - Bán lẻ Ô tô và các dự án 
trong lĩnh vực nông nghiệp tại An Giang, Bình Định, 
Tây Nguyên, Lào và Campuchia cho THAGRICO.  

      THISO là Tổng công ty hoạt động trong lĩnh vực 
TMDV. Trong năm 2021, THISO và Emart Inc. đã ký 
kết thỏa thuận chuyển nhượng 100% vốn Công ty 
TNHH Emart Việt Nam, thỏa thuận nhượng quyền 
độc quyền để tiếp quản hoạt động siêu thị Emart 
đồng thời tiếp tục triển khai các dự án mở rộng hệ 
thống tại thị trường Việt Nam. Mục tiêu năm 2022, 
THISO Retail sẽ đưa vào hoạt động ít nhất 2 siêu 
thị Emart trong khu vực TP. HCM và triển khai xây 
dựng thêm 3 siêu thị trên cả nước.

    THILOGI là đầu mối tổ chức và cung ứng dịch 
vụ logistics phục vụ cho THACO và đối tác bao 
gồm: dịch vụ vận tải biển quốc tế và nội địa, 
Cảng biển và vận tải đường bộ; tập trung tại Khu 
vực miền Trung, Tây Nguyên và Lào, Campuchia 
nhằm phục vụ vận chuyển đối lưu 2 chiều bổ 
trợ hoạt động sản xuất kinh doanh Ô tô, Nông 
nghiệp, Cơ khí & CNHT, Thương mại dịch vụ và 
phát triển kinh doanh ngoài. Năm 2021, sản lượng 
hàng hóa qua cảng đạt 3 triệu tấn, tăng gần 50% 
so với năm 2020, vận chuyển gần 38.000 con’t 
linh kiện ô tô; vận chuyển đường bộ hơn 25.500 
con’t vật tư nông nghiệp đối lưu với các tỉnh Tây 

Nguyên và Campuchia, Lào. Năm 2022, THILOGI 
kế hoạch vận chuyển gần 53.000 con’t linh kiện, 
hơn 39.000 con’t trái cây và vật tư nông nghiệp, 
sản lượng hàng hóa qua cảng Chu Lai dự kiến hơn 
4,2 triệu tấn.

     Trong năm 2021, THACO đã nộp ngân sách Nhà 
nước hơn 20.000 tỷ đồng, tăng gần 10% so với 
năm 2020, đồng thời đóng góp tích cực cho các 
hoạt động xã hội như tài trợ kinh phí phòng chống 
dịch Covid-19 gần 1.100 tỷ đồng bao gồm 4,8 triệu 
kit test nhanh Covid-19, 190 xe chuyên dụng y tế 
các loại; cùng nhiều vật tư, trang thiết bị y tế cho 
các đơn vị tuyến đầu chống dịch trên hầu hết các 
tỉnh, thành phố trong cả nước; Đóng góp hơn 16 tỷ 
đồng ủng hộ người nghèo đón Tết 2022. 

       Thay mặt HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và toàn 
thể CBNV THACO, tôi xin chân thành cảm ơn quý 
lãnh đạo, quý cổ đông, quý đối tác, quý khách 
hàng, quý cơ quan truyền thông báo chí đã tin 
tưởng, hỗ trợ và ủng hộ THACO trong suốt thời 
gian qua. 

    Kính chúc quý vị năm mới dồi dào sức khỏe 
cùng chung tay đẩy lùi đại dịch góp phần phát 
triển kinh tế đất nước phồn vinh và hạnh phúc.

    Chúc toàn thể CBNV luôn đầy nhiệt huyết để 
hoàn thành tốt nhất kế hoạch 2022 theo định 
hướng chiến lược phát triển của Tập đoàn THACO. 

     Trân trọng.

       
         Chủ tịch HĐQT THACO

       
               Trần Bá Dương
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     Dear leaders, shareholders, partners, customers 
and THACO staff. 

     In celebrating the Year of the Tiger, on behalf of 
Truong Hai Group Corporation (THACO), I would 
like to send my warmest wishes to you and your 
family a Happy New Year with peace, happiness 
and success.

    In 2021, the world and Vietnam went through 
severe impacts from the Covid-19 pandemic. Other 
businesses and THACO were affected due to 
disruptions in production and business operations 
as well as broken supply chain, and long weeks of 
social distancing. In the face of such crisis, THACO 
contributed efforts to fight against the pandemic 
and to maintain its normal production and business 
operations with encouraging results throughout 
the year. Especially, we have succeeded in 
manufacturing and donating different types of our 
home-made medical vehicles and equipment for 
pandemic prevention and preparedness across the 
country.

           Notably, in 2021, THACO finalized our organizational 
restructuring with a multi-industry ecosystem which 
includes 2 sub-holding corporations, i.e. THACO AUTO 
(Automobiles), THAGRICO (Agriculture and Forestry) 
and 4 subsidiary corporations - THACO Industries 
(Mechanical Engineering and Supporting Industries), 
THADICO (Construction & Investment); THILOGI 
(Logistics) and THISO (Commerce - Services).  

            THACO AUTO manages and operates automobile 
production and trading in a closed-loop value chain 
from Manufacturing – Distribution – Retail. In 2021, 
we continued to lead the Vietnamese market with a 

lion share of over 35% and nearly 100,000 vehicles 
sold. We successfully launched 36 new products, 
opened 40 new dealerships, amounting to 350 in 
total across Vietnam. In 2022, we plan to reach 
the estimated sales at over 120,000 vehicles, open 
40 new showrooms to 390 in total which operate 
under integrated models, including showroom 
complex or auto showroom complex combined 
with commercial centers. We will also upgrade 
Branches to Provincial Companies. And of course, 
we continue to uphold the customer service with 
ultimate dedication. 

  THACO Industries is in charge of turning 
Mechanical Engineering & Supporting Industries 
into THACO’s main business via cooperation and 
partnership with domestic and foreign partners 
to manufacture and trade mechanical products in 
auto and other industries, and to join the global 
value chain. In 2021, we have earned nearly $264 
million in domestic revenue and over $50 million 
in exports. In years to come, THACO Industries will 
continue to expand its scale, technology innovation, 
strategic product development and management. 
In 2022, we expect to earn nearly $558 million in 
domestic revenue and $260 million in exports.

   THAGRICO invests in large-scale agricultural 
production from growing fruits, to rearing breeding 
cattle, beef cattle, breeding pigs, and pork pigs 
based on  organic farming and industrial managing 
methods. In 2021, we completed the zone planning, 
investments and the technical infrastructure for 
fruit plantations. Up to now, we have developed 
more than 28,000 hectares of fruit trees. We 
have exported more than 300,000 tons of fruits, 
earning more than $175 million in revenue. In 2022, 

THACO CHAIRMAN
TRAN BA DUONG'S

2022 NEW YEAR
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we plan to export 620,000 tons of fruits with an 
estimated revenue of more than $350 million. We 
will also develop breeding and beef cattle under 
semi-grazing and concentrated fattening feeding 
systems for a total herd of 26,000 heads which have 
produced nearly 5,000 calves. We will continue to 
invest in livestock production in our agricultural 
complexes, expanding to a size of 84,000 heads. 
In 2021, we established and developed pig farms 
in Binh Dinh and An Giang provinces with a size of 
142,000 heads. This year, we will open 1 more in 
Dak Lak with a size up to 175,000 cattle.

  THADICO (Dai Quang Minh Corporation) 
manages the construction and investment, carries 
out the construction for transport infrastructure 
projects, industrial parks, urban areas and property 
development. In Ho Chi Minh City, we will continue 
to build Thu Thiem 2 Bridge to put it into use 
before April 30, 2022. We will complete paper 
works for the construction of Industrial Parks for 
Automotive Engineering, Agriculture - Forestry 
production, Port and port logistics in Quang Nam 
and Thai Binh provinces. In addition, THADICO 
also takes part in complex and commercial real 
estate projects of THISO, THACO AUTO and other 
agricultural plantations in Vietnam (An Giang, Binh 
Dinh, Central Highlands), Laos and Cambodia for 
THAGRICO.  

   THISO is THACO’s commerce and service 
subsidiary. In 2021, THISO closed the deal to 
receive 100% stake of Emart Vietnam Co., Ltd. 
and exclusive franchise rights to take over Emart 
supermarkets and continue its expansion in 
Vietnam. In 2022, THISO Retail will open at least 2 
more Emart supermarkets in Ho Chi Minh City and 
build 3 more in other provinces.

        THILOGI works as the logistics service supplier 
for THACO and partners. It includes international 
and domestic shipping, road transport and port 
services in central Vietnam, Laos and Cambodia 
to serve countertrade goods transport for 
Automotive, Agriculture, Mechanics & Supporting 
Industry, Commerce - Service businesses of 
THACO and other clients. In 2021, we have received 
3 million tons of goods throughput, a nearly-50-
percent increase over 2020. We have transported 
nearly 38,000 maritime containers of auto parts; 
trucked more than 25,500 containers of agricultural 
materials to the Central Highlands (Vietnam) and 
other provinces in Cambodia and Laos. In 2022, we 

plan to ship nearly 53,000 containers of auto parts, 
truck more than 39,000 containers of fruits and 
agricultural materials, and expect to receive more 
than 4.2 million tons of goods through Chu Lai Port.

      In 2021, we have paid more than $879 million 
to the State budget, an increase of nearly 
10% compared to 2020. We also made active 
contributions to community such as donating 
over $48 million to the Covid-19 pandemic 
prevention and control, including 4.8 million 
rapid test kits, 190 medical vehicles of all kinds, 
together with medical supplies and equipment for 
frontline units in different provinces and cities in 
the country. In 2022, we have contributed nearly 
$703,000 to support the underpriviledged on the 
new year occassion.

   On behalf of THACO’s Board of Directors, 
management and staff, I would like to send my 
sincere gratitude to the leaders, shareholders, 
partners, customers, and media people for your 
constant confidence and support for THACO over 
the time. 

             Wishing you a new year of good health to combat 
the pandemic, and to make great contributions to 
the national development, prosperity and happiness.

     To all THACO staff, I wish you enthusiasm and 
motivation to achieve the targets in the year to 
come. 

      Happy New Year, everybody.

       
            THACO Chairman

       
               Tran Ba Duong
 



1. THACO tái cấu trúc doanh nghiệp & nâng cấp 
quản trị 

Tại Đại hội Cổ đông Thường niên 2021, THACO 
đã báo cáo kết quả tái cấu trúc và nâng cấp quản 
trị. Theo đó, tập đoàn THACO (Holding) bao gồm 
2 Tập đoàn (Sub-Holding) là THACO AUTO, phụ 
trách toàn bộ mảng sản xuất, kinh doanh ô tô 
của THACO và Công ty Cổ phần Nông nghiệp 
Trường Hải (THAGRICO) và 4 Tổng công ty trực 
thuộc là Tổng công ty Cơ khí & Công nghiệp hỗ 
trợ (THACO Industries), Công ty TNHH MTV Giao 
nhận vận chuyển quốc tế Trường Hải (THILOGI), 
Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc 
tế THISO và Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại 
Quang Minh (THADICO). Chiến lược của THACO 
sau 2021 là trở thành “Tập đoàn công nghiệp đa 
ngành của Việt Nam trong đó các ngành bổ trợ 
cho nhau và có tính tích hợp cao, phát triển bền 
vững theo xu hướng số hóa và bối cảnh hội nhập 
Khu vực và Thế giới”. 

2. Thành lập THACO Industries và phát triển hệ 
sinh thái đa ngành 

Năm 2021, tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển 
đa ngành, THACO thành lập Tổng công ty Cơ khí 
và Công nghiệp hỗ trợ (THACO Industries) gồm 19 
nhà máy, tổng vốn đầu tư 4.600 tỷ đồng và 4.200 
nhân sự, với mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng 
đầu, đóng góp phát triển ngành cơ khí Việt Nam. 

Đây là hướng đi phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu 
cấp thiết của thị trường, góp phần tạo sức bật cho 
ngành cơ khí, thúc đẩy phát triển các ngành công 
nghiệp chủ lực của đất nước. THACO Industries xác 
định chiến lược phát triển bền vững với thế mạnh 
là ngành công nghiệp “thượng nguồn”, tạo ra giá trị 
gia tăng cao, tạo việc làm cho lượng lớn lao động và 
đặt nền móng cho nhiều ngành công nghiệp khác.
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tính thể thao, kết hợp cùng không gian bên trong 
rộng rãi, vận hành linh hoạt và hiệu quả kinh tế. 
Đặc biệt, sản phẩm Kia Carnival – mẫu SUV đô thị 
có tính đa dụng, tiện nghi và sang trọng nhất Việt 
Nam, hứa hẹn trở thành lựa chọn lý tưởng mang 
đến trải nghiệm xứng tầm đẳng cấp mới cho người 
tiêu dùng Việt.

Qua thế hệ sản phẩm mới, KIA đánh dấu sự thay 
đổi toàn diện với chiến lược “PLAN S” (Shift) - nâng 
tầm thương hiệu trở thành biểu tượng của sự đổi 
mới và cách tân, giữ vị trí dẫn đầu trong ngành 
công nghiệp ô tô thế giới; với tầm nhìn từ một nhà 
sản xuất ô tô trở thành nhà cung cấp giải pháp di 
chuyển thông minh. 

5. THACO và Emart Inc. hoàn tất chuyển nhượng 
hoạt động kinh doanh đại siêu thị Emart tại Việt Nam 

Ngày 27/9/2021, thông qua THISO Retail (công ty 
con của THISO), THACO và Emart Inc. Hàn Quốc 
đã hoàn tất giao dịch chuyển nhượng 100% vốn 
và nhượng quyền độc quyền để THACO tiếp quản 
hoạt động kinh doanh đại siêu thị Emart tại thị 
trường Việt Nam.

Theo đó, THACO sẽ chịu trách nhiệm điều hành, 
quản trị và mở rộng hệ thống siêu thị Emart tại Việt 
Nam. Phía Emart Hàn Quốc sẽ cử đội ngũ quản lý 
cấp cao và duy trì cung ứng hàng hóa nhãn hiệu 
riêng từ Hàn Quốc với giá cả cạnh tranh. 

THACO dự kiến đưa vào hoạt động 10 cửa hàng 
vào năm 2025, trong đó có 3 đại siêu thị sẽ đưa 
vào hoạt động trong năm 2022. Loại hình kinh 
doanh đại siêu thị sẽ đóng góp một phần quan 
trọng trong chiến lược phát triển mô hình bất 
động sản phức hợp, tích hợp giữa showroom ô tô 
– xe máy, cửa hàng dịch vụ - sửa chữa nhanh gồm 
các trạm sạc xe điện, trung tâm hội nghị - tiệc 
cưới, và đa dạng các loại hình, phân khúc F&B, vui 
chơi giải trí, và mua sắm của THACO.

3. THACO và tỉnh Quảng Nam tổ chức hội thảo 
phát triển sản xuất cơ khí & công nghiệp hỗ trợ 

Ngày 20/10/2021, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp 
với THACO tổ chức hội thảo trực tuyến về Hợp tác 
sản xuất, gia công cơ khí & công nghiệp hỗ trợ nhằm 
kêu gọi hợp tác cũng như lắng nghe ý kiến của các 
doanh nghiệp các tỉnh phía Nam và TP.HCM đang 
hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ ngành 
cơ khí để tìm hướng phát triển ngành công nghiệp 
hỗ trợ cơ khí, ô tô tại Quảng Nam.

Như vậy, không dừng lại trong khuôn khổ nội bộ, 
với vai trò đầu tàu, chiến lược của THACO trong 
giai đoạn mới là hình thành hệ sinh thái thông qua 
liên kết với đối tác trong và ngoài nước để sản xuất 
kinh doanh sản phẩm cơ khí, công nghiệp hỗ trợ, 
tham gia chuỗi giá trị toàn cầu; hỗ trợ các doanh 
nghiệp tham gia vào chuỗi sản xuất. 

4. THACO AUTO giới thiệu thế hệ sản phẩm KIA 
mới và thay đổi hệ thống nhận diện KIA toàn cầu 

Trong năm 2021, THACO AUTO tiếp tục giới thiệu 
ra thị trường thế hệ sản phẩm KIA mới gồm Kia 
K3 – mẫu xe kết hợp ấn tượng giữa chất thể thao 
và công nghệ theo xu hướng thiết kế thông minh 
mới, Kia K5 và mẫu xe B-SUV Kia Sonet - mẫu xe 
được người tiêu dùng nhận xét có kiểu dáng cá 
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6. Cầu Thủ Thiêm 2 chính thức hợp long 

Ngày 31/8/2021, tại công trường dự án cầu Thủ 
Thiêm 2, các kỹ sư và công nhân đã lắp đặt đốt 
dầm AS16 để hoàn thành hợp long cầu chính nối 
giữa quận 1 và thành phố Thủ Đức.

Tuy ảnh hưởng của dịch bệnh phải thực hiện giãn 
cách xã hội, đứt gãy chuỗi cung ứng và giao nhận 
vận chuyển, Nhà đầu tư vẫn cố gắng bố trí đầy đủ 
vật tư, nguyên liệu để thi công, đảm bảo dự án triển 
khai theo tiến độ đề ra. Đặc biệt, nhà thầu đã bố 
trí phương án “3 tại chỗ”, tổ chức xét nghiệm định 
kỳ cho toàn bộ cán bộ kỹ thuật và công nhân, vừa 
đảm bảo nguồn lực để thi công được liên tục, vừa 
đảm bảo chống dịch hiệu quả. Đây cũng là dự án hạ 
tầng giao thông hiếm hoi hoàn thành kế hoạch, tiến 
độ đã cam kết với UBND TP.HCM trong năm 2021. 

Cầu Thủ Thiêm 2 dự kiến đưa vào sử dụng vào 
quý II/2022. Công trình hoàn thành sẽ kết nối giao 
thông giữa khu trung tâm thành phố hiện hữu với 
Khu đô thị mới Thủ Thiêm, góp phần giảm ùn tắc 
giao thông trên địa bàn thành phố, thúc đẩy phát 
triển bền vững kinh tế - xã hội Thành phố Thủ Đức 
nói riêng và TP.HCM nói chung.

7. Cảng Chu Lai được phê duyệt thành cảng biển 
loại 1 

Ngày 22/9/2021, cảng Chu Lai (Quảng Nam) thuộc 
Công ty THILOGI được quy hoạch từ cảng biển 
loại 2 (cảng tổng hợp địa phương) thành cảng biển 
loại 1 (cảng quốc gia, đầu mối khu vực) theo phê 
duyệt của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch tổng 
thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời 
kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo phân 
loại mới này, cảng Chu Lai là 1 trong 15 cảng biển 
loại 1 trong tổng số 36 cảng thuộc hệ thống cảng 
biển Việt Nam.

Theo kế hoạch, tỉnh Quảng Nam định hướng phát 
triển cảng Chu Lai trở thành một trong các đầu mối 
về giao thông vận tải, giao thương trong nước và 
quốc tế của khu vực miền Trung và Tây Nguyên; là 
cửa ngõ kết nối ra biển Đông của vùng Tây Nguyên, 
Nam Lào, Đông Bắc Campuchia và Thái Lan.

8. Tham gia diễn đàn thường niên Công nghiệp 
– Bách khoa – Doanh nghiệp 2021: Khởi đầu một 
nền tảng 

Chiều 24/11/2021, THACO đã tham gia diễn đàn 
thường niên Công nghiệp – Bách khoa - Doanh 
nghiệp tại tầng 19 VP SOFIC. Sự kiện do Trường 
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ĐH Bách khoa TP.HCM phối hợp với Ban đại diện 
cộng đồng Cựu sinh viên Phú Thọ - Bách khoa 
(BKA) tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực 
tuyến với chủ tọa gồm ông Trương Thanh Hoài, 
Cục trưởng Cục Công nghiệp – Bộ Công Thương, 
PGS.TS Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường ĐH 
Bách Khoa TP.HCM và ông Trần Bá Dương, Chủ 
tịch HĐQT THACO. 

Tham dự trực tiếp Diễn đàn còn có 40 khách 
mời là Lãnh đạo các Sở Công thương của các 
tỉnh, thành phố; Lãnh đạo các doanh nghiệp lớn, 
đại diện các trường Đại học. Đồng thời, diễn 
đàn cũng có sự tham gia trên các nền tảng trực 
tuyến của gần 1.000 doanh nghiệp trong và 
ngoài nước, các thầy cô và khán giả quan tâm 
đến công nghiệp.

Với chủ đề “Khởi đầu một nền tảng”, diễn đàn 
thảo luận về thực trạng, khó khăn, thách thức và 
cơ hội, qua đó định hướng giải pháp xây dựng 
nền móng để kết nối và phát huy mối quan hệ 
hợp tác giữa trường ĐH Bách khoa với các đối tác 
doanh nghiệp/công nghiệp, và rộng hơn là giữa 
các trường ĐH với doanh nghiệp, chính quyền 
nhằm trao đổi, chia sẻ thông tin, quan điểm, giải 
pháp thúc đẩy hợp tác giữa các bên vì một nền 
công nghiệp Việt Nam phát triển.

9. Ký kết thỏa thuận với tập đoàn PITTS Enterprises 
về độc quyền phân phối sơ mi rơ moóc tại thị trường 
Mỹ và xuất khẩu lô hàng sơmi rơmoóc đầu tiên

Nắm bắt xu thế tăng trưởng mạnh mẽ về thương 
mại song phương Việt Nam và Hoa Kỳ, THACO 
đã ký kết Thỏa thuận độc quyền phân phối sơ 
mi rơ moóc tại thị trường Mỹ với Tập đoàn PITTS 
Enterprises, một trong 15 nhà sản xuất sơmi 
rơmoóc lớn nhất tại khu vực Bắc Mỹ. Đây là hợp 
đồng có giá trị và số lượng lớn nhất từ trước 
đến nay. Tổng doanh số mà PITTS Enterprises 
cam kết phân phối trong 2 năm 2022 - 2023 là 
40.500 sơ mi rơ moóc có giá trị 565 triệu USD. 
Ngày 15/12/2021, THACO đã xuất khẩu lô hàng 870 

Ngày 15/12/2021, THACO đã xuất khẩu lô hàng 870 
sơ  mi rơ moóc đầu tiên của thỏa thuận trên và mỗi 
tháng tiếp theo trong năm 2022 sẽ xuất khẩu từ 
1.200-1.400 sơ mi rơ moóc sang Mỹ; đồng thời đẩy 
mạnh xuất khẩu sang các thị trường Úc, Nhật Bản, 
Canada.

10. Thiết kế và sản xuất các mẫu xe y tế phục vụ 
công tác phòng, chống dịch Covid-19

Năm 2021, trong bối cảnh đất nước trải qua nhiều 
khó khăn, biến động do dịch Covid-19, THACO đã 
thể hiện rõ vai trò và trách nhiệm của mình là một 
doanh nghiệp lớn đối với cộng đồng, xã hội. Đặc biệt, 
không chỉ đóng góp về tài lực, THACO với chuyên 
môn lâu năm trong ngành ô tô đã nghiên cứu và sản 
xuất ra các dòng xe chuyên dụng phục vụ y tế như 
xe chuyên dụng vận chuyển vắc xin, xe tiêm chủng 
lưu động, xe cứu thương, xe chụp X-Quang và xét 
nghiệm lưu động và xe tiêm chủng cơ động, góp 
phần tích cực vào nỗ lực chăm sóc, bảo vệ an toàn 
sức khỏe và tính mạng của người dân.

Tính đến nay, để hỗ trợ công tác phòng chống dịch 
trên cả nước, THACO đã trao tặng 63 xe chuyên 
dụng vận chuyển vắc xin, 63 xe tiêm chủng lưu 
động, 63 xe cứu thương, 1 xe chụp X-Quang và xét 
nghiệm lưu động và điều động hỗ trợ 100 xe tiêm 
chủng cơ động. 
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1. Corporate restructuring 

At the 2021 Annual General Meeting, THACO 
announced its restructuring plan, in which THACO 
Holding Corporation controls 2 Sub-Holding 
corporations - THACO AUTO, the automobile 
subsidiary and Truong Hai Agriculture Joint Stock 
Company (THAGRICO), and 4 other subsidiaries 
being Mechanics & Supporting Industries 
Corporation (THACO Industries), Truong Hai 
International Logistics Limited Company (THILOGI), 
Truong Hai International Services and Operation 
Joint Stock Company (THISO) and Truong Hai 
Development, Investment and Construction Joint 
Stock Company (THADICO). 

The corporation’s post-2021 strategy is to become 
“a Vietnamese multi-industry corporation whose 6 
business lines support one another, highly integrate 
and develop sustainably in line with Industry 4.0 in 
the context of regional and global integration.” 

2. THACO Industries founded to develop a multi-
industry ecosystem 

Following the multi-industry development strategy, 
THACO continued to establish the Engineering 
and Supporting Industries corporation named 
THACO Industries which is in charge of 19 factories, 
has VND4,600 billion ($200 million) in its total 
investment capital and 4,200 employees, aiming 
to become a leading enterprise which drives the 
development of Vietnam’s mechanical industry. 

The move is reasonable as to meet the urgent 
requirements of the market, hoping to create a 
rebound in the mechanical industry as well as 
encouraging other key industries to grow. 

THACO Industries has chosen a sustainable 
development strategy with the advantages from 
the “crucial” industry which creates high added 
values, plenty of jobs and lays the foundations for 
many other industries.

THACO'S 2021
HIGHLIGHTS
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3. THACO and Quang Nam province hold online 
seminar to develop mechanics & supporting 
industries 

On Oct. 20, Quang Nam Provincial People’s 
Committee and THACO organized an online 
seminar on mechanical & supporting industries to 
call for cooperation as well as listen to mechanical 
engineering companies in the southern provinces 
and Ho Chi Minh City to look for solutions to 
develop the industry in the central province.
So to speak, not only focusing on its own 
development, as a leader in the industry, THACO in 
the new period embarks on forming a production 
ecosystem which is based on cooperation with 
domestic and foreign partners to produce and 
trade mechanical products, participation in global 
value chains, and support for SMEs to participate in 
the production chain. 

4. THACO AUTO launches KIA new-generation 
products and announces KIA new brand identity 

In 2021, THACO AUTO continued to introduce 
KIA new-generation products, including Kia K3 - a 

combination between sporty style, technology and 
smart design, Kia K5 and Kia Sonet - known for 
their sporty personality, spacious interior, flexible 
operation and economic efficiency. Especially, the 
Kia Carnival - the most versatile, comfortable and 
luxurious urban SUV in Vietnam promises an ideal 
choice to bring driving experience to a new level.

With its new-generation products, KIA has marked 
a comprehensive shift with “PLAN S” strategy 
which aimed at establishing Kia brand a symbol of 
innovation and a leadership position in the global 
automotive industry, encompassing the new vision 
from an automaker to a smart mobility solution 
provider. 

5. THACO and Emart Inc. completed the transfer 
of Emart hypermarket business in Vietnam

On Sep. 27, via THISO Retail (a THISO’s subsidiary), 
THACO successfully acquired a 100 percent stake 
and franchise rights to take over the Korean Emart 
hypermarket in Vietnam.

Accordingly, THACO will be responsible for 
operating, managing and expanding the Emart 
supermarket system in Vietnam. In the meantime, 
the Korean partner will send its senior managers 
to Vietnam and supply its exclusive branded 
merchandise at competitive prices.

THACO plans to open 10 Emart hypermarkets 
by 2025, including 3 in 2022. The hypermarkets 
will make an important contribution in THACO’s 
complex model which integrates auto showrooms, 
auto service centers and charging stations, 
conference centers, wedding venues and a variety 
of F&B, entertainment, and shopping services.
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6. Thu Thiem 2 Bridge closes its joints 

On Aug. 31, Thu Thiem 2 Bridge had its AS16 beam 
installed to connect the main bridge between 
District 1 and Thu Duc City.

Despite impacts from social distancing, disruptions 
of supply chains during Covid outbreaks, the 
investor still managed to allocate enough materials 
and fuel for the construction, ensuring the project 
schedule. Especially, the contractor has applied 
the “3 on-site” solution, periodic surveillance 
Covid testing for all technical staff and workers, 
facilitating continued construction and pandemic 
preparedness. The bridge was also one of the few 
projects to follow its committed schedule to the 
People’s Committee of Ho Chi Minh City in 2021.

The bridge is expected to open to traffic by the 
second quarter of 2022. Upon completion, it will 
allow traffic between the existing downtown 
area and Thu Thiem New Urban Area, reducing 
congestions in the city, improving the sustainable 
economic and social development in Thu Duc City 
in particular and HCM City in general.

7. Chu Lai port is approved as Class-1 seaport 

On Sep. 22, Chu Lai Port, under THILOGI was 
upgraded to Class-1 seaport (national port, regional 
shipping hub) from Class-2 seaport (local general 
port) by the Prime Minister according to Vietnam’s 
seaport development plan during 2021-2030, with 
a vision to 2050. Accordingly, Chu Lai port has 
become one of the 15 Class-1 seaports, out of the 
total 36 seaports in Vietnam.

According to the plan, Quang Nam province is 
aiming to develop Chu Lai port as one of the major 
transportation hub domestically and internationally 
in central Vietnam, as well as the gate to the 
Vietnam East Sea for central Vietnam, southern 
Laos, northeastern Cambodia and Thailand.

8. THACO joins the Industry - University of 
Technology - Enterprise forum 2021: Starting a 
foundation

On Nov. 24, THACO joined the annual Industry 
- University of Technology - Enterprise forum 
hosted by HCMC University of Technology and 
the Bach Khoa Alumni (BKA) in a hybrid meeting, 
chaired by Mr. Truong Thanh Hoai, Director of 
Department of Industry, Ministry of Industry and 
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Trade, Assoc. Prof. Dr. Mai Thanh Phong, Dean of 
HCMC University of Technology, and Mr. Tran Ba 
Duong, THACO Chairman. 

At the event, there were 40 others who were 
leaders from the provincial Departments of 
Industry and Trade, Vietnamese big companies 
and universities. The forum was also live streamed 
for nearly 1,000 domestic and foreign enterprises, 
teachers and other audiences.

Themed “Starting a foundation”, the forum 
discussed the current situation, difficulties, 
challenges and opportunities in the industry, 
hence looking for solutions to build a foundation 
for further cooperation between the University 
of Technology and business/industrial partners, 
or generally, between universities, businesses 
and industry authorities for a better Vietnamese 
industry.

9. THACO chose PITTS Enterprises as its sole 
distributor of semi-trailers in the U.S. market and 
exported the first batch to the market

Following rises in bilateral trades between Vietnam 
and the U.S., THACO signed an agreement to 
appoint PITTS Enterprises as the sole distributor of 
its semi-trailers in the U.S. The American partner 
is one of the top 15 semi-trailer makers in North 
America and this was the most valuable export 
contract that THACO has ever signed. During 
2022 - 2023, PITTS Enterprises is committed 
to distributing 40,500 semi-trailers worth $565 
million.

On Dec. 15, 2021, THACO exported the first batch of 
870 semi-trailers under the above agreement. The 
Vietnamese automaker will continue to ship 1,200-
1,400 semi-trailers each month in 2022; and also 
increase exports to Australia, Japan and Canada 
markets.

10. Producing medical trucks during Covid-19 
pandemic

As the country was going through difficulties 
and turbulences due to Covid, THACO has 
demonstrated its role and responsibility towards 
the community and society as a major economic 
contributor. In particular, apart from financial 
support, with its well-established expertise in 
the automotive industry, THACO has built and 
manufactured specialized medical vehicles 
such as vaccine transporting trucks, big mobile 
vaccination trucks, ambulances, mobile X-ray and 
testing trucks and small mobile vaccination trucks 
to help with community vaccination efforts, 
protecting people’s well-being and safety.

Up to now, THACO has donated 63 vaccine 
transporting trucks, 63 big mobile vaccination 
trucks, 63 ambulances, 1 X-ray and testing truck and 
mobilized 100 small mobile vaccination trucks for 
Covid-19 prevention campaign across the country.
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THACO CHAIRMAN TRAN BA DUONG
IS NAMED VICE CHAIRMAN
OF VIETNAM CHAMBER
OF COMMERCIAL AND INDUSTRY



Trong 2 ngày 30-31/12/2021, tại Hà Nội 
đã diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 

Nam (VCCI) lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2026. 
Đại hội đã công bố danh sách nhân sự Ban 
Thường trực và Phó Chủ tịch không chuyên 
trách, Ban Kiểm tra VCCI khoá VII. Ông Trần 
Bá Dương – Chủ tịch HĐQT Công ty Cp Tập 
đoàn Trường Hải được bầu làm Phó Chủ tịch 
không chuyên trách VCCI. 

Tham dự đại hội có Thủ tướng Chính phủ 
Phạm Minh Chính cùng 434 đại biểu đại diện 
cho hơn 220 hiệp hội doanh nghiệp thành 
viên và gần 200.000 doanh nghiệp hội viên 
trong cả nước, trong đó 256 đại biểu tham 
dự trực tiếp tại Hà Nội, các đại biểu còn lại 
tham dự trực tuyến tại các chi nhánh, văn 
phòng đại diện VCCI ở Đà Nẵng, Khánh Hòa, 
TP.HCM, Cần Thơ, Vũng Tàu; 73 đại biểu tham 
dự trực tuyến tại đơn vị. 

Đại hội cho biết, trong nhiệm kỳ 2015-2020, 
mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, VCCI 
đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác chủ 
yếu Đại hội VCCI lần thứ VI đề ra và những 
nhiệm vụ khác được Đảng, Nhà nước giao. 
Các hoạt động chính của VCCI như xây dựng 
pháp luật, chính sách, cải thiện môi trường 
kinh doanh, xúc tiến thương mại-đầu tư, đào 
tạo, tư vấn, cung cấp thông tin cho doanh 
nghiệp đã được đẩy mạnh, tăng 20% so với 
nhiệm kỳ trước, đạt mức độ tăng trưởng bình 
quân 7,5%/năm. Với quan điểm định hướng 
hoạt động của VCCI phải đồng bộ với định 
hướng phát triển của đất nước, Đại hội đưa 
ra Tầm nhìn của VCCI là: Doanh nghiệp vững 
mạnh-Quốc gia thịnh vượng; Sứ mệnh của 
VCCI là liên kết thúc đẩy phát triển doanh 
nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp bền vững, 
văn minh, hội nhập và ngang tầm thế giới. 
Đồng thời, Đại hội cũng đã thống nhất đổi 
tên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam thành Liên đoàn Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam.

Với 100% số phiếu tán thành, Đại hội Đại biểu 
toàn quốc VCCI đã bầu ra Ban Thường trực và 
Phó Chủ tịch không chuyên trách VCCI khóa 
VII, trong đó ông Trần Bá Dương – Chủ tịch  
HĐQT THACO là một trong 2 Phó Chủ tịch 
không chuyên trách nhiệm kỳ 2021-2026. 

At the 7th Congress of the Vietnam Chamber of 
Commerce and Industry (VCCI) in Hanoi Capital on 
Dec. 30-31, THACO Chairman Tran Ba Duong was 
named as VCCI’s Non-Executive Vice Chairman.

Attending the meeting were Prime Minister Pham 
Minh Chinh and 434 guests representing more 
than 220 business association members and 
nearly 200,000 business members nationwide. 
The meeting was hosted both online and offline. 
256 went to the offline meeting in Hanoi, while 
others attended the online meeting from VCCI 
offices in Da Nang, Khanh Hoa, Ho Chi Minh City, 
Can Tho, Vung Tau, and 73 others attended the 
online meeting at their own offices.

During 2015 - 2020 term, despite difficulties 
and challenges, VCCI has successfully achieved 
the targets set out in the 6th term and missions 
assigned by the Party and the State. The Chamber’s 
main activities, such as formulating laws and 
policies, improving the business environment, 
promoting trade-investment, training, consulting 
and providing information for businesses have 
been increasing by 20% compared to the previous 
term, reaching an average growth rate of 7.5 
percent per year. 

To align its operation with the national 
development, the meeting put forth its vision: 
Strong Enterprise - Prosperous Country, and its 
mission being to connect and develop sustainable 
businesses and business associations for global 
integration.

In the meeting, the Congress elected the Standing 
Committee and the Non-Executive Vice Chairmen 
for the 7th term. THACO Chairman Tran Ba Duong 
was one of the 2 elected Non-Executive Vice - 
Chairmen for the period 2021 – 2026.
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Kính thưa:  -Ông Phạm Minh Chính- UVBCT- Thủ 
Tướng Chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ 
Nghĩa Việt Nam, cùng quý lãnh đạo Đảng, Nhà 
nước.

Kính thưa - Chủ tọa đoàn

                 - Quý đại biểu và toàn thể đại hội. 

Lời đầu tiên, cho phép tôi được gửi đến Thủ Tướng, 
quý lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng toàn thể quý 
đại biểu lời chào trân trọng nhất và xin được bày 
tỏ niềm vinh dự là Đại biểu chính thức tham dự 
Đại hội đại biểu toàn quốc Phòng Thương mại và 
Công Nghiệp Việt Nam lần thứ 7 nhiệm kỳ 2021-
2026 ngày hôm nay và được ban tổ chức phân 
công trình bày tham luận với chủ đề “Phát triển 
đội ngũ doanh nhân và xây dựng văn hóa kinh 
doanh Việt Nam với tầm nhìn hội nhập và khát 
vọng quốc gia phát triển, phồn vinh, hạnh phúc”.

Kính thưa Thủ Tướng Chính phủ, quý Lãnh đạo 
cùng toàn thể đại hội. 

Theo UNESCO:“Văn hóa là tổng thể sống động 
các hoạt động và sáng tạo trong quá khứ và hiện 
tại, đã hình thành nên một hệ thống các giá trị, các 
truyền thống và thị hiếu là những yếu tố xác định 
đặc tính riêng của mỗi dân tộc”.

Và như vậy, Văn hóa kinh doanh là hệ thống các 
giá trị về vật  chất và tinh thần do chủ thể kinh 
doanh tạo nên qua ứng xử trong môi trường kinh 
doanh là nội tại doanh nghiệp và thị trường, với 
nền kinh tế, xã hội mà trong đó chủ thể kinh doanh 
là tổ chức thực hiện công việc kinh doanh được 
gọi là doanh nghiệp và các nhân sự điều hành 
được gọi là doanh nhân.

Từ khái niệm nêu trên, có thể nói văn hóa kinh 
doanh là hệ thống các giá trị có được xuất phát 
từ nền tảng của triết lý xuyên suốt, gắn liền với 
văn hóa của doanh nhân, doanh nghiệp và văn 
hóa kinh doanh chung có tính kế thừa của một 
đất nước.

Và như vậy, Xây dựng văn hóa kinh doanh và phát 
triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam là hai công 
cuộc mang tính đồng bộ và bổ trợ cho nhau: Văn 
hóa kinh doanh là kim chỉ nam của đội ngũ doanh 
nhân và doanh nhân là tác nhân hình thành văn 
hóa kinh doanh. Văn hóa kinh doanh Việt Nam là 
kết tinh những giá trị truyền thống của dân tộc, kế 
thừa và phát huy các đức tính tốt đẹp của Cha ông 
ta về đạo làm người và đạo đức trong kinh doanh 
như đề cao sự trung thực, chữ tín và cạnh tranh 
lành mạnh trong kinh doanh thông qua những 
thành ngữ“Buôn đi đường ngay, cày đi đường 
thẳng”; “ Một lần bất tín, vạn lần bất tin”; “Trăm kẻ 
bán, vạn người mua. Hơn nhau giá cả, ăn thua làm 
gì ; và đề cao tinh thần hợp tác như: “ Buôn có bạn, 
bán có phường”; “Ngựa chạy có bầy, Chim bay có 
bạn” trong ứng xử với thị trường, và trong cộng 
đồng doanh nhân, doanh nghiệp.
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Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, 
chúng ta có thể học hỏi và phát huy bản lĩnh và tinh 
thần cạnh tranh sòng phẳng với nước ngoài của 
các bậc tiền bối. Điển hình là doanh nhân Bạch Thái 
Bưởi đã phá vở thế độc quyền vận tải của các hãng 
tàu của nước Pháp và nước ngoài trong nội địa Việt 
Nam và các nước lân cận như: Nhật Bản, Philippine, 
Singapore, Trung Quốc  với hơn 30 chiếc tàu lớn, 
nhỏ mang tên rất Việt Nam như: Hồng Bàng, Lạc 
Long, Trưng Nhị, Đinh Tiên Hoàng, Lê Lợi. 

Tinh thần yêu nước thương nòi của các thế hệ doanh 
nhân Việt Nam luôn cháy bỏng điển hình như hưởng 
ứng lời kêu gọi “Tuần lễ vàng” của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh nhằm tháo gỡ khó khăn về tài chính cho nước 
Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa còn non trẻ ngày sau 
khi dành độc lập 1945, nhiều doanh nhân đã quyên 
góp hàng ngàn cây vàng và tiếp theo là việc hiến 
nhiều nhà cửa, điền sản cùng với những hy sinh to 
lớn cho kháng chiến và kiến quốc đất nước.

Kính thưa Thủ tướng chính phủ, quý lãnh đạo và 
toàn thể đại hội.

Năm 2021, dịch covid 19 bùng phát dữ dội trên cả 
nước và thế giới, đặc biệt là tình trạng phong tỏa 
dài ngày tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía 
nam. Trong bối cảnh đó, đội ngũ doanh nhân, doanh 
nghiệp Việt Nam đã chung tay, đồng hành cùng các 
cấp chính quyền phòng chống dịch bằng nhiều hoạt 
động dấn thân và đóng góp vật tư y tế và tài chính 
rất lớn. Cùng với đó là những trăn trở, nỗ lực để 
phòng chống dịch, duy trì sản xuất và việc làm cho 
người lao động, đã góp phần sớm đưa đất nước trở 
lại trạng thái bình thường mới và giữ vững được mục 
tiêu phát triển kinh tế năm 2021. Những hành động 
và ứng xử trên chính là biểu hiện sinh động và rõ nét 
về sự tiếp nối tinh thần của cha ông, thể hiện phẩm 
chất cống hiến, hy sinh cho tổ quốc, cho đồng bào, 
làm đậm và rỏ nét hơn về văn hóa của cộng đồng 
doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam chúng ta. 

Kính thưa Thủ Tướng, quý Lãnh đạo cùng toàn thể 
Đại hội.

Phát triển đội ngũ doanh nhân và xây dựng văn hóa 
kinh doanh Việt Nam với tầm nhìn hội nhập và khát 
vọng quốc gia phát triển, phồn vinh, hạnh phúc là kế 
thừa khát vọng truyền thống về độc lập, tự do của 
cha ông ta, khát vọng đó đã chuyển thành những 
chiến thắng oai hùng chống ngoại xâm, trong đó có 
hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ thần kỳ, 
thống nhất đất nước. Khát vọng độc lập, tự do này 
cần được tiếp nối bằng khát vọng phát triển, phồn 
vinh, hạnh phúc trong dựng xây đất nước mà đội 
ngũ doanh nhân chúng ta được xem là chiến sĩ thời 

bình có trách nhiệm thực hiện khát vọng này thông 
qua sứ mệnh phát triển doanh nghiệp của mình và 
phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam hùng mạnh 
không ngừng để chiến thắng trên mặt trận kinh tế 
trong bối cảnh hội nhập sâu rộng với thế giới. 

Để thực hiện được nhiệm vụ cao cả trong bối cảnh 
kinh tế còn nhiều khó khăn và thách thức này, thì 
chúng ta cần nhận thức rằng: Văn hóa Kinh doanh 
của Việt Nam cũng là văn hóa của đội ngũ Doanh 
nhân Việt Nam và là sức mạnh mềm cho sự phát 
triển mỗi doanh nghiệp và nền kinh tế  đất nước. 
Theo ý kiến cá nhân tôi thì VCCI chúng ta ngay từ 
bây giờ cần thực hiện ngay kế hoạch triển khai xây 
dựng văn hóa kinh doanh Việt Nam theo tinh thần 
của văn kiện đại hội này là: 

“Nghiên cứu xây dựng hệ giá trị văn hoá kinh doanh 
Việt Nam, vừa bao gồm các giá trị văn hoá tinh hoa 
của dân tộc, vừa kết hợp hài hoà các giá trị của văn 
hoá kinh doanh của thế giới, đem lại bản sắc và giá 
trị thiết thực cho doanh nhân, doanh nghiệp nước ta 
trong thời kỳ hội nhập quốc tế…Gắn việc xây dựng 
văn hoá doanh nhân với mục tiêu xây dựng đội ngũ 
doanh nhân có tinh thần cống hiến cho dân tộc, có 
chuẩn mực văn hóa, đạo đức tiến bộ, tích cực thực 
hiện trách nhiệm xã hội và tham gia phát triển xã 
hội mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã 
đề ra..

Toàn thể hội viên VCCI hãy tiên phong xây dựng  văn 
hóa cho chính doanh nghiệp của mình xứng tầm với 
sự phát triển của đất nước, dựa trên những chuẩn 
mực khoa học, phù hợp với xu thế và thực tiễn. Đồng 
thời nghiên cứu đề ra những tiêu chí, tiêu chuẩn của 
doanh nhân Việt Nam trong thời đại mới cùng với 
những giải pháp tích cực và cụ thể để xây và chống 
những hành vi tiêu cực nhằm nâng cao và bảo vệ 
uy tín của chính đội ngũ doanh nhân chúng ta. Bên 
cạnh đó,VCCI chúng ta cũng đề xuất với Đảng, nhà 
nước và chính phủ có những quyết sách và sự hỗ 
trợ thiết thực nhằm xây dựng hệ giá trị của văn hóa 
kinh doanh Việt Nam là một phần tiêu biểu của văn 
hóa Việt Nam và phát triển đội ngũ doanh nhân Việt 
Nam  có TÂM và có TẦM, góp phần nâng cao hình 
ảnh và vị thế quốc gia trên trên trường quốc tế. 

Kính chúc đại hội của VCCI chúng ta thành công tốt 
đẹp và gặt hái được nhiều thành công các mục tiêu 
đề ra trong nhiệm kỳ lần thứ 7, 2021-2026 này.

Trước thềm năm mới 2022, xin kính chúc Thủ Tướng 
chính phủ, quý Lãnh đạo và toàn thể Quý đại biểu 
mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn.
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Good morning, Mr. Pham Minh Chinh - Prime 
Minister of the Socialist Republic of Vietnam, and 
state leaders.

Good morning Congress Chairman and 
Distinguished guests. 

 First of all, I would like to send my greetings to all 
of you and I am honored to be the official delegate 
at today’s meeting, the 7th Congress of Vietnam 
Chamber of Commerce and Industry (VCCI) for 
the term 2021-2026. Today, I am here to make a 
speech on “Developing Vietnamese entrepreneurs 
and business culture in the context of economic 
integration and towards national development, 
prosperity and happiness.”

Dear leaders and distinguished guests,  

According to UNESCO, “Culture is the living body 
of past and present activities and creations, which 
have formed a system of values, traditions and 
preferences which define each nation.”

Therefore, business culture consists of the material 
and spiritual values created by business entities 
through their interactions within the business 
environment, the market and the society. The 
business entity is the enterprise and its executives 
are called entrepreneurs.

Based on the above definition, we can say business 
culture is a value system based on consistent 
philosophies, associated with the culture of 
entrepreneurs, businesses and the national 
business culture.

So in Vietnam, building the business culture and 
developing entrepreneurs happen at the same 
time and support one another, which means 
business culture is the guideline for entrepreneurs 
while entrepreneurs are those who shape the 
culture. 

For long, Vietnamese businesses have been 
upholding traditional business values and ethics, 
such as integrity, trust and healthy competition, 

SPEECH OF THACO CHAIRMAN
MR. TRAN BA DUONG

AT NATIONAL CONGRESS OF VIETNAM CHAMBER
OF COMMERCE AND INDUSTRY   
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as well as cooperation in the market and in the 
business community.

In the face of globalization and international 
integration, we can learn and inherit the spirit 
of fair competition against foreigners from our 
predecessors. For example, Bach Thai Buoi, a 
Vietnamese entrepreneur erased the monopoly in 
transport of French and foreign shipping lines in 
Vietnam and neighboring countries like Japan, the 
Philippines, Singapore and China with more than 
30 made-in-Vietnam ships from multiple sizes, 
namely Hong Bang, Lac Long, Trung Nhi, Dinh Tien 
Hoang and Le Loi. 

Also, the patriotism of Vietnamese businessmen 
has been ubiquitous. Responding to President Ho 
Chi Minh’s request to lift financial difficulties for 
Democratic Republic of Vietnam in its early days 
after independence in 1945, many donated gold, 
houses, land and other great sacrifices in the 
resistance wars and national construction.

Dear Prime Minister, leaders and distinguished 
guests.

In 2021, the Covid-19 pandemic broke out 
vigorously across the country and the world, 
especially within weeks of shutdown in Ho Chi Minh 
City and the southern provinces. In the face of the 
crisis, Vietnamese entrepreneurs and businesses 
have joined hands with the government in fighting 
against Covid with huge financial and medical 
supplies. 

In addition, there were tremendous efforts to 
maintain business and jobs to help the country 
achieve its new normal state and reach the economic 
targets in 2021. Those were vivid examples of how 
we are living up to the past legacies, with dedication 
and sacrifice for the country and people, once again 
emphasizing the importance of the Vietnamese 
business community. 

Dear Congress.

Developing entrepreneurs and building business 
culture in the context of economic integration 
towards national development, prosperity and 
happiness is to inherit the love for freedom from 
the previous generations. In the past, such love 
turned into big wins against foreign invaders, 
especially against France and the U.S. armies to 
unify the country. 

The love for freedom precedes the aspiration 

for development, prosperity and happiness in 
building the country. In peacetime, entrepreneurs 
are fighters for this cause by developing their own 
business and the community to achieve other 
big wins while deeply integrating into the world 
economies. 

To carry out such mission in the face of difficult and 
challenging economic context, we need to realize 
that Business Culture is also Entrepreneur culture, 
the soft power for development in each enterprise 
and national economy. 

In my opinion, VCCI needs to carry out an 
immediate action plan to build the Vietnamese 
business culture in line with the Congress paper 
which reads,

“Study and build a value system for the Vietnamese 
business culture which encompasses both the 
national and foreign values, creating identity and 
practical values for our native entrepreneurs and 
businesses during the international integration. 
Building business culture should combine 
with developing dedicated, ethical and radical 
entrepreneurs with active social responsibilities as 
set out in the Resolution of the 13th Party Congress.” 

All VCCI members will pioneer in building their 
own business culture on par with the country’s 
development landscape, in line with scientific 
standards, social trends and realities. We will also 
set new criteria and standards for the business 
community in the new era along with positive and 
detailed solutions to eliminate bad behaviors to 
improve our own reputation. 

In addition, we would like to make a request 
to the Party and the State on their policies 
and support to make the Vietnamese business 
culture as part of the Vietnamese culture, and to 
develop the entrepreneurs with right DEDICATION 
and MINDSET, improving our position in the 
international arena. 

I wish us a successful and fruitful meeting, and we 
will have more achievements in the time to come in 
the 7th term, 2021-2026.

I would like to wish the Prime Minister, Leaders 
and all distinguished guests a happy new year with 
good health, happiness and success.

Thank you very much. 
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Là tập đoàn đa ngành với các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế Việt Nam, bên 
cạnh việc nỗ lực sản xuất kinh doanh mang lại giá trị cho khách hàng, xã hội, 
đóng góp vào sự phát triển của đất nước, THACO luôn ý thức trách nhiệm cộng 
đồng của mình và luôn tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội nhằm đề cao 
tinh thần tương thân tương ái, lan tỏa những giá trị nhân văn đến cộng đồng. 

Từ khi thành lập đến nay, THACO luôn tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ 
trên cả nước. Trong 5 năm gần đây, THACO đã đóng góp hơn 2000 tỷ đồng, 
trong đó bao gồm ủng hộ Quỹ vì người nghèo; hỗ trợ đồng bào thiệt hại do thiên 
tai, bão lụt; xây nhà tình thương tình nghĩa; xây cầu giao thông nông thôn; chăm 
lo tết cho người nghèo; trao tặng công trình nước sạch học đường tại các nơi 
vùng sâu vùng xa và hỗ trợ phòng chống dịch. Đặc biệt, ngay từ khi bùng phát 
dịch Covid-19, THACO đã xây dựng chương trình “Chung tay phòng chống dịch” 
và liên tục hỗ trợ hoạt động phòng chống dịch trên cả nước. Công ty đã tích cực 
hỗ trợ các máy thở ECMO cho các bệnh viện tuyến đầu tại Thành phố Hồ Chí 
Minh, vật tư y tế cho các tỉnh thành có dịch bệnh bùng phát mạnh như: Đà Nẵng, 
Quảng Nam, Hà Nội, cùng các tỉnh thành khác trên cả nước.
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Đặc biệt, trước yêu cầu cấp thiết 
về vật tư, trang thiết bị, phương 
tiện phòng chống dịch, với thế 
mạnh về sản xuất, lắp ráp xe, 
sản xuất công nghiệp hỗ trợ và 
cơ khí, THACO đã nghiên cứu 
sản xuất các loại xe y tế. Các xe 
y tế chuyên dụng nhanh chóng 
được THACO trao tặng cho Bộ 
Y tế, Sở Y tế các tỉnh thành và 
nhanh chóng trở thành những 
“cánh tay” đắc lực của các đơn 
vị trong công cuộc phòng chống 
dịch như: Xe vận chuyển vắc xin, 
Xe tiêm chủng vắc xin và lấy 
mẫu xét nghiệm lưu động, xe 
cứu thương, xe tiêm chủng cơ 
động. Bên cạnh đó, THACO cũng 
sản xuất nhiều loại trang thiết 
bị, dụng cụ cơ khí cần thiết khác 
cho phòng chống, dịch.

Với diễn biến khó lường của dịch 
bệnh, nhằm tiến hành công tác 
xét nghiệm nhanh, truy tìm, bóc 
tách F0 khỏi cộng đồng để điều 
trị sớm cho các bệnh nhân bị 
nhiễm, THACO quyết định trao 
tặng hàng triệu bộ kit test nhanh 
kháng nguyên SARS-CoV-2 và 
nhiều trang thiết bị y tế cho các 
bệnh viện và địa phương trên 
khắp cả nước. 

Tính đến nay, THACO đã hỗ 
trợ công tác phòng chống dịch 
trong cả nước với kinh phí hơn 
1.081 tỷ đồng bao gồm trao tặng 
4,791 triệu bộ kit test nhanh 
Covid-19, 63 xe vận chuyển vắc 
xin, 63 xe tiêm chủng lưu động, 
63 xe cứu thương, 05 xe tiêm vắc 
xin cơ động, 1 xe chụp X-quang 
và xét nghiệm lưu động và điều 
động hỗ trợ 100 xe tiêm chủng 
cơ động cùng nhiều vật tư, 
trang thiết bị y tế cho các đơn 
vị tuyến đầu chống dịch. Các 
chương trình tài trợ của THACO 
không chỉ có giá trị về mặt vật 
chất mà đó là sự lan tỏa truyền 
thống nhân văn của dân tộc. Đây 
là sự hỗ trợ đắc lực cho các địa 
phương đang là điểm nóng của 
dịch bệnh, giúp đội ngũ y bác sĩ 
có thêm điều kiện, cơ sở vật chất 
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vững tin phòng dịch, cũng như 
chăm sóc sức khỏe người dân 
được tốt hơn. 

Ngoài ra, với truyền thống uống 
nước nhớ nguồn, THACO đã hỗ 
trợ các gia đình có công cách 
mạng; thăm và tặng quà cho 
mẹ Việt Nam anh hùng nhân 
ngày thương binh liệt sĩ. Đây là 
các hoạt động có ý nghĩa, mong 
muốn tri ân những đóng góp, 
hy sinh của những người đã có 
công với đất nước. Bên cạnh 
đó, THACO còn tài trợ cho các 
chương trình “Đường lên đỉnh 
Olympia”, “Học trò xứ Quảng”; 
trao tặng học bổng vượt khó; 
ủng hộ hoạt động sáng tạo của 
sinh viên và công nhân viên 
chức lao động nhằm tiếp thêm 
tinh thần, động lực để thực hiện 
ước mơ, tỏa sáng trên hành trình 
học tập và nâng cao năng suất 
lao động, cống hiến tài năng cho 
quê hương, đất nước.

Trong năm nay, mặc dù tình 
hình dịch bệnh gây ra nhiều 
khó khăn cho hoạt động sản 
xuất kinh doanh, THACO vẫn 
cố gắng duy trì, tạo môi trường 
làm việc an toàn, thuận tiện cho 
55.000 CBNV THACO và giải 
quyết việc làm cho hơn 8.000 
người lao động tại Việt Nam, 
Lào, Campuchia. 

Đối với THACO, thực thi trách 
nhiệm xã hội không thể là lời 
nói mà phải thể hiện thông qua 
các hoạt động mang lại giá trị 
thiết thực, tác động tích cực 
đến cộng đồng. Trong thời gian 
tới, THACO cam kết sẽ tiếp tục 
chung tay và đồng hành phòng 
chống dịch cùng cả nước trong 
khả năng của mình, nỗ lực thích 
ứng với hoàn cảnh khó khăn do 
dịch để duy trì sản xuất kinh 
doanh; đồng thời, tích cực thực 
hiện các chương trình an sinh xã 
hội, thể hiện trách nhiệm xã hội 
của một doanh nghiệp lớn có 
đóng góp cho cộng đồng, xã hội 
và nền kinh tế đất nước.
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As a multi-industry corporation operating in 
key sectors in Vietnam, apart from its business 
activities, THACO always sticks to the CSR efforts 
to improve social welfare and spread humanity 
within the community. 

Since its establishment, THACO has actively 
participated in community activities across the 
country. Over the last 5 years, the Vietnamese 
corporation has donated more than $87.8 million 
to support the underpriviledged, natural disaster 
victims with charity houses, rural bridges, New 
Year gifts, schools’ clean water projects in 
remote areas and the most recent, the Covid-19 
pandemic prevention program.

Since the first outbreak of Covid-19 in Vietnam, 
the Vietnamese company has built its “Joining 
hands to combat Covid-19” program to 
continuously support for prevention across the 
country. Specifically, the corporation contributed 
ECMO ventilators for frontline hospitals in Ho Chi 
Minh City, medical supplies for regions with big 
outbreaks such as Da Nang, Quang Nam, Hanoi 
capital and other cities across Vietnam.

In particular, in response to urgent requirements 
for medical equipment during Covid-19 surges, 
using the expertise in manufacturing vehicles, 
mechanics and supporting industries, THACO 
has succeeded to produce medical vehicles, 
including vaccine transporting trucks, big 
mobile vaccination trucks, mobile testing trucks, 
ambulances, and small mobile vaccination trucks. 
The vehicles were donated to the Ministry of 
Health and provincial health departments, and 
quickly became useful in their operations.

THACO also donated millions of Covid rapid test 
kits and medical equipment for hospitals and 
provinces across the country. 

Thus far, the company’s donation for Covid-19 
prevention has exceeded $47 million, including 
4,791 million rapid test kits, 63 vaccine transport 
trucks, 63 big mobile vaccination trucks, 63 
ambulances, 5 small mobile vaccination trucks, 1 
mobile X-ray and testing truck, medical supplies 
and equipment and support 100 small mobile 
vaccination trucks for the frontline units. By CSR, 
THACO not only wants to contribute material 

THACO JOINS HANDS
IN PANDEMIC PREVENTION
AND CSR ACTIVITIES
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donations but also to spread the 
humanity among communities. 
Its Covid relief efforts hope to 
aid the epicenters and medical 
staff to take better care of 
people’s health and well-being. 

In addition, to show gratitude 
towards past national 
achievements, THACO also has 
activities to support families 
with national contributions or 
Vietnamese heroic mothers, 
those who have made great 
contributions to the country.

The company also acts as 
sponsor in TV shows Road 
to Olympia and Quang Nam 
Students, awards scholarships 
to underprivileged students, 
promotes creativity activities 
among students and employees 
to improve learning and 
working productivity.

In 2021, facing different 
difficulties and challenges in 
its business activities, THACO 
finally managed to maintain a 
safe and empowering working 
environment for 55,000 
employees, more than 8,000 
of whom were employed in 
Vietnam, Laos and Cambodia 
throughout the year. 

For THACO, social responsibility 
is translated into activities with 
practical values and positive 
impacts on the community. 
The company is committed 
to following the pandemic 
prevention program to the best 
of its ability, adapting to difficult 
pandemic-inflicted conditions 
to maintain production and 
business, and developing other 
CSR activities as a big firm to 
make substantial contributions 
to the community, society and 
the national economy.
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Với mong muốn chia sẻ và tìm kiếm giải 
pháp hợp tác bền vững, hiệu quả giữa 
Công nghiệp  - Nhà trường - Cộng đồng 

doanh nghiệp, đào tạo ra nguồn nhân lực chất 
lượng cao cho ngành công nghiệp Việt Nam, 
Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TP.HCM phối hợp 
với Ban đại diện cộng đồng Cựu sinh viên Phú Thọ 
- Bách khoa (BKA) đã tổ chức diễn đàn thường 
niên Công nghiệp – Bách khoa - Doanh nghiệp. 
Sự kiện được tổ chức ngày 24/11/2021 theo hình 
thức trực tiếp và trực tuyến với chủ tọa gồm ông 
Trương Thanh Hoài, Cục trưởng Cục Công nghiệp 
– Bộ Công Thương, PGS.TS Mai Thanh Phong, Hiệu 
trưởng Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM và ông Trần 
Bá Dương, Chủ tịch HĐQT THACO. 

Tham dự trực tiếp Diễn đàn còn có 40 khách mời là 

Lãnh đạo các Sở Công thương của các tỉnh, thành 
phố; Lãnh đạo các doanh nghiệp lớn, đại diện các 
trường Đại học. Đồng thời, diễn đàn cũng có sự 
tham gia trên các nền tảng trực tuyến của gần 
1000 doanh nghiệp trong và ngoài nước, các thầy 
cô và khán giả quan tâm đến công nghiêp.

Với chủ đề “Khởi đầu một nền tảng”, diễn đàn 
thảo luận về thực trạng, khó khăn, thách thức và 
cơ hội, qua đó định hướng giải pháp xây dựng 
nền móng để kết nối và phát huy mối quan hệ 
hợp tác giữa trường ĐH Bách khoa với các đối tác 
doanh nghiệp/công nghiệp, và rộng hơn là giữa 
các trường ĐH với doanh nghiệp, chính quyền 
nhằm trao đổi, chia sẻ thông tin, quan điểm, giải 
pháp thúc đẩy hợp tác giữa các bên vì một nền 
công nghiệp Việt Nam phát triển.  
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Tại diễn đàn, các diễn giả đã cùng nhau chia 
sẻ về nhiều khía cạnh khác nhau của việc khai 
thác thế mạnh hợp tác của các bên, mối quan 
hệ giữa doanh nghiệp và đối tác trong việc 
khai thác này, đặc biệt là những giải pháp như: 
đảm bảo sự phối hợp hiệu quả giữa nhà doanh 
nghiệp, nhà trường và chính quyền; thúc đẩy 
sự chủ động và năng lực của doanh nghiệp, 
đánh giá thực trạng nguồn nhân lực của sinh 
viên kỹ thuật, định hướng nền công nghiệp 
trong tương lai… 

Ông Đỗ Minh Tâm - Giám đốc THACO Industries 
đã giới thiệu trung tâm hỗ trợ kỹ thuật và phát 
triển công nghiệp phía Nam và cho biết THACO 
đang tiến hành đầu tư chiều sâu về công nghiệp 
hỗ trợ, nâng cao hàm lượng kỹ thuật công 
nghệ và tỷ lệ nội địa hóa qua các dự án đầu tư 
nhà máy mới để nâng cao năng lực sản xuất và 
đẩy mạnh kinh doanh ra bên ngoài; đồng thời 
chủ động đề xuất phương thức liên kết hợp 
tác. Qua đó, THACO sẽ liên doanh, liên kết với 
các doanh nghiệp thông qua 4 hình thức: Các 
doanh nghiệp sản xuất, gia công sản phẩm cho 
THACO; Doanh nghiệp thực hiện R&D, THACO 
sản xuất, gia công toàn bộ hoặc một phần sản 
phẩm; Các doanh nghiệp có thị trường kinh 
doanh, THACO sẽ đảm nhận R&D, sản xuất, gia 
công, cung ứng sản phẩm; THACO và doanh 
nghiệp hợp tác cùng sản xuất. Việc hình thành 
hệ sinh thái sẽ tăng cường kết nối, nâng cao 
sức cạnh tranh của sản phẩm và doanh nghiệp 
Việt trong chuỗi giá trị toàn cầu. 

Cũng trong khuôn khổ chương trình, ông Trần 
Bá Dương, Chủ tịch HĐQT THACO - Chủ tịch 
BKA nhấn mạnh vai trò của công nghiệp hỗ 
trợ, khẳng định công nghiệp cơ khí, điện - điện 
tử chính là nền tảng khởi đầu để phát triển vì 
mọi ngành công nghiệp đều cần đến “phần 
cứng”, tức là đều bắt đầu từ ngành cơ khí, chế 
tạo. Ông cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng 
của việc đào tạo nhân lực cho ngành đồng 
thời trách nhiệm của doanh nghiệp phải biết 
sử dụng đúng người đúng việc, gia tăng tính 
đại chúng phổ quát của ngành cơ khí, hướng 
đến Việt Nam tự chủ được ngành công nghiệp 
cơ khí và công nghiệp điện điện tử, xây dựng 
thành công nền tảng ban đầu đến những nền 
tảng lớn hơn, tiến đến công nghiệp hóa - hiện 
đại hóa đất nước. Và để đạt được những mục 
tiêu trên, việc hợp tác mang một ý nghĩa hết 
sức quan trọng.

Quan hệ Công nghiệp – Đại học - Doanh nghiệp 
chính là nỗ lực tích cực để hỗ trợ cho tiến 

trình phát triển của mỗi bên. Doanh nghiệp kỳ 
vọng sẽ tiếp cận nguồn nhân lực chất lượng 
cao và nguồn lực khoa học công nghệ, nghiên 
cứu phát triển từ các trường đại học, trong khi 
trường đại học kỳ vọng nhận được từ doanh 
nghiệp những bài học thực tiễn, những đóng 
góp quý báu cho chương trình đào tạo và có 
thể một phần kinh phí hỗ trợ nghiên cứu khoa 
học. Để đạt được những mục tiêu này, các bên 
đều cần những chính sách phù hợp và tích cực 
từ chính quyền, cơ quan quản lý.

PGS.TS Mai Thanh Phong - Hiệu trưởng trường 
ĐH Bách khoa khẳng định hợp tác giữa đại 
học và doanh nghiệp là nhân tố quan trọng 
thúc đẩy hệ thống đổi mới sáng tạo và thúc 
đẩy phát triển nền công nghiệp của quốc gia. 
Những hợp tác này về lâu dài sẽ dẫn tới những 
tác động tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã 
hội, điều mà khó có thể đạt được nếu như mỗi 
bên đều hoạt động độc lập với nhau.

Bên cạnh việc chia sẻ những “điểm nghẽn” của 
ngành công nghiệp hiện nay như: nội lực, nhân 
lực, trình độ công nghệ, đầu tư…, ông Trương 
Thanh Hoài – Cục trưởng Cục Công nghiệp 
– Bộ Công Thương cũng đề nghị Trường ĐH 
Bách Khoa, THACO và các doanh nghiệp BKA 
cần phối hợp với Cục công nghiệp - Bộ công 
thương nhằm tăng cường liên kết 3 bên Nhà 
nước, Nhà trường, Doanh nghiệp, sớm xây 
dựng Trung tâm công nghiệp hỗ trợ phía Nam 
và các tỉnh lân cận.
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To look for sustainable and effective cooperation 
solutions between Industry - University - 
Business community and to provide high-

quality training, HCMC University of Technology and 
the Bach Khoa Alumni (BKA) organized the annual 
Industry - University of Technology - Enterprise 
forum on Nov. 24, 2021 in a hybrid meeting, chaired 
by Mr. Truong Thanh Hoai, Director of Department 
of Industry, Ministry of Industry and Trade, Assoc. 
Prof. Dr. Mai Thanh Phong, Dean of HCMC University 
of Technology, and Mr. Tran Ba Duong, THACO 
Chairman. 

At the event, there were 40 others who were leaders 

from the provincial Departments of Industry and 
Trade, Vietnamese big companies and universities. 
The forum was also live streamed for nearly 1,000 
domestic and foreign enterprises, teachers and 
other audiences.

Themed “Starting a foundation”, the forum 
discussed the current situation, difficulties, 
challenges and opportunities in the industry, hence 
looking for solutions to build a foundation for further 
cooperation between the University of Technology 
and business/industrial partners, or generally, 
between universities, businesses and industry 
authorities for a better Vietnamese industry.  

THACO CO-HOSTS  FORUM
INDUSTRY

UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
ENTERPRISE 2021

STARTING A FOUNDATION
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At the forum, the speakers shared different 
aspects in the cooperation, everyone’s role in 
the cooperation and how to use it to everyone’s 
advantage. Especially, the forum focused on the 
solutions, including ensuring effective coordination 
between businesses, schools and authorities, 
increasing the activeness and competence of 
enterprises, evaluating the current landscape of 
engineering training, and forecasting future trends 
in the industry... 

Mr. Do Minh Tam, General Director of THACO 
Industries introduced the concept of the Southern 
Industrial Development and Technical Support 
Center. He added that THACO was making in-depth 
investment in the supporting industries, improving 
its technological content and the localization rate 
with new factory projects to improve production 
and business capacity, at the same time, proposed 
different modes of cooperation. 

Accordingly, THACO will enter into 4 types of joint 
ventures and partnerships, including enterprises as 
OEM for THACO; enterprises do R&D while THACO 
manufactures in whole or part of the products; 
enterprises cover sales while THACO undertakes 
R&D, production, and product supply; or THACO and 
enterprises cooperate in production. The formation 
of such ecosystem will strengthen relationships 
between enterprises, as well as improve the 
competitiveness of Vietnamese products as well as 
businesses in the global value chain. 

Also at the program, THACO Chairman Tran Ba 
Duong, a.k.a. Chairman of BKA emphasized the 
role of supporting industry. He also affirmed that 
mechanical, electric and electronic engineering 
industry was the start for development as every 
industry would need “hardware”, in other words, 
starting from the mechanical and manufacturing 
industry.

The chairman also emphasized the important role of 
training for the industry and the firms’ responsibility 
in using the right people for the right jobs to 
increase the popularity of the mechanical industry, 
so that Vietnam can take active role in developing 
mechanical engineering, successfully building the 
foundations for industrialization - modernization of 
the country. And to achieve such goals, cooperation 
plays an important role.

Industry - University - Enterprise relationship is to 
support the development of each side. Enterprises 
expect to approach high-quality human resources 
and R&D development from universities. In return, 
universities expect to receive practical lessons 
from enterprises to make valuable adjustments to 
the training program and seek funding for their 
scientific research. And to make these come true, 
both parties need appropriate and positive policies 
from the authorities.

With much agreement, Assoc. Prof. Dr. Mai Thanh 
Phong, Dean of the University of Technology said 
the cooperation would be an important factor 
to drive innovations in the system as well as the 
national industry development. The cooperation in 
the long run will lead to positive effects for socio-
economic development, which will be difficult to 
achieve if each side runs independently.

Besides mentioning the current “bottlenecks” in 
the industry in terms of internal resources, human 
resources, technology content, investments etc., 
Mr. Truong Thanh Hoai, Director of the Department 
of Industry, Ministry of Industry and Trade also 
suggested that the University of Technology, 
THACO and BKA enterprises should coordinate 
with his department to strengthen the three-way 
relationship between the State, universities and 
enterprises, then build the Southern Supporting 
Industry Center in near future.
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Ngày 15/12/2021, tại Cảng PTSC Dung Quất (Quảng Ngãi), THACO tổ chức “Lễ xuất khẩu sơ mi rơ moóc sang 
thị trường Mỹ”. Tham dự chương trình có ông Nguyễn Hồng Diên - Bộ trưởng Bộ Công Thương, ông Huỳnh 
Thành Đạt - Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ; lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi; lãnh đạo Tập đoàn 
PITTS Enterprises (Hoa Kỳ) và phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương.
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Đầu tư sản xuất cơ khí và công nghiệp hỗ trợ

Từ năm 2003, THACO đã đầu tư sản xuất cơ khí 
và công nghiệp hỗ trợ với mục đích gia tăng tỷ lệ 
nội địa hóa theo Chiến lược phát triển ngành công 
nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn đến 
năm 2020 (quyết định số 175/2002/QĐ - TTg của 
Thủ tướng Chính phủ). Đến nay, ô tô của THACO 
có tỷ lệ nội địa hóa cao nhất Việt Nam với xe tải 
đạt 45%, xe bus đạt 60%, một số mẫu xe du lịch 
đạt tỷ lệ nội địa hóa trên 40%, đáp ứng điều kiện 
hưởng thuế suất 0% khi xuất khẩu sang các nước 
ASEAN. THACO đã xuất khẩu xe du lịch Kia sang 
Myanmar, Thái Lan; xe bus sang Philippines, Thái 

Lan, Singapore và xe tải sang Campuchia. Bên cạnh 
việc sản xuất phục vụ cho ô tô, THACO đã cung 
ứng linh kiện OEM cho các đối tác sản xuất ô tô 
trong nước như: Toyota, Isuzu, Hyundai, Piaggio và 
nhận gia công cơ khí các sản phẩm công nghiệp 
và dân dụng cho các đối tác như: General Electric, 
Doosan, Makitech… Đặc biệt, THACO đã xuất khẩu 
sản phẩm cơ khí và công nghiệp hỗ trợ sang một 
số thị trường lớn và cao cấp như Mỹ, Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Australia, các tiểu vương quốc Ả rập thống 
nhất. Trong đó, sơ mi rơ moóc được xác định là sản 
phẩm chiến lược mà THACO có nhiều lợi thế tại các 
thị trường chủ lực là Mỹ, Canada, Úc và các nước 
ASEAN.
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Cùng với xu hướng dịch chuyển sản xuất cơ khí và 
công nghiệp hỗ trợ từ các nước phát triển sang Việt 
Nam, đồng thời, thực hiện chiến lược đa ngành và 
chương trình tái cấu trúc của THACO, Tổng công ty 
Cơ khí và Công nghiệp hỗ trợ - THACO Industries 
được thành lập bao gồm 19 nhà máy, có diện tích 
120 hecta, tổng vốn đầu tư 12.000 tỷ đồng với hơn 
4.200 nhân sự, với mục tiêu phát triển công nghiệp 
cơ khí và công nghiệp hỗ trợ trở thành ngành sản 
xuất kinh doanh chính của THACO và tham gia chuỗi 
giá trị toàn cầu, có đóng góp quan trọng phát triển 
ngành công nghiệp cơ khí và công nghiệp hỗ trợ 
Việt Nam. 

Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm cơ hội xuất khẩu

Nắm bắt xu thế tăng trưởng mạnh mẽ về thương 
mại song phương Việt Nam và Hoa Kỳ, THACO đẩy 
mạnh nghiên cứu thị trường, tìm kiếm cơ hội xuất 
khẩu sản phẩm sơ mi rơ moóc và đã được nhiều 
tập đoàn, công ty quan tâm. Trong đó có Tập đoàn 
PITTS Enterprises - một trong 15 nhà sản xuất sơ mi 
rơ moóc lớn nhất tại khu vực Bắc Mỹ. 

Sau gần 2 năm nghiên cứu, phát triển và giới 
thiệu sản phẩm tại thị trường Mỹ, sơ mi rơ moóc 
THACO đã được đánh giá phù hợp với nhu cầu 
khách hàng và có năng lực cạnh tranh cao. Đến 

nay PITTS Enterprises và THACO đã ký hợp đồng 
xuất khẩu 15.500 sơ mi rơ moóc trong năm 2022 
với giá trị 215 triệu USD và đối tác đã chuyển 
tiền đặt cọc trước 30% giá trị, tương đương 64,5 
triệu USD. 

Trong sự kiện, THACO Industries và PITTS Enterprises 
chính thức ký kết Thỏa thuận độc quyền phân phối 
sơ mi rơ moóc tại thị trường Mỹ, doanh số 25.000 sơ 
mi rơ moóc trong năm 2023, với giá trị hơn 350 triệu 
USD. Tổng doanh số mà PITTS Enterprises cam kết 
phân phối trong 2 năm 2022 - 2023 là 40.500 sơ mi rơ 
moóc có giá trị 565 triệu USD. Trong buổi lễ, THACO 
xuất khẩu lô hàng 870 sơ mi rơ moóc đầu tiên của 
thỏa thuận trên và ngày 3 tháng 1 năm 2022 xuất khẩu 
1.400 sơ mi rơ moóc; ngày 7 tháng 2 năm 2022 xuất 
khẩu 1.200 sơ mi rơ moóc và bình quân mỗi tháng tiếp 
theo xuất khẩu 1.200 sơ mi rơ moóc. Việc vận chuyển 
được thực hiện bởi hãng tàu quốc tế là Liberty Global 
Logistics (Mỹ) bằng tàu chuyên dụng RoRo.  

Ông Edgar Coulter Gill - Phó TGĐ PITTS Enterprises cho 
biết: Tục ngữ có câu ‘’Hợp quần gây sức mạnh’’ và mối 
quan hệ hợp tác giữa THACO và Dorsey Intermodal đã 
minh chứng cho điều ấy. Mỗi bên đang đóng góp những 
kỹ năng và kinh nghiệm riêng của mình, và đây chính là 
công thức để thành công, cũng là nền tảng để mối quan 
hệ đối tác diễn ra tốt đẹp. Việc xuất khẩu sơ mi rơ moóc 
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trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, 
chi phí vật liệu, linh kiện và giá cước vận chuyển tăng 
cao đã thể hiện nỗ lực vượt bậc của đội ngũ nhân sự ở 
cả hai công ty để tìm ra chiến lược mới, quy trình mới 
nhằm cung cấp những sản phẩm sơ mi rơ moóc tốt nhất 
thế giới đến thị trường Mỹ. Ông Edgar Coulter Gill cũng 
tin rằng mối quan hệ này sẽ tiếp tục phát triển bền vững 
hơn nữa và hai tập đoàn sẽ trở thành những nhà cung 
cấp sơ mi rơ moóc  đa phương thức hàng đầu thế giới. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hồng Diên - Bộ 
trưởng Bộ Công Thương đã biểu dương những 
kết quả đạt được của THACO trong thời gian qua, 
không chỉ chiếm lĩnh phần lớn thị trường ô tô trong 
nước, mà còn vươn ra thị trường khu vực và thế 
giới, từng bước tham gia vào chuỗi giá trị toàn 
cầu, đóng góp quan trọng, tích cực cho sự tăng 
trưởng của ngành công nghiệp Việt Nam và tăng 
thu cho ngân sách nhà nước. Bộ trưởng cũng nhấn 
mạnh việc THACO ký kết hợp tác chiến lược với 
một trong những tập đoàn kinh tế lớn của Mỹ, đồng 
thời bàn giao gần 1.000 sơ mi rơ moóc đầu tiên 
trong năm nay để xuất khẩu sang thị trường Hoa 
Kỳ trong bối cảnh nhiều chuỗi sản xuất, cung ứng 
bị đứt gãy do đại dịch Covid - 19 là minh chứng rõ 
nét nhất cho những nỗ lực vượt bậc, sự năng động, 
sáng tạo và sức bật ngoạn mục của THACO; khẳng 
định năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm của 

doanh nghiệp có đủ khả năng tham gia và khả năng 
cạnh tranh trong chuỗi cung ứng toàn cầu, nhất là 
tại Hoa Kỳ.

Để đáp ứng sản lượng lớn xuất khẩu tại thị trường 
Mỹ, đồng thời xuất khẩu sang các thị trường khác 
như Nhật Bản, Canada, Úc…, THACO Industries sẽ 
đầu tư xây dựng mới Nhà máy Sơ mi rơ moóc và 
Cấu kiện nặng, công suất 20.000 sản phẩm/năm 
với công nghệ hiện đại, dây chuyền khép kín gồm: 
hàn robot, phun bi bề mặt, sơn nhúng tĩnh điện ED 
với chiều dài đến 18m; sơn hoàn thiện tĩnh điện bột, 
dây chuyền lắp ráp, kiểm định và sẽ được đưa vào 
hoạt động từ tháng 6/2022. 

Bên cạnh đó, THACO thực hiện chiến lược phát 
triển logistics tại Chu Lai - Quảng Nam nói riêng 
và miền Trung nói chung, hướng đến giảm chi 
phí logistics bằng 2 đầu Nam - Bắc thông qua 
dịch vụ giao nhận vận chuyển trọn gói gồm: vận 
tải đường bộ; vận tải biển và cảng biển. THACO 
đầu tư xây dựng bến cảng và luồng tuyến mới 
ở khu vực Cửa Lở để đón tàu có trọng tải đến 5 
vạn tấn, từng bước phát triển cảng Chu Lai trở 
thành cửa ngõ quốc tế, kết nối với Tây Nguyên, 
Lào, Campuchia và hai miền Nam, Bắc. 
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THACO
EXPORTS

SEMI-TRAILERS
TO THE U.S.

On Dec. 15, 2021, at Dung Quat Port in Quang Ngai province, THACO 
held the ceremony to export marine chassis to the U.S. Attending the 
event were Minister of Industry and Trade and Minister of Science & 
Technology of Vietnam, authorities of Quang Nam and Quang Ngai 
provinces, leadership of PITTS Enterprises and media people.

Investing in mechanics and supporting industries

Since 2003, THACO has invested in mechanics and supporting 
industries to increase the manufacturing localization rate in line with 
the Vietnamese auto industry development strategy to 2010, vision 
to 2020. To date, THACO-made vehicles have acquired the highest 
localization rate in Vietnam, i.e. 45 percent on trucks, 60 percent on 
buses, and over 40 percent on several passenger car models, thus 
able to apply zero export tariff to ASEAN countries. 

The Vietnamese automaker has thus far shipped Kia passenger cars to 
Myanmar, Thailand; buses to the Philippines, Thailand, Singapore and 
trucks to Cambodia. In addition to vehicles, the corporation has also 
supplied OEM components to other auto manufacturers including 
Toyota, Isuzu, Hyundai, Piaggio and made industrial and household 
products for General Electric, Doosan, Makitech, etc. 

Especially, THACO has exported mechanical products to large and 
luxury markets like the U.S., Japan, South Korea, Australia and United 
Arab Emirates. Among those, container chassis are considered a 
strategic cutting-edge product in key markets as the U.S., Canada, 
Australia and ASEAN countries.
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In response to industry shifts from developed 
countries to Vietnam and the group’s multi-industry 
strategy, THACO established the mechanical 
subsidiary - THACO Industries which takes charge of 
19 factories on 120 hectares. The newly-established 
corporation has a total investment of $523 million 
and more than 4,200 employees, wanting to make 
mechanics and supporting industries a THACO’s 
main business and to join deeper in the global 
value chain, making substantial contributions to 
the Vietnamese industry. 

Promoting market research to look for export 
opportunities

Acknowledging big jumps in bilateral trade between 
Vietnam and the U.S., THACO has promoted market 
research to look for export opportunities for semi-
trailers and earned high interest from corporations, 
including PITTS Enterprises Inc., one of the 15 
largest trailer manufacturers in North America. 

After nearly 2 years of market penetration into the 
U.S., THACO semi-trailers have received high praises 
thanks to their suitability and competitiveness. As 
of now, THACO has closed the deal with PITTS 
Enterprises to export 15,500 units in 2022 at $215 
million, in which the U.S. partner has transferred a 

30% deposit, equivalent to $64.5 million. 

In the exportation ceremony, THACO Industries and 
PITTS Enterprises signed the agreement to appoint 
PITTS Enterprise as THACO’s sole distributor of 
semi-trailers in the U.S. market. The two sides plan 
to sell 25,000 THACO-made semi-trailers in 2023, 
with a value of more than $350 million. In total, the 
volume PITTS Enterprises will distribute in the U.S. 
during 2022 - 2023 mounts to 40,500, equivalent 
to $565 million.  

Also in the event, THACO exported the first 870 
semi-trailers under the above agreement. In 2022, 
the company will export another 1,400 on Jan. 3; 
1,200 on Feb. 7, then 1,200 units in each coming 
month. The transportation will be carried out by 
Liberty Global Logistics shipping line with RORO 
cargo ships.

Mr. Edgar Coulter Gill, Vice President of PITTS 
Enterprises said in a statement, “We have a 
saying that two are more robust than one, and 
the cooperation of THACO and Dorsey Intermodal 
proves that old saying without any doubt. Each 
of the companies brings different skills and 
experiences to the table, and I am convinced that 
is the recipe for success, as it is with all great 
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partnerships.” 

The VP added that despite impacts from Covid 
pandemic, i.e. significant cost increases in materials 
and components, high ocean costs, being able to 
export the chassis was a huge effort from both 
sides in developing new ways and processes to 
provide the world’s finest chassis and get them 
delivered to a market that is in serious need of 
them. He also showed absolute confidence in the 
relationship, saying it would continue to grow 
more sustainably and both party should become 
the premier suppliers of intermodal chassis to the 
world. 

Speaking at the ceremony, Mr. Nguyen Hong Dien, 
the Vietnamese Minister of Industry and Trade 
spoke highly of THACO’s achievements in the past 
years, ranging from its lead in the domestic auto 
market, to reaching out to the regional and global 
markets, gradually participating in the global value 
chain, making substantial contributions to the 
national development.

The Minister also added the strategic cooperation 
agreement with one of the major U.S. groups and 
exporting the first 1,000 semi-trailers to the U.S. 
despite logistics disruptions due to the Covid-19 

pandemic have attested THACO’s outstanding 
efforts, proactiveness, creativity and resilience; 
once again proving its level and competitiveness in 
the global supply chain, especially in the U.S.

In order to meet huge demands in the U.S. and other 
markets such as Japan, Canada, Australia, THACO 
Industries will be building a new Semi-trailer and 
Heavy Component Plant which has a capacity 
of 20,000 items per year, modern closed-loop 
production lines, including welding robotic arms, 
sand blasting, 18-meter ED coating tanks; powder 
coating, assembly and testing lines. The facility will 
be put into operation by June 2022.

THACO is also implementing a logistics 
development strategy in Chu Lai, Quang Nam in 
particular and central Vietnam in general, seeking 
ways to reduce logistics costs in the area as 
much as in the southern and northern areas by 
providing full-package services, including trucking, 
shipping and seaport. The company is investing in 
a new wharf and shipping routes in Cua Lo zone 
to receive 50,000-ton ships, turning Chu Lai port 
into an international gateway connecting with the 
Central Highlands, southern and northern Vietnam, 
Laos and Cambodia. 
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Gần 20 năm THACO đầu tư vào Khu kinh tế mở Chu Lai, THACO Chu Lai đã 
trở thành một biểu tượng công nghiệp của tỉnh Quảng Nam. Không dừng 
lại ở mục tiêu tìm vị thế cho nền công nghiệp ô tô của đất nước, bước vào 
giai đoạn phát triển mới, THACO Chu Lai giờ đây là hiện thân của một khát 
vọng mới có tầm vóc lớn hơn: trở thành Hệ sinh thái đa ngành tiêu biểu 
của THACO tại Quảng Nam - miền Trung, được kết nối với hai miền Nam, 
Bắc, Tây Nguyên, Lào và Campuchia, tạo động lực phát triển cho khu vực 
miền Trung và đóng góp vào các lĩnh vực kinh tế trọng yếu của đất nước. 
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Phát triển sản xuất ô tô theo 
hướng chuyên sâu

Nhắc đến THACO Chu Lai trước 
tiên là một Khu liên hợp sản xuất 
lắp ráp ô tô lớn nhất Việt Nam 
được hình thành cách đây gần 20 
năm. Đây là nơi sản xuất lắp ráp 
đầy đủ các chủng loại xe du lịch, 
xe bus, xe tải và xe chuyên dụng. 
Qua nhiều giai đoạn phát triển, 
THACO Chu Lai đã có tên trên bản 
đồ sản xuất ô tô của các thương 
hiệu nổi tiếng trên thế giới, có tỷ 
lệ nội địa hóa cao nhất Việt Nam 
(17 - 60%). Không chỉ dẫn đầu thị 
trường trong nước, ô tô sản xuất 
tại Chu Lai đã được xuất khẩu đi 
các nước ASEAN và thế giới. Ông 
Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT 
THACO khẳng định: Ô tô tồn tại 
sau 2018 là một thành tích, không 
chỉ của THACO mà của cả tỉnh 
Quảng Nam. 

Trong bối cảnh thế giới đang bước 
vào “kỷ nguyên số” với những đột 
phá về công nghệ và hội nhập 
quốc tế sâu rộng, sản xuất ô tô 
đã có những thay đổi để thích 
nghi với yêu cầu thị trường và xu 
thế mới. Các nhà máy được đầu 
tư theo hướng chuyên sâu, chú 
trọng hoạt động R&D, nghiên 
cứu các công nghệ và tính năng 
thông minh, kiểm soát chất lượng 
sản phẩm xuyên suốt toàn chuỗi. 
THACO Chu Lai sẽ xây dựng Trung 
tâm R&D ô tô tập trung; phát triển 
sản phẩm chuyên dụng theo từng 
nhóm ngành, nghề, xe đô thị chạy 
điện và giải pháp vận chuyển 
thông minh; đồng thời phát triển 
thương hiệu THACO ROYAL và 
đẩy mạnh xuất khẩu. Theo chuyên 
gia kinh tế Lê Xuân Nghĩa, “Hướng 
đi của THACO phù hợp với xu thế 
thương hiệu toàn cầu, chứ không 
dừng lại là thương hiệu địa phương, 
quốc gia”. 

Hình thành mô hình sản xuất mới 
về công nghiệp cơ khí

Nắm bắt xu hướng dịch chuyển 
sản xuất cơ khí - công nghiệp 

nặng từ các nước phát triển sang ASEAN và Việt Nam, đồng thời trước 
yêu cầu và thực tiễn phát triển ngành cơ khí đất nước, THACO đã phát 
triển cơ khí và công nghiệp hỗ trợ thành ngành sản xuất kinh doanh 
chính, thành lập Tổng Công ty Cơ khí & Công nghiệp hỗ trợ (THACO 
Industries), đầu tư Trung tâm Cơ khí đa dụng miền Trung tại Chu Lai - cơ 
sở cơ khí lớn nhất Việt Nam hiện nay với đầy đủ thiết bị, lực lượng kỹ 
sư, công nhân trình độ cao. THACO Industries gồm 19 nhà máy, có chức 
năng sản xuất và cung ứng linh kiện phụ tùng ô tô; thiết bị trong nông 
nghiệp, công nghiệp, xây dựng và gia dụng; gia công cơ khí; cung cấp 
phôi thép, kim loại màu và vật tư, linh kiện; dịch vụ thiết kế, thí nghiệm 
vật liệu và thử nghiệm sản phẩm. 

Cùng với mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng đầu đóng góp phát triển 
ngành cơ khí Việt Nam, THACO Industries đang hình thành một mô hình 
sản xuất mới thông qua liên kết với các đối tác trong và ngoài nước để sản 
xuất kinh doanh sản phẩm cơ khí, công nghiệp hỗ trợ, tham gia chuỗi giá 
trị toàn cầu; hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào chuỗi sản 
xuất. Đây là hướng đi lâu dài, bền vững, góp phần tạo sức bật cho ngành 
cơ khí và tạo động lực cho nhiều ngành công nghiệp khác. “THACO đang 
tạo ra một chiến dịch về phát triển cơ khí. THACO muốn phát triển lớn 
hơn, tạo ra giá trị gia tăng cao hơn thì phải chuyển các công đoạn sản xuất 
cho các doanh nghiệp tại Quảng Nam và các tỉnh khác để phát triển tiếp 
trở thành Trung tâm cơ khí đa dụng của miền Trung. Nếu làm tốt điều này 
thì qua từng năm sẽ thấy được sự lớn lên của ngành cơ khí và công nghiệp 
hỗ trợ” - Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT THACO chia sẻ.

Hệ sinh thái đa ngành có hạ tầng đồng bộ, sinh thái và thông minh

Từ một trung tâm công nghiệp thuần túy làm về ô tô, bước vào giai đoạn 
phát triển mới, THACO Chu Lai đã được nâng cấp trở thành Hệ sinh thái 
đa ngành với tầm vóc lớn hơn, gồm: sản xuất ô tô, cơ khí và công nghiệp 
hỗ trợ, logistics, nông nghiệp, đô thị, thương mại dịch vụ và du lịch công 
nghiệp. THACO Chu Lai không ngừng tối ưu chuỗi giá trị theo quan điểm 
bổ trợ và tích hợp, dựa trên nền tảng quản trị công nghiệp, số hóa, đảm 
bảo thực hiện thành công các mục tiêu của tập đoàn. Hình thành hệ sinh 
thái công nghiệp, kết nối các chuỗi giá trị của nhiều ngành nghề bổ trợ 
nhau cùng phát triển là hướng đi phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và 
xu thế của thời đại. 

Trong chiến lược phát triển tỉnh Quảng Nam đến năm 2035, Khu kinh tế 
mở Chu Lai được kỳ vọng trở thành tâm điểm phát triển của tỉnh. Là hạt 
nhân của Khu kinh tế mở, THACO Chu Lai tiếp tục đầu tư các dự án: Hoàn 
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thiện hạ tầng kỹ thuật KCN Cơ khí 
& Ô tô hiện hữu và đầu tư KCN Cơ 
khí & Ô tô mở rộng để triển khai 
các dự án sản xuất cơ khí và công 
nghiệp hỗ trợ; KCN chuyên Nông - 
Lâm nghiệp với nông trường thực 
nghiệm trồng cây ăn trái và các nhà 
máy sản xuất chế biến; Khu cảng, 
logistics và phi thuế quan; Khu đô 
thị Chu Lai 01 và Khu đô thị Chu Lai 
02; Đầu tư mới tuyến luồng đón 
tàu 5 vạn tấn khu vực Cửa Lở và 
mở rộng bến cảng số 2 - cảng Chu 
Lai. Một hệ sinh thái đa ngành có 
hạ tầng đồng bộ, sinh thái và thông 
minh đang từng bước hình thành, 
sẵn sàng đón sự dịch chuyển chuỗi 
cung ứng toàn cầu và là điểm đến 
hấp dẫn của các nhà đầu tư.

Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND 
tỉnh Quảng Nam cho biết: Trung 
tâm công nghiệp Chu Lai sẽ trở 
thành thương hiệu toàn cầu chứ 
không đơn thuần một khu liên hợp 
ô tô và cơ khí. Trong tương lai sẽ là 
trung tâm công nghiệp, đô thị, dịch 
vụ lớn của khu vực bởi hiện nay rất 
nhiều cơ hội đã mở ra về đường bộ, 
hàng không, đường biển.

Gần 20 năm đầu tư, tầm vóc THACO 
Chu Lai bây giờ đã vượt xa mục tiêu 
ban đầu là phát triển công nghiệp 
ô tô. Không chỉ tạo động lực phát 
triển, thu hút đầu tư vào Khu Kinh tế 
mở Chu Lai và đóng góp quan trọng 
vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 
Quảng Nam, THACO Chu Lai đang 
được kỳ vọng trở thành Khu đô thị - 
công nghiệp tiêu biểu và là động lực 
phát triển của dải đất miền Trung 
trong tương lai gần.

“Trong phát triển đa ngành của 
THACO, Chu Lai là một căn cứ có 
đủ tất cả những ngành nghề của 
tập đoàn. Nhờ THACO Chu Lai mà 
chúng tôi có được những ý tưởng, 
những nguồn lực để phát triển 
THACO từ thấp đến cao, từ nhỏ 
đến lớn, trở thành một tập đoàn 
công nghiệp đa ngành có đóng 
góp quan trọng vào sự phát triển 
của nền kinh tế Việt Nam” - Ông 
Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT 
THACO chia sẻ. 
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Since THACO first set foot in Chu Lai Open Economic Zone nearly 20 years ago, 
its industrial park in Chu Lai has now become an industrial symbol of Quang Nam 
Province. Having established a solid position in the country’s auto industry, in the new 
development era, THACO Chu Lai now envisions an even bigger prospect - to become 
THACO’s representative multi-industry ecosystem in Quang Nam Province which 
connects with northern, southern and the Central Highlands areas in Vietnam, Laos and 
Cambodia; drives growth in central Vietnam and makes contributions to key economic 
sectors in the country.

A NEW
PROSPECT
FOR CHU LAI
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Taking a deeper dive in 
automobile manufacturing

Speaking of THACO Chu Lai, 
it is the largest automobile 
production complex in Vietnam, 
which was built nearly 20 years 
ago. 

The place has been 
manufacturing a full range of 
passenger cars, buses, trucks 
and specialized vehicles. After 
years of development, THACO 
Chu Lai has successfully 
established its foothold on the 
production map of famous auto 
brands, and acquired the highest 
localization ratio in Vietnam, i.e. 
from 17 to 60%.

Not only leading the domestic 
market, vehicles manufactured 
in Chu Lai have been shipped 
to ASEAN countries and around 
the world. Mr. Tran Ba Duong, 
THACO Chairman has noted, “A 
thriving auto industry after 2018 
is an achievement, not only for 
THACO but also for Quang Nam 
province.” 

Witnessing the world 
entering the “digital era” with 
technological breakthroughs 
and widespread international 
integration, THACO’s automobile 
production strategy has 
changed significantly to adapt 
to new market requirements 
and tendencies. Factories have 
been invested intensively in 
terms of R&D, smart technology 
research, and quality control 
throughout the entire supply 
chain. THACO Chu Lai is going to 
build its centralized automotive 
R&D center, develop specialized 
products for separate industries, 
urban electric vehicles and smart 
transport solutions, build THACO 
ROYAL brand and promote 
exports. As Economist Le Xuan 
Nghia was saying, “THACO’s 
direction goes in line with the 
global trends, meaning they’re 
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not only stopping at local or national brands”. 

Forming a new mechanical production model

Acknowledging the mechanical production - 
heavy industry shifts from developed countries to 
ASEAN and Vietnam, and to meet the development 
requirements of the country’s mechanical industry, 
THACO has turned mechanical engineering and 
supporting industries into one of its main businesses 
by establishing THACO Industries and opening 
Central Multi-purpose Mechanical Center in Chu 
Lai as the largest mechanical facility in Vietnam 
with full equipment, high-qualified engineers and 
workers. 

THACO Industries is in charge of 19 factories. 
It manufactures and supplies auto parts and 
components, equipment in agriculture, industrial 
development, construction and household use, 
OEM parts, steel billets, non-ferrous metals, 
materials and components, as well as provides 
services as product design, material testing and 
product testing. 

To become a leading mechanical company in 
Vietnam, THACO Industries is forming a new 
production model via cooperation with domestic 
and foreign partners to manufacture and trade 
mechanical products, participate in global value 
chains, and support SMEs to join the production 
chain. The move is considered a long-term 
sustainable solution to reinforce the resilience 
of the mechanical industry and inspire growth in 
other industries. 

“THACO is building a campaign on mechanical 
development. As we want to develop in larger 
scales or create bigger added values, it is time 
to let firms in Quang Nam and other provinces 
take charge of production stages to form a multi-
purpose mechanical center in central Vietnam. If 
we do this well, the growth of the industries will be 
apparent year after year,” said Mr. Tran Ba Duong.

A multi-industry ecosystem with synchronous, 
ecological and smart infrastructure

From an auto-based industrial hub, entering 
the new stage of development, THACO Chu Lai 
has been upgraded to become a multi-industry 
ecosystem which includes auto-making, mechanics 
and supporting industries, logistics, agricultural 
production, urban areas, commerce and services 
and industrial tourism. THACO Chu Lai has long 
optimized its value chain towards mutual support 

and integration, based on industrial and digital 
management, to secure the group’s goals. Forming 
an industrial ecosystem, connecting value chains 
of different complementary industries is consistent 
with Vietnam and global development landscape. 

According to Quang Nam development strategy 
to 2035, Chu Lai Open Economic Zone is expected 
to become the economic focal point. And at the 
core of the Zone, THACO Chu Lai will continue 
its investments in the technical infrastructure of 
the existing Mechanical & Automotive Industrial 
Park, and the park’s expanded area for mechanical 
production projects, an Agro-forestry Industrial 
Park with experimental fruit farms and processing 
factories, the port, logistics and non-tariff area, Chu 
Lai urban area No.1 and Chu Lai urban area No.2, 
a new wharf to receive 50,000-DWT ships in Cua 
Lo area and expanding wharf No.2 at Chu Lai port. 
There it goes, the multi-industry ecosystem with 
synchronous, ecological and smart infrastructure is 
falling into place, getting ready for the transitions 
of the global supply chain and an ideal destination 
for investors.

Mr. Le Tri Thanh, Chairman of Quang Nam Provincial 
People’s Committee said, “Chu Lai Industrial Center 
will become a global brand, not just an automobile 
and mechanical complex. It will be a major industrial, 
urban and commercial service center of the region 
thanks to the diversity of roads, air and sea routes.”

Over 20 years, THACO Chu Lai has grown to a 
scale much beyond the original goal - developing 
the auto industry. Not only driving development, 
attracting investment in Chu Lai Open Economic 
Zone and making substantial contributions to 
the socio-economic development of Quang Nam 
province, THACO Chu Lai is now much expected 
to become a representative urban area - industrial 
park and the driving force of the central region in 
the near future.

“In THACO’s multi-industry development strategy, 
Chu Lai has covered all businesses. Thanks to 
THACO Chu Lai, we have had the ideas and 
resources to develop THACO from low to high 
level, from small to large scale, becoming a 
multi-industry corporation that makes significant 
contributions to Vietnam’s economy,” shared Mr. 
Tran Ba Duong. 
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Là ngành công nghiệp mũi nhọn nhưng đến nay, cơ khí vẫn chưa phát triển tương 
xứng với vai trò “xương sống” của nền kinh tế. Lĩnh vực này cần những cú hích để đột 
phá, mà cốt lõi phải có những doanh nghiệp lớn làm trụ cột liên kết các doanh nghiệp 
nhỏ để gia tăng năng lực cạnh tranh. Từ thực tế thị trường và nền tảng công nghệ, 
quản trị sau 25 năm phát triển, THACO đang từng bước xây dựng một mô hình mới 
về sản xuất cơ khí thông qua việc kết nối, tạo điều kiện để các doanh nghiệp cùng 
tham gia vào chuỗi sản xuất. Tiên phong hình thành hệ sinh thái phát triển bền vững, 
THACO đã thể hiện trách nhiệm đóng góp vào sự phát triển ngành cơ khí Việt Nam.
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Thành lập Tổng công ty Cơ khí và Công nghiệp hỗ 
trợ: Bước phát triển chiến lược

Thực hiện chiến lược gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, 
tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, từ nhiều năm trước, 
THACO đã đầu tư phát triển công nghiệp cơ khí và 
công nghiệp hỗ trợ với quy mô lớn, xây dựng Khu 
công nghiệp linh kiện phụ tùng và cơ khí lớn nhất 
Việt Nam tại Chu Lai, Quảng Nam. Đầu tư vào lĩnh 
vực khó, doanh nghiệp đã đi tuần tự từ nhỏ đến lớn, 
từ nội địa hóa ít đến nhiều, từ giá trị gia tăng thấp 
tới cao. Theo chuyên gia kinh tế Lê Xuân Nghĩa, 
“THACO đã có những bước tiến bài bản, chắc chắn, 
theo quy luật và trình tự, từng bước tạo ra giá trị gia 
tăng của cơ khí chế tạo”.

Hiện nay, tiềm năng ngành cơ khí rất lớn, dự báo đến 
năm 2030, quy mô thị trường đạt 310 tỷ USD. Tuy 
nhiên, các doanh nghiệp mới đáp ứng hơn 30%. Đặc 
biệt, xu hướng dịch chuyển đầu tư và chuỗi cung ứng 
toàn cầu giai đoạn hậu Covid-19 sẽ tạo ra cơ hội lớn 
cho ngành. Từ yêu cầu phát triển của các ngành công 
nghiệp, năm 2021, THACO thực hiện chiến lược phát 
triển cơ khí thành ngành sản xuất kinh doanh chính, 
thành lập Tổng công ty Cơ khí và Công nghiệp hỗ trợ 
(THACO Industries) gồm 19 nhà máy, tổng vốn đầu 
tư 4.600 tỷ đồng và 4.200 nhân sự, với mục tiêu trở 
thành doanh nghiệp hàng đầu, đóng góp phát triển 
ngành cơ khí Việt Nam. Đây là hướng đi phù hợp nhằm 
đáp ứng yêu cầu cấp thiết của thị trường, góp phần 
tạo sức bật cho ngành cơ khí, thúc đẩy phát triển các 
ngành công nghiệp chủ lực của đất nước. Với hướng 
đi này, THACO Industries đã xác định chiến lược phát 

triển bền vững bởi đây là ngành công nghiệp “thượng 
nguồn”, tạo ra giá trị gia tăng cao, tạo việc làm cho 
lượng lớn lao động và đặt nền móng cho nhiều ngành 
công nghiệp khác.

Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT THACO cho 
biết: Trước đây, chiến lược của THACO là thông qua 
ô tô để phát triển cơ khí, công nghiệp phụ trợ nhưng 
đến nay đã vận hành Tổ hợp Cơ khí tại Chu Lai như 
một trung tâm cơ khí. Việc thành lập tổng công ty là 
khởi đầu của những kế hoạch tiếp theo giúp ngành 
cơ khí và công nghiệp phụ trợ phát triển.

Trung tâm cơ khí của THACO tại Chu Lai hiện là 
cơ sở cơ khí lớn nhất Việt Nam với đầy đủ thiết bị, 
lực lượng kỹ sư, công nhân trình độ cao. Trung tâm 
này sản xuất linh kiện phụ tùng ô tô; thiết bị trong 
nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng và gia dụng; 
gia công cơ khí; cung cấp phôi thép, kim loại màu, 
vật tư, linh kiện; dịch vụ thiết kế và nghiên cứu sản 
phẩm, thí nghiệm vật liệu và thử nghiệm sản phẩm. 
Nếu như phần lớn các doanh nghiệp tập trung vào 
một vài công đoạn thì THACO Industries phát triển 
chuỗi giá trị từ R&D, cung cấp vật tư, gia công, xử 
lý bề mặt đến sản phẩm hoàn thiện, cung ứng trong 
nước và xuất khẩu. Hiện nay, doanh nghiệp đã thâm 
nhập vào nhiều thị trường lớn như Mỹ, Úc, Anh, Hàn 
Quốc, Nhật Bản... Gia công cơ khí năm 2021 tăng 
gấp đôi năm 2020, nhất là xuất khẩu. Năm 2022, 
xuất khẩu dự kiến đạt 165 triệu USD. 

Để đáp ứng yêu cầu sản xuất với sản lượng lớn, 
năm 2022, công ty sẽ đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng 
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để nâng cấp công nghệ, xây dựng 
các nhà máy mới, đồng thời thành 
lập các chi nhánh tại Hà Nội, TP. 
Hồ Chí Minh để mở rộng sản xuất 
kinh doanh.

Hình thành hệ sinh thái cơ khí phát 
triển bền vững

Không dừng lại trong khuôn khổ nội 
bộ, THACO đã đầu tư phát triển ra 
bên ngoài, hình thành một mô hình 
sản xuất mới. Ông Trần Bá Dương 
cho biết, cơ khí là ngành khó, nhất 
là về công nghệ. Chiến lược của 
THACO trong giai đoạn mới là hình 
thành hệ sinh thái thông qua liên 
kết với đối tác trong và ngoài nước 
để sản xuất kinh doanh sản phẩm 
cơ khí, công nghiệp hỗ trợ, tham 
gia chuỗi giá trị toàn cầu; hỗ trợ các 
doanh nghiệp tham gia vào chuỗi 
sản xuất. Đây là thay đổi tất yếu và 
cũng chính là cơ hội cho THACO và 
các doanh nghiệp cơ khí. 

THACO sẽ liên doanh, liên kết với các 
doanh nghiệp thông qua 4 hình thức: 
Các doanh nghiệp sản xuất, gia công 
sản phẩm cho THACO; Doanh nghiệp 
thực hiện R&D, THACO sản xuất, gia 
công toàn bộ hoặc một phần sản 
phẩm; Các doanh nghiệp có thị trường 
kinh doanh, THACO sẽ đảm nhận 
R&D, sản xuất, gia công, cung ứng sản 
phẩm; THACO và doanh nghiệp hợp 
tác cùng sản xuất. Việc hình thành 
hệ sinh thái sẽ tăng cường kết nối, 
nâng cao sức cạnh tranh của sản 
phẩm và doanh nghiệp Việt trong 
chuỗi giá trị toàn cầu. Như vậy sẽ 
tạo ra “hệ sinh thái công nghiệp” 
và “xã hội sản xuất” đủ mạnh để 
ngành cơ khí và công nghiệp hỗ 
trợ bứt phá. 

Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND 
tỉnh Quảng Nam cho biết: Trên thế 
giới đã có mô hình tập đoàn lớn 
liên kết với các doanh nghiệp nhỏ 
và vừa cùng tham gia vào chuỗi giá 
trị nhưng ở Việt Nam là lần đầu và 
THACO là doanh nghiệp tiên phong. 
Kế hoạch của THACO cũng là điều 
mà tỉnh ấp ủ lâu nay. Thông qua mô 
hình của THACO, Quảng Nam sẽ 

tiên phong hình thành hệ sinh thái phát triển ngành công nghiệp 
cơ khí, công nghiệp hỗ trợ và mở rộng sang các lĩnh vực khác. Sự 
hợp tác này chắc chắn sẽ lan tỏa trong cộng đồng doanh nghiệp 
cả nước. Tỉnh sẽ nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, thủ tục hành 
chính để thu hút các nhà đầu tư trong thời gian sớm nhất.

“Triết lý của công ty là làm thật, tạo ra giá trị thật, làm một cách 
bài bản từ thấp lên cao, từ nhỏ đến lớn và chọn lựa các mục tiêu 
để đưa ra mô hình quản trị một cách hợp lý. Ngày hôm nay chúng 
ta làm như thế nào, rồi 20 năm sau cơ khí và công nghiệp hỗ trợ 
phát triển ra sao có trách nhiệm của tôi” - Ông Trần Bá Dương 
chia sẻ. 
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As important as it is, mechanical engineering has yet failed to live up 
to its role as the “backbone” of the Vietnamese economy. The industry 
is now in need of great pushes for breakthroughs which mainly come 
from big firms who can lay solid foundations for smaller ones to join, 
hence altogether increasing their own competitiveness.

From the market demands and its 25-year experience in manufacturing 
and management, THACO is building a new model of mechanical 
production which relies on cooperating with and enabling other 
businesses to participate in its production chain. Being the first one 
to form this sustainable development ecosystem, THACO has well 
demonstrated its efforts in pushing the Vietnamese mechanical 
industry ahead.

MECHANICS
AND SUPPORTING

INDUSTRIES
THACO'S ADDITIONAL

BUSINESS FOR ITS
MUTLI-INDUSTRY

STRATEGY
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Establishing its own mechanics and supporting 
industries corporation: A strategic move

Aiming to improve the localization ratios and 
join the global value chain, THACO has for long 
poured heavy investments in the mechanical 
engineering and supporting industries by building 
the Vietnamese biggest auto mechanical parts 
manufacturing center in Chu Lai, Quang Nam 
province. Acknowleding the toughness of the 
industry, the Vietnamese automaker has been 
going from low to higher localization rates, as in 
added values. As Le Xuan Nghia, an economic 
expert has put it, “THACO has made solid small 
steps as needed, gradually creating the added 
values for mechanical engineering.”

There are great potentials in the mechanical industry 
in Vietnam at the moment. It is forecasted that 
by 2030, the market size will reach an estimated 
$310 billion. Especially, shifts in global investments 
and supply chains in the post-Covid-19 period will 
create great opportunities in the industry. However, 
domestic businesses have only met more than 30% 
of the demands. 

From such realities, in 2021, THACO determined 
to turn mechanical engineering into one of its 
main businesses by establishing THACO Industries 
corporation which has 19 factories, over $200 
million in the investment capital and 4,200 
employees, aiming to become a leading enterprise 
in driving the national mechanical manufacturing. 

The move is appropriate as it seeks to meet the 
urgent requirements of the market, creating 

rebounds in the mechanical industry and helping 
to grow other key industries in the country as well. 
Following this path, THACO Industries has chosen 
itself a sustainable development strategy as it 
is banking on a “crucial” industry which creates 
high added values, plenty of jobs and lays the 
foundations for many other industries to grow.

Mr. Tran Ba Duong, THACO Chairman remarked, 
“Previously, THACO had chosen to develop 
mechanical engineering and supporting industries 
over manufacturing vehicles. But the truth is, we 
have already run the Mechanical Zone in Chu Lai as 
a mechanical center. THACO Industries will make 
room for the industries to flourish.”

THACO mechanical hub in Chu Lai is currently 
the largest facility in Vietnam with full equipment, 
qualified engineers and workers. It manufactures 
auto parts and components, equipment in 
agriculture, industral development, construction 
and household use, OEM parts, steel billets, non-
ferrous metals, materials, and provides services 
as product design and R&D, material testing and 
product testing. 

While most businesses focus on a few production 
stages, THACO Industries is developing the entire 
value chain from R&D, material supply, processing, 
surface treatment to finished products, domestic 
trade and export. 

The enterprise has so far penetrated many large 
foreign markets such as the U.S., Australia, U.K., 
Korea, Japan. Its OEM parts volume in 2021 has 
increased twofold compared to 2020, especially 

54



in exports which expect to reach an estimated 
$165 million in 2022. 

To meet large output production, in 2022, 
THACO Industries will spend the next 
VND2,000 billion (nearly $88 million) to 
upgrade technology, build new factories and 
develop branches in Hanoi and Ho Chi Minh City 
for business expansion.

Forming a sustainable mechanical production 
ecosystem

Not only developing internally, THACO has 
also spent its money on external growth by 
forming a new production model. According 
to Mr. Tran Ba Duong, mechanical engineering 
is a difficult industry, especially in technology. 
THACO’s strategy in the new period is to 
form a mechanical production ecosystem by 
cooperating with domestic and foreign partners 
in manufacturing and trading mechanical 
products, participating in the global value 
chain and helping other firms participate in 
the production chain. The change is inevitable 
and also an opportunity for THACO and other 
mechanical enterprises. 

Accordingly, THACO will enter 4 types of joint 
ventures with other businesses: enterprises 
as OEMs for THACO; enterprises carry out 
product R&D while THACO manufactures 
whole or part of products; enterprises take 
charge of the markets and THACO carries 
out R&D, manufacturing, OEM and product 
supply; or THACO and enterprises cooperate 
in production. 

The ecosystem will strengthen the relationship 
among the Vietnamese enterprises and their 
competitiveness in the global value chain, 
creating an “industrial ecosystem” and a 
“production society” which is strong enough 
for the mechanical engineering and supporting 
industries to bring about breakthroughs. 

Mr. Le Tri Thanh, Chairman of Quang Nam 
People’s Committee said in a statement, “The 
world has already seen this kind of production 
model where big firms cooperate with SMEs 
within the same value chain. In Vietnam, this 
is the first and THACO has started it. What 
THACO is planning to do is also what we 
have long hoped for. With its help, Quang 
Nam province will form an ecosystem to 
grow mechanical engineering and supporting 

industries, and then expand to other fields. We hope 
the cooperation will be widespread in the business 
community across the country. We will try our 
best to improve the investment environment and 
administrative procedures to attract investors as 
soon as possible.”

“At THACO, we are oriented to do real things, create 
real values, do it systematically from low to high level, 
from small to large scale, and select suitable goals 
to go with the right management models. It is my 
responsibility for what we’re doing today, and how 
the mechanics and supporting industries will turn out 
in the next 20 years,” shared Mr. Tran Ba Duong. 
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Điểm nhấn kiến trúc nổi bật trên sông Sài Gòn 

Theo quy hoạch phát triển giao thông của Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020 đã 
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cầu Thủ Thiêm 2 kết nối Khu đô thị mới Thủ Thiêm với Trung tâm hiện 
hữu Quận 1 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và góp phần giảm tình trạng 
ùn tắc giao thông tại khu vực trung tâm thành phố. 

Cầu Thủ Thiêm 2 được thiết kế là cầu dây văng với trụ tháp chính mang kiến trúc cầu Rồng cao 113m, là biểu 
tượng cổng chào từ trung tâm thành phố qua Đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án có tổng chiều dài 1.465m, trong đó 
phần cầu dài 850,7m, gồm 6 làn xe. Điểm đầu dự án là giao giữa đường Tôn Đức Thắng - Lê Duẩn (Quận 1) vượt 
sông Sài Gòn đến điểm cuối của dự án tại đường Trần Bạch Đằng, thành phố Thủ Đức. Cầu có quy mô 6 làn xe 
(4 làn xe ô tô và 2 làn xe tổng hợp). Đây là công trình cấp đặc biệt với tính chất kỹ thuật phức tạp, kết cấu, kiến 
trúc đặc biệt với trụ tháp cong nghiêng có tính thẩm mỹ cao.
 

Phối cảnh cầu Thủ Thiêm 2 với cấu trúc trụ tháp nghiêng về phía thành phố Thủ Đức như hình ảnh một cổng chào

Cầu Thủ Thiêm 2 tượng trưng cho sự kết nối giữa một khu đô thị trung tâm đã phát triển hiện hữu và một khu 
đô thị mới đang được định hình là khu đô thị hiện đại và có quy mô lớn nhất Việt Nam. Cùng với thiết kế chiếu 
sáng mỹ thuật, Cầu Thủ Thiêm 2 sẽ là điểm nhấn kiến trúc nổi bật trên sông Sài Gòn cả ban ngày và về đêm. 
Khu vực cầu liên kết với các địa điểm vui chơi, tập trung người dân vào các buổi tối, các dịp cuối tuần và lễ tết 
đã được quy hoạch như Công viên Bến Bạch Đằng phía quận 1, Quảng trường Trung Tâm và Công viên bờ sông 

Vượt qua những khó khăn khi dịch Covid bùng phát và TPHCM thực hiện giãn cách 
xã hội, cầu Thủ Thiêm 2 là công trình hiếm hoi của thành phố vẫn tiếp tục triển khai 
công để hoàn thành đúng kế hoạch.
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phía thành phố Thủ Đức, cầu đi bộ, Nhà ga Metro ... nên sẽ trở thành một điểm nhấn kiến trúc đặc biệt, một biểu 
tượng mới của thành phố Hồ Chí Minh. 

Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực phía Đông thành phố 

Cầu Thủ Thiêm 2 khi được đưa vào sử dụng sẽ phần nào gánh bớt áp lực giao thông cho Hầm Thủ Thiêm, cầu 
Thủ Thiêm hiện hữu tăng tính kết nối giữa trung tâm Thành phố hiện hữu với khu đô thị mới Thủ Thiêm. Việc 
đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 cùng với cầu Thủ Thiêm 1, hầm Thủ Thiêm, Đại lộ Mai Chí Thọ đã xây dựng 
và hệ thống cầu qua sông Sài Gòn quy hoạch như cầu Thủ Thiêm 3, 4 sẽ hình thành hệ thống giao thông hoàn 
chỉnh liên kết khu vực phía Đông với trung tâm TPHCM hiện hữu ở bờ Tây sông Sài gòn, góp phần hoàn chỉnh 
hệ thống giao thông khu vực, tạo điều kiện thúc đẩy và phát triển khu Đô thị mới Thủ Thiêm và các khu dân 
cư phía Đông TPHCM, tạo tiền đề quan trọng trong việc kêu gọi, thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội của TPHCM.
 

Các công nhân đang thi công đỉnh trụ tháp

Cầu Thủ Thiêm 2 hoàn thành kết nối hệ thống giao thông hiện hữu và sự phát triển Khu đô thị Thủ Thiêm sẽ giải 
quyết ùn tắt giao thông ở cửa ngõ phía Đông thành phố, là tiền đề phát triển khu đô thị phía Đông thành phố 
thành một đô thị hiện đại, năng động, đa chức năng có tầm cỡ khu vực và thế giới, là trung tâm tài chính, kinh 
tế... Đồng thời đây còn là không gian sống, làm việc lý tưởng, gần gũi với tự nhiên góp phần giảm tải cho trung 
tâm thành phố hiện hữu ở bờ Tây. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng đối với phát triển toàn diện và bền vững, 
tạo tiền đề khai thác tối đa thế mạnh của TPHCM. 

- Cầu Thủ Thiêm 2 có quy mô 06 làn xe, với tổng chiều dài là 1.465m trong đó phần cầu dài 850,7m, được thiết 
kế là cầu dây văng với trụ tháp chính có hình dáng kiến trúc cầu Rồng cao 113m, nghiêng về phía Thủ Thiêm.  
- Cầu dẫn phía Quận 1 bao gồm:

    Nhánh chính dài 437m có 04 làn xe đi thẳng vượt qua nút giao Nguyễn Hữu Cảnh – Lê Thánh Tôn, và kết nối 
với nút giao Lê Duẩn – Tôn Đức Thắng. 

    Nhánh N2 dài 189,2m kết nối từ Quận 2 qua Quận 1, đáp xuống đường Tôn Đức Thắng trước nút giao Nguyễn 
Hữu Cảnh – Lê Thánh Tôn. 

    Nhánh N1 dài 192,0m bắt đầu từ Công trường Mê Linh chạy dọc đường Tôn Đức Thắng cập theo sông Sài Gòn 
kết nối vào Cầu chính, đi qua Khu đô thị mới Thủ Thiêm. 

- Đường dẫn phía Quận 2 từ phạm vi cầu chính đến điểm cuối dự án dài  264,66m, kết nối vào đường Trần Bạch 
Đằng trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, được xử lý nền đất yếu triệt để bằng các phương pháp sàn giảm tải và 
trụ đất gia cố xi măng. 
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Outstanding architectural highlight on the Saigon River 

According to Ho Chi Minh City’s traffic development plan towards 2020 and beyond approved by the Prime 
Minister, Thu Thiem 2 Bridge connects Thu Thiem New Urban Area with the existing District 1, playing a very 
important role in developing socio-economic conditions, especially traffic flows in the city center. 

Thu Thiem 2 Bridge is a cable-stayed bridge which boasts a dragon-shaped 113-meter-high main tower, a 
welcome gate from the city center to Thu Thiem New Urban Area. The bridge has a total length of 1,465 meters, 
of which the main span is 850.7 meters long with 6 lanes. It starts from the intersection of Ton Duc Thang Street 
and Le Duan Boulevard in District 1, running across Saigon River to Tran Bach Dang Street, Thu Duc City. The 
bridge has 6 lanes, 4 for cars and 2 for all. 

Thu Thiem 2 is a high-level construction work with complex technical requirements, distinctive structure and 
highly aesthetic architecture incorporating a curved tower.

 

Thu Thiem 2 Bridge has installed its last beam. It is finishing other items to come into use in the second quarter 
of 2022

Thu Thiem 2 Bridge embodies the connection between a developed central urban area and a new urban area 
which is shaped as the largest and most modern urban area in Vietnam. 

With magnificent artistic lighting design, Thu Thiem 2 Bridge promises to be an outstanding architectural 
highlight on Saigon River both days and nights. On the other hand, near the bridge, there are different 

Overcoming difficulties due to Covid-19 pandemic and social distancing, Thu Thiem 2 
Bridge was a rare project in HCM City to keep construction schedule as planned in 2021.

THU THIEM 2 BRIDGE
NEW SYMBOL

OF HO CHI MINH CITY
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recreational locations such as Bach Dang Wharf in District 1, Central Square and Riverside Park in Thu Duc City, 
Pedestrian Bridge, Metro station, promisingly bringing people together to become a special landmark, a new 
symbol of Ho Chi Minh City. 

Promoting socio-economic development in eastern HCM City 

Upon its completion, the bridge will help ease traffic flows for Thu Thiem River Tunnel, and increase the 
connection between District 1 and Thu Thiem new urban area.

The construction of Thu Thiem 2 Bridge together with the already-built Thu Thiem 1 Bridge, Thu Thiem 
River Tunnel, Mai Chi Tho Boulevard and the incoming Thu Thiem 3 and 4 bridges will form a complete 
traffic system to connect the eastern area with the existing center in Ho Chi Minh City on the west bank 
of the Saigon River, creating favorable conditions for developing Thu Thiem New Urban Area and other 
urban areas in the east, providing great opportunities for investment, and of course contributing to the 
socio-economic development of the city.
 

Workers are building the top of the bridge tower

The completed Thu Thiem 2 Bridge will connect the existing traffic system, solve traffic jams in the eastern area of 
the city, and develop it into a modern, dynamic, multi-functional city center of regional and international stature. 
The area is also an ideally green space for living and working which helps solving high population density in the 
western area - an important factor for the city comprehensive and sustainable development to its fullest potentials. 

- Thu Thiem 2 Bridge has 6 lanes with a total length of 1,465 meters, of which the main span is 850.7 meters 
long. It is a cable-stayed bridge with a dragon-shaped 113-meter-hight main tower inclining towards Thu Thiem 
new urban area.  

- The approach span from District 1 includes:

    The main branch is 437 meters long with 4 lanes across the Nguyen Huu Canh - Le Thanh Ton intersection, 
then connecting with Le Duan - Ton Duc Thang intersection. 

    N2 branch is 189.2 meters long, stretching from District 2 to District 1, landing on Ton Duc Thang Boulevard in 
front of Nguyen Huu Canh - Le Thanh Ton intersection.
 
    N1 Branch is 192 meters long, starting from Me Linh Square, running along Ton Duc Thang Street towards the 
Saigon River, connecting to the main bridge, passing Thu Thiem New Urban Area. 

- The approach span from District 2 is 264.66 meters long, connecting to Tran Bach Dang Street in Thu Thiem 
new urban area. Its soft ground is treated with load-reducing floors and cement-reinforced pillars. 
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Chiến lược phát triển chăn nuôi bò

Thực hiện chiến lược đầu tư, sản xuất chăn nuôi bò sinh sản - bò cái hậu bị và bê nuôi thịt 
theo hình thức bán chăn thả kết hợp vườn cao su, cây ăn trái và chăn nuôi bò thịt vỗ béo tập 
trung với quy mô lớn; Phát triển bò giống được lai tạo phù hợp điều kiện chăn nuôi tại Gia 
Lai và các tỉnh Tây Nguyên; Đồng thời chuyển giao kỹ thuật và cung cấp bê con cho các hộ 
nông dân nuôi gia công, mua lại bò thịt để nuôi vỗ béo tập trung. Từ năm 2020, THAGRICO 
đã bắt đầu xây dựng trang trại chăn nuôi bò tại xã Ia Puch, huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai trên 
diện tích hơn 1.900 ha với tổng vốn đầu tư lên đến 3.200 tỷ đồng; Đã nhập khẩu bò giống từ 
Úc và tổ chức chăn nuôi thực nghiệm bò sinh sản, bò thịt và cơ bản đã hoàn thiện được mô 
hình chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt bán chăn thả kết hợp vườn cao su, cây ăn trái và nuôi bò 
thịt vỗ béo tập trung. Đến nay, THAGRICO đã phát triển đàn bò giống lên hơn 22.000 con 
và gần 8.000 con bò thịt nuôi vỗ béo tập trung. 
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Trang trại bò giống - bò thịt Ia Puch

Trang trại bò giống - bò thịt Ia Puch được quy 
hoạch có 11 trại bò nuôi bán chăn thả (gồm: 
4 trại bò sinh sản, 3 trại bê cai sữa, 1 trại bò 
cái hậu bị và 3 trại bò thịt bán chăn thả) có 
quy mô 16.000 con và 3 trại bò thịt vỗ béo tập 
trung với quy mô trại 36.000 con, cho công 
suất chăn nuôi lên đến 72.000 con bò thịt/
năm. Trang trại bò giống - bò thịt Ia Puch tiếp 
tục phát triển thêm quỹ đất để mở rộng nông 
trường cỏ bắp và đồng cỏ chăn thả, nâng công 
suất chăn nuôi lên 100.000 con bò sinh sản 
trong năm 2024.

Tại trang trại Ia Puch, bò giống sau khi nhập 
khẩu từ Úc sẽ được nuôi cách ly 21 ngày để đàn 
bò có thể thích nghi với điều kiện môi trường 
khí hậu Việt Nam, đồng thời đảm bảo công tác 
an toàn sinh học và phòng dịch bệnh. Bò cái 
giống sẽ được nuôi phối mang thai và tổ chức 
chăn nuôi trong các trại chuyên biệt gồm: trại 
bò chờ phối; trại bò mang thai; trại bò đẻ và 
nuôi con tập trung; trại bò đẻ và nuôi con bán 
chăn thả; trại bê con cai sữa và bò nhỏ. Sau đó, 
đàn bò sẽ được đội ngũ kỹ thuật đánh giá lựa 
chọn chuyển sang đàn bò giống hoặc tiếp tục 
nuôi bò thịt bán chăn thả và vỗ béo tập trung 

trước khi xuất bán bò thịt thương phẩm cho thị 
trường. Tại trang trại, đàn bò được chăm sóc 
nuôi dưỡng và kiểm soát, phòng dịch đảm bảo 
an toàn sinh học bởi lực lượng bác sỹ thú y. 
Hoạt động chăn nuôi và tiêu thụ bò của công ty 
luôn tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định tiêu 
chuẩn ESCAS (Export Supply Chain Assurance 
System - Hệ thống kiểm soát chuỗi cung ứng 
trâu bò xuất khẩu) của Úc.

Để đáp ứng nhu cầu thức ăn và nước uống đạt 
tiêu chuẩn cho đàn bò, công ty đã quy hoạch 
đồng cỏ chăn thả hơn 350 ha và cánh đồng cỏ 
bắp tập trung có diện tích hơn 1.000 ha cùng 
với trung tâm chế biến thức ăn, hệ thống lọc 
nước RO và các công trình phụ trợ phục vụ 
sản xuất chăn nuôi bò như: tổng kho cám, hệ 
thống silo dự trữ nguyên liệu thức ăn, hầm ủ 
bắp sinh khối, xưởng phơi, ủ phân, hệ thống hồ 
thu nước mặt phục vụ tưới tiêu đồng cỏ và khu 
xử lý nước thải tập trung.

Trang trại bò giống - bò thịt Ia Puch tại Gia 
Lai là một điển hình cho mô hình sản xuất kinh 
doanh bò xuyên suốt theo chuỗi giá trị khép 
kín từ: nhập khẩu bò giống - chăn nuôi bò sinh 
sản - chăn nuôi bò thịt bán chăn thả - chăn 
nuôi bò thịt vỗ béo tập trung - cung cấp bò 
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thịt thương phẩm cho thị trường đảm bảo an 
toàn sinh học và tiêu chuẩn chăn nuôi bò thịt 
của Úc. Trang trại bò giống - bò thịt Ia Puch 
còn thực hiện nhiệm vụ nuôi phối bò mang thai 
để cung cấp bò giống cho các Trang trại của 
THAGRICO và chuyển giao kỹ thuật và cung 
cấp bê con cho các hộ nông dân tại khu vực 
Tây Nguyên nuôi gia công sau đó sẽ mua lại bò 
thịt để nuôi vỗ béo tập trung và cung cấp cho 
thị trường, qua đó góp phần phát triển ngành 
chăn nuôi bò của địa phương và tăng thêm thu 
nhập cho nông dân.

THAGRICO tiếp tục phát triển đầu tư các 
trang trại chăn nuôi bò khác

Với kinh nghiệm đúc kết cùng với các quy 
trình chăn nuôi tại trang trại bò giống - bò 
thịt Ia Puch đã chuẩn hóa, THAGRICO mạnh 
dạn đầu tư thêm các trang trại chăn nuôi bò 
tại Ea H’leo (Đắk Lắk), Ia Pa, Ia Blứ (Gia Lai), 
Attapeu (Lào), Kounmon, Snoul (Campuchia). 
Trong đó, Trang trại bò sinh sản tại Ea H’leo 
(Đắk Lắk) với quy mô trang trại 12.000 con/
năm trên diện tích hơn 1.445 ha, đã hoàn thiện 
giai đoạn 1 và bắt đầu chăn nuôi 2.000 con bò 
từ tháng 12/2021. Tại Gia Lai, THAGRICO tiếp 
tục đầu tư Trang trại bò sinh sản - bò thịt Ia 

Pa có quy mô trại 22.000 con với công suất 
chăn nuôi 32.000 con/năm trên diện tích gần 
1.200 ha; và Trang trại bò sinh sản Ia Blứ có 
quy mô trại 6.000 con trên diện tích hơn 650 
ha. Các trang trại này được đầu tư xây dựng và 
bắt đầu chăn nuôi từ tháng 8/2022. Ngoài ra, 
THAGRICO cũng sẽ đầu tư các trang trại chăn 
nuôi bò tại Khu liên hợp trồng trọt cây ăn trái 
tại Lào, Campuchia để chăn nuôi bò sinh sản, 
nhằm cung cấp bò thịt cho Trang trại bò giống 
- bò thịt Ia Puch nuôi thịt vỗ béo tập trung.

Việc đầu tư phát triển các dự án trang trại nuôi 
bò nhằm góp phần khai thác tối đa quỹ đất 
nông nghiệp sẵn có của THAGRICO, đồng thời, 
phân bò được sản xuất chế biến thành phân 
hữu cơ để bón cho cây ăn trái, đồng cỏ… đây là 
cơ sở nền tảng để THAGRICO thực hiện chiến 
lược “sản xuất nông nghiệp hữu cơ”.  Qua mô 
hình liên kết hợp tác giữa doanh nghiệp và hộ 
nông dân trong sản xuất chăn nuôi bò, công 
nghệ và kỹ thuật được đội ngũ chuyên gia 
chuyển giao cho nông dân phát triển chăn nuôi 
tại địa phương và góp phần thực hiện sứ mệnh 
của THAGRICO là “Nâng tầm Nông nghiệp Việt 
Nam” nói chung và phát triển ngành chăn nuôi 
bò nói riêng.
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THAGRICO’s strategies in cattle production

THAGRICO, the THACO’s agricultural subsidiary takes on producing breeding cattle, heifers 
and beef calves in a semi-grazing system along with rubber, fruit trees plantations, rearing 
fattened beef cattle in a large-scale concentrated feeding system, producing suitable 
breeding cows in Gia Lai and the Central Highlands in Vietnam, transferring production 
technology and outsourcing calf rearing for farmers, then purchasing beef cattle from 
them for concentrated fattening. 

In 2020, THAGRICO started to build a cattle farm system in Ia Puch commune, Chu Prong 
district, Gia Lai province on more than 1,900 hectares with a total investment capital over 
$140.2 million. Australian breeding cattle have been imported and reared for production. 
Meanwhile, the semi-grazing system and the concentrated feeding system were basically 
completed. So far, the farm has developed a herd of over 22,000 breeding cattle and 
nearly 8,000 beef cattle for concentrated fattening. 

RAISING UP
VIETNAMESE

AGRICULTURE
WITH CATTLE
PRODUCTION
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Ia Puch breeding cattle & beef cattle farm system

At Ia Puch farm system, 11 farms are using the 
semi-grazing system, including 4 breeding farms, 
3 weaning calf farms, 1 heifer farm and 3 beef 
cattle farms, accommodating 16,000 heads. On 
the other hand, there are 3 concentrated fattening 
beef cattle farms with 36,000 heads and offering 
a breeding capacity up to 72,000 beef cattle per 
year. The farm system continues to expand in 
terms of land area for more zea plantations and 
grazing pastures, aiming to increase the breeding 
capacity to 100,000 heads by 2024.

Australian cows after being imported will be 
quarantined in 21 days to take time adapting to 
Vietnamese climate, and to ensure biosafety and 
infection prevention. Depending on production 
stages, breeding cows will be reared in special 
farms accordingly, including ready-to-mate farms, 
pregnant cow farms, concentrated breeding and 
rearing farms, semi-grazing cow breeding and 
rearing farms, weaning farms and small calf farms. 

In the next stage, the cattle will be categorized 
by technical staff into breeding herds or beef 
cattle herds under semi-grazing and concentrated 
fattening system before selling commercial beef 
to the markets. The cattle are carefully nurtured, 
infection controlled to ensure biosafety by 
veterinarians. Cattle rearing and consumption 
at the farm is compliant with Australia’s Export 
Supply Chain Assurance System (ESCAS) 
standards.

In providing high-quality food and water for 
cattle, the farm is using more than 350 hectares 
of grazing pastures and an over-1,000-hectare 
concentrated zeal field, an animal feed processing 
center, a reverse osmosis system and other works, 
including bran warehouses, feed-ingredient silos, 
corn biomass cellars, composting systems, water 
collection systems for grassland irrigation and 
concentrated wastewater treatment areas.

The Ia Puch farm system owns an advanced 
production model with a closed-loop supply 
chain from importing cattle - breeding cattle - 
rearing beef cattle (semi-grazing or concentrated 
fattening) - distributing commercial beef in line 
with biosecurity and Australian standards. 

The farm also provides breeding cattle for 
other farms within THAGRICO system, transfers 
technology and outsources calf rearing for family 
farms in the Central Highlands then purchases 
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their beef cattle for concentrated 
fattening and market distribution, 
helping to develop the local cattle 
industry and increase income for 
farmers.

And the development goes on...

Thanks to the production 
experience and the standardized 
processes at Ia Puch farm, 
THAGRICO is confident to invest 
in more cattle farms in Dak Lak, 
Gia Lai (Vietnam), Attapeu (Laos), 
Kounmon, Snoul (Cambodia). 

Specifically, in Vietnam, the farm 
in Dak Lak spans more than 1,445 
hectares, and accommodates 
12,000 cattle per year. The project 
has completed its phase 1 and 
started to raise 2,000 cattle in 
Dec., 2021. Meanwhile, in Gia Lai, 
the Ia Pa cattle farm can house 
22,000 heads and has a breeding 
capacity of 32,000 cattle per year 
on nearly 1,200 hectares; and Ia Blu 
farm rearing 6,000 cattle on more 
than 650 hectares. The farms are 
under construction and will start 
operations by Aug. 2022. 

THAGRICO will also spend money 
on building cattle farms in the fruit 
complexes in Laos and Cambodia 
to supply beef cattle for Ia Puch 
farm for concentrated fattening.

Developing cattle farms is an 
optimal strategy to make good 
use of THAGRICO’s available 
agricultural land fund. Also, manure 
can be turned into organic fertilizer 
for crops and pastures, creating 
a cyclical production process in 
“organic agricultural production”.

Via cooperation with farmers, 
advanced production technology 
are being transferred by experts 
to farmers to improve the local 
livestock industry, step by step 
realizing the mission “Raising up 
Vietnam’s Agriculture” in general 
and growing the cattle industry in 
particular.
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Trong kế hoạch tái cấu trúc trở thành tập 
đoàn công nghiệp đa ngành với 6 trụ cột 
chính yếu, thương mại dịch vụ đóng vai trò 
bổ trợ quan trọng đối với sự phát triển bền 
vững của THACO. Để phát triển thương 
mại dịch vụ, THACO đẩy mạnh việc hợp tác 
nhượng quyền, liên doanh, liên kết với các 
đối tác có thương hiệu trên thế giới. Vừa qua, 
THACO và Emart Inc. Hàn Quốc đã ký kết 
thỏa thuận chuyển nhượng vốn và nhượng 
quyền độc quyền hoạt động kinh doanh đại 
siêu thị Emart tại Việt Nam, chính thức đưa 
mảng bán lẻ vào mô hình kinh doanh thương 
mại dịch vụ của mình. 
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Gia tăng năng lực cạnh tranh

Trong khuôn khổ hợp tác, Emart Inc. chuyển 
nhượng 100% vốn của Công ty TNHH Emart 
Việt Nam cho THACO, trong đó bao gồm hoạt 
động kinh doanh hiện hữu là cửa hàng Emart 
Phan Văn Trị Gò Vấp và các dự án công ty 
đang phát triển tại Việt Nam. Đồng thời, các 
bên cũng ký kết thỏa thuận nhượng quyền 
thương mại đối với hoạt động siêu thị thương 
hiệu Emart (bao gồm nền tảng thương mại 
điện tử EmartMall) độc quyền tại thị trường 
Việt Nam với thời hạn thỏa thuận ban đầu là 
9 năm (đến hết năm 2030). Emart Inc. sẽ cử 
các nhân sự chủ chốt làm việc tại Việt Nam 
trong suốt thời gian nhượng quyền. 

Với thỏa thuận mua bán hàng hóa, các sản 
phẩm mang nhãn hiệu riêng của Emart vẫn 
sẽ được THACO phân phối tại thị trường Việt 
Nam. Như vậy, hoạt động kinh doanh đại siêu 
thị sẽ không có bất kỳ sự thay đổi nào và 
luôn mang đến cho khách hàng Việt Nam trải 
nghiệm mua sắm đồng nhất với các hệ thống 
siêu thị Emart tại Hàn Quốc và trên thế giới.

Là một chuỗi siêu thị bán lẻ lâu đời và có quy 
mô lớn, Emart Inc. hiện đang có hơn 5.100 
điểm bán hàng tại Hàn Quốc và hệ thống 
cửa hàng tại Mỹ, Mông Cổ, và Phillippines. 
Tại Việt Nam, đại siêu thị Emart Phan Văn Trị 
Gò Vấp, hoạt động từ cuối năm 2015, hiện có 
doanh thu trên 1 cửa hàng cao nhất khu vực 
Thành phố Hồ Chí Minh với số lượng khách 
hàng thành viên đông đảo và tăng trưởng 
đều qua các năm. 

Bên cạnh việc cung cấp các hàng hóa Hàn 
Quốc chất lượng với giá thành phải chăng 
cũng là lợi thế đặc trưng của Emart, THACO 
mong muốn đẩy mạnh hợp tác tương trợ với 
các nhà cung cấp trong nước, gia tăng năng 
lực cạnh tranh và lượng hàng hóa đáp ứng 
tiêu chuẩn được bán trong hệ thống. Là nhà 
sản xuất nông sản quy mô lớn, THACO kỳ 
vọng sẽ phân phối các mặt hàng trái cây tươi, 
trái cây chế biến, sản phẩm từ thịt heo, thịt 
bò, ngủ cốc… đạt tiêu chuẩn chất lượng với 
giá thành cạnh tranh qua hệ thống Emart tại 
Việt Nam, cũng như xuất khẩu qua hệ thống 
bán lẻ của Emart Inc. 
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Góp phần tạo nên hệ sinh thái khép kín 

Sau khi hoàn tất các công đoạn cuối của giao 
dịch và chính thức trở thành chủ sở hữu mới 
của Emart Việt Nam, kế hoạch của THACO 
trong thời gian sắp tới là mở rộng hệ thống 
đại siêu thị Emart không chỉ tại các thành 
phố lớn, mà còn các tỉnh thành khác trải dài 
Việt Nam. 

Cụ thể, THACO đặt mục tiêu trung hạn là mở 
rộng thêm 10 dự án đại siêu thị Emart đến 
năm 2025. Trong đó, năm 2022, THACO có kế 
hoạch đưa vào hoạt động thêm 2 đại siêu thị 
Emart tại các địa điểm sẵn có là các bất động 
sản phức hợp của THACO. Để chuẩn bị cho 
kế hoạch mở rộng thì trong năm nay, THACO 
đã triển khai xây dựng concept, thiết kế chi 
tiết các cửa hàng, và các công tác vận hành. 

Về mục tiêu phát triển lĩnh vực thương mại 
- dịch vụ, THACO thành lập Công ty Cổ 
phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế THISO 
(THISO) đảm nhiệm việc đầu tư phát triển 
đa dạng các loại hình kinh doanh thương mại 
dịch vụ tại các bất động sản phức hợp và bất 

động sản thương mại dịch vụ của Tập đoàn. 
Đồng thời, THISO thành lập Công ty TNHH 
THISO Retail để tiếp quản mảng kinh doanh 
nhượng quyền từ Emart Inc. Hàn Quốc.

Với tầm nhìn xây dựng mô hình “Một điểm 
đến, nhiều tiện ích”, THISO hướng đến kết 
hợp các loại hình bán lẻ tiêu dùng như đại 
siêu thị, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, thương 
mại điện tử với tiện ích khác như trung tâm 
hội nghị - tiệc cưới, vui chơi giải trí trong nhà, 
ẩm thực và showroom trưng bày, sửa chữa ô 
tô – xe máy trên cùng một địa điểm. Việc vận 
hành đại siêu thị Emart đối với THISO mà nói 
sẽ góp phần tạo nên mô hình thương mại dịch 
vụ khép kín, đáp ứng toàn diện nhu cầu của 
khách hàng. 

Ông Trần Bá Dương-Chủ tịch HĐQT THACO 
cho biết: “Chúng tôi sẽ cố gắng đầu tư và xây 
dựng nên một mô hình tích hợp hoạt động hết 
sức hiệu quả trên từng m2 diện tích, mang lại 
giá trị khách hàng cao nhất có thể. Đây là giá 
trị cốt lõi trong lĩnh vực thương mại dịch vụ 
của THACO”.
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In the restructuring plan to become a multi-industry corporation 
with 6 main businesses, commerce & services plays an important 
complementary role in THACO’s sustainable development. To 
develop the trade, THACO has promoted franchise agreements, joint 
ventures and partnerships with branded foreign partners. One of 
THACO’s recent successful cooperations was the agreement with 
South Korean Emart Inc. to acquire stakes and franchise rights of 
the Emart hypermarkets in Vietnam, officially adding retail to its 
commerce-services business model. 

THACO
& EMART INC.
CLOSE THE DEAL
IN VIETNAM
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Increased competitiveness

According to the agreement, Emart Inc. transfers a 
100% stake of Emart Vietnam Co., Ltd. to THACO, 
which includes the existing business of Emart Phan 
Van Tri Go Vap store and its current developing 
projects in Vietnam. Both parties also signed a 
franchise agreement for Emart supermarkets 
(including the EmartMall e-commerce platform) in 
the Vietnamese market with the initial agreement 
term of 9 years (to the end of 2030). Emart Inc will 
send key personnel to work in Vietnam during the 
franchise period. 

 With the product sale agreement, Emart’s branded 
products will be distributed by THACO in the 
Vietnamese market. Thus, the Emart hypermarket 
business will remain to bring Vietnamese customers 
the same high-quality shopping experience as in 
South Korea and around the world.

As a well-established and large-scale retail 
supermarket chain, Emart Inc. currently has more 

than 5,100 stores in Korea, the U.S., Mongolia, and 
the Philippines. In Vietnam, Emart Phan Van Tri Go 
Vap hypermarket which opened in the end of 2015 
currently has the highest sales per store in Ho Chi 
Minh City with a large and growing customer base 
over the years. 

In addition to providing quality Korean goods 
at affordable prices - an inherent advantage of 
Emart, THACO wishes to increase cooperation 
with domestic suppliers, improve competitiveness 
and quantity of goods that meet the standards in 
the system. As a large-scale agricultural producer, 
THACO hopes to distribute quality fresh fruits, 
processed fruits, products from pork, beef, cereal, 
etc. at competitive prices at the Emart system in 
Vietnam, as well as exporting them through the its 
retail system. 

On the way to create a closed-loop ecosystem 

After completing the final stages of the transaction 
and officially becoming the new owner of Emart 
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Vietnam, THACO plans to expand the Emart 
hypermarket system not only in big cities but also 
other provinces across Vietnam. 

Specifically, THACO sets a medium-term goal of 
opening 10 more Emart hypermarkets by 2025. 
Especially in 2022, THACO is going to put into 
operation 2 new ones at THACO’s commercial 
complexes. To prepare for the expansion plan, 
THACO has developed the store concepts, detailed 
designs, and operation plans. 

To develop commerce & services, THACO 
established Truong Hai International Services 
and Operation Joint Stock Company (THISO) to 
undertake the investment and development of 
commercial services at complexes and commercial 
properties under the ownership of THACO. THISO 
also has the subsidiary THISO Retail Co., Ltd. to 
take over the franchise business from the Korean 
Emart Inc.

Aiming to build the model “One destination, 
multiple utilities”, THISO plans to combine retail 
services such as hypermarkets, supermarkets, 
convenience stores, e-commerce platforms with 
other utilities like convention centers, wedding 
venues, indoor entertainment centers, food courts, 
auto showrooms and auto service centers at the 
same place. The Korean branded hypermarket will 
definitely contribute a part in creating a closed-
loop commerce and services model, fully meeting 
the customer needs. 

THACO Chairman Tran Ba Duong said, “We are 
trying to build an integrated model that creates 
high productivity on every inch of the area, 
delivering the highest value to customers. This is 
the core value in THACO’s commerce and service 
business.”
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Những năm gần đây, hoạt động xuất khẩu tại khu vực miền Trung đã có bước phát triển đáng 
kể, nhu cầu giao nhận vận chuyển hàng hóa tăng cao do sự dịch chuyển chuỗi cung ứng và sự 
gia tăng sản xuất - xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI. Tuy nhiên, dịch vụ logistics phục vụ 

xuất nhập khẩu chưa phát triển tương xứng với nhu cầu và tiềm năng của vùng. Khu vực này rất cần 
các trung tâm logistics lớn làm đầu mối trung chuyển hàng hóa. 

Với mục tiêu trở thành nhà cung ứng dịch vụ logistics hàng đầu ở miền Trung, cửa ngõ với quốc tế 
và kết nối các miền Nam, Bắc, Tây Nguyên, Lào và Campuchia, Công ty Giao nhận - Vận chuyển quốc 
tế Trường Hải (THILOGI) đã đẩy mạnh đầu tư nâng cấp chuỗi dịch vụ trọn gói, từng bước hình thành 
mạng lưới logistics kết nối khu vực và quốc tế, góp phần thúc đẩy giao thương và xuất nhập khẩu 
hàng hóa.
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Cảng Chu Lai - Cửa ngõ xuất nhập khẩu hàng hóa 
mới tại miền Trung

Chuỗi cung ứng dịch vụ logistics của THILOGI bao 
gồm: vận tải biển quốc tế và nội địa, cảng biển và 
vận tải đường bộ. Trong đó, cảng Chu Lai là trung 
tâm với vai trò thu hút nguồn hàng, là đầu mối xuất 
nhập khẩu hàng hóa của khu vực.

Nằm ngay trung tâm vùng kinh tế trọng điểm miền 
Trung, cảng Chu Lai có vị trí giao thông thuận lợi, 
dễ dàng kết nối với các tuyến đường huyết mạch, 
các KCN lớn và cửa khẩu quốc tế của các nước 
thuộc hành lang kinh tế Đông - Tây. Cảng được đầu 
tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị đồng bộ, có khả 
năng khai thác đa dạng các loại hàng hóa với giải 
pháp làm hàng tối ưu, cùng hệ thống kho bãi hiện 
đại đạt tiêu chuẩn quốc tế và phân chia theo từng 
khu vực chuyên dụng. Đây là những ưu thế lớn để 
cảng Chu Lai trở thành “cứ điểm” tập trung hàng 
hóa phục vụ xuất nhập khẩu cho các doanh nghiệp 
tại miền Trung - Tây Nguyên và các nước lân cận.

Trong hoạt động logistics, “chân hàng” có vai trò 
rất quan trọng, quyết định việc duy trì phát triển 
hệ thống cảng biển. Cảng Chu Lai có lợi thế lớn 
nhờ nguồn “chân hàng” từ Tập đoàn THACO với 
các lô hàng ô tô, linh kiện, nông sản… đều đặn 
được xuất nhập khẩu qua cảng, giúp giải quyết 
bài toán về thiếu vỏ container trong vận chuyển 
hai chiều, tiết kiệm thời gian, chi phí cho khách 
hàng. Cảng cũng tăng cường kết nối cung - cầu, 
khai thác khách hàng khu vực miền Trung và Tây 
Nguyên, Lào, Campuchia - nơi có nhu cầu lớn về 

xuất khẩu nông sản, đồng thời cần vật tư, vật liệu 
sản xuất, nhằm gia tăng nguồn hàng đối lưu, giảm 
chi phí vận chuyển. 

Cảng Chu Lai hiện là đối tác cung ứng dịch vụ 
logistics trọn gói phục vụ xuất nhập khẩu hàng 
hóa cho nhiều các doanh nghiệp lớn như: Thép 
Hòa Phát, Millennium Furniture, Sun Paper Lào, Á 
Châu, DH Textile, Thagrico… Năm 2021, sản lượng 
hàng hóa qua cảng đạt 3,2 triệu tấn, tăng gần 
50% so với năm 2020, dự kiến năm 2022 là trên 
4 triệu tấn.

Đầu tư lớn cho chuỗi cung ứng logistics trọn gói 

Gắn cảng biển với vận tải đa phương thức là giải 
pháp tối ưu để THILOGI gia tăng nguồn hàng, rút 
ngắn thời gian và giảm chi phí. Về vận tải đường 
bộ, công ty chú trọng khai thác các tuyến nội địa 
và xuyên biên giới để tập trung nguồn hàng về 
cảng. Hiện nay, tỉnh Quảng Nam đang hình thành 
hành lang kinh tế Đông - Tây, nối các cửa khẩu 
từ Thái Lan qua Lào, về cảng Chu Lai, mở ra cơ 
hội lớn cho sự thông thương. Trong đó, tuyến vận 
chuyển từ khu vực bắc Thái Lan - Pakse - Sekong 
(Lào) - Nam Giang - Chu Lai đã rút ngắn khoảng 
cách đáng kể khi cặp cửa khẩu Nam Giang - Đắc 
Tà Oọc được nâng cấp thành cửa khẩu quốc tế từ 
tháng 8/2021, giúp thu hút thêm nguồn hàng về 
cảng và tiết kiệm chi phí cho khách hàng. Song 
song đó, THILOGI phát triển các tuyến vận tải biển 
nội địa thông qua đội tàu Truong Hai Star và các 
hãng tàu để vận chuyển hàng đối lưu phục vụ các 
doanh nghiệp. Đồng thời, công ty đẩy mạnh liên 
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kết mở các tuyến hàng hải trực tiếp đến các cảng 
lớn ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ… và 
mời gọi thêm nhiều hãng tàu quốc tế thuộc 3 liên 
minh các hãng tàu lớn nhất thế giới hiện nay gồm 
2M, Ocean và T.H.E nhằm mở rộng dịch vụ, đáp 
ứng nhu cầu khách hàng. 

Hiện nay, nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa của 
các doanh nghiệp FDI có quy mô đa quốc gia tại 
miền Trung rất lớn, đặc biệt là Quảng Nam, Quảng 
Ngãi với nhiều khu công nghiệp lớn như Tam 
Thăng, Bắc Chu Lai, Điện Nam Điện Ngọc, VSIP, 
Tịnh Phong… THILOGI đang tập trung khai thác, 
cung ứng dịch vụ trọn gói phục vụ xuất khẩu với 
chi phí hợp lý, góp phần tạo lợi thế cạnh tranh cho 
các doanh nghiệp.

Theo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Cảng 
biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050 của Chính phủ, cảng Chu Lai được quy 
hoạch từ cảng biển loại 2 thành cảng biển loại 1 
(cảng quốc gia, đầu mối khu vực), là 1 trong 15 cảng 
biển loại 1 trong tổng số 36 cảng thuộc hệ thống 

cảng biển Việt Nam Điều này gia tăng cơ hội để 
cảng Chu Lai trở thành cửa ngõ xuất nhập khẩu 
hàng hóa mới, “cầu nối” ra biển đông của vùng Tây 
Nguyên, nam Lào, bắc Campuchia, Thái Lan, cũng 
như tạo cơ sở pháp lý kêu gọi các dự án động lực 
đầu tư vào các khu chức năng, từng bước xây dựng 
Quảng Nam trở thành trung tâm vận tải hàng hóa, 
đầu mối logistics quan trọng. Để phát triển tương 
xứng với quy hoạch trên, THILOGI đang hoàn thành 
các thủ tục pháp lý để xây dựng bến cảng số 2 với 
chiều dài 365m, đáp ứng nhu cầu xếp dỡ hàng hóa 
trong giai đoạn mới; đồng thời phối hợp với tỉnh 
Quảng Nam thực hiện dự án nạo vét tuyến luồng 
Cửa Lở đảm bảo cho tàu có tải trọng 50.000 tấn 
ra vào cảng.

Hiện nay, THILOGI đang tập trung nâng cấp quy 
hoạch, hình thành mạng lưới logistics (tuyến vận 
chuyển, trạm, kho, tổng kho) và ứng dụng công 
nghệ số với lộ trình phù hợp nhằm nâng cao hiệu 
suất hoạt động; tiếp tục nâng cấp chuỗi dịch vụ, 
từng bước trở thành trung tâm logistics phục vụ 
xuất khẩu hàng đầu miền Trung.
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CHU LAI PORT
THE DELIVERY ARM
IN CENTRAL VIETNAM
In recent years, central Vietnam has seen considerable growth in export volumes. Likewise, the 
demands for logistics have increased greatly due to transitions in supply chains and increases in 
production and export volumes of FDI enterprises. Yet, logistics services in the region have failed 
to meet the current demands as the place needs large logistics hubs for freight transshipment. 

With the goal of becoming a leading logistics service provider in central Vietnam, with connections 
to ports in Vietnam, Laos, Cambodia and around the world, Truong Hai International Logistics 
Limited Liability Company (THILOGI) has been pouring investment in upgrading the full-package 
services, gradually forming a logistics network connecting the region and the world, promoting 
high-quality good exchanges.
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Chu Lai Port - An emerging freight transport hub 
in central Vietnam

Within THILOGI’s logistics service supply chain 
which includes international and domestic 
shipping, seaport and road transport, Chu Lai port 
is at the heart with the role of attracting goods, a 
focal point for importing and exporting goods of 
the region.

Located in the center of the central key economic 
region, Chu Lai port has a convenient geographical 
location which can easily connect with arterial 
highways, large industrial zones and international 
border gates into countries along the East - West 
economic corridor. 

Equipped with advanced infrastructure and 
equipment, the port can handle a wide variety 
of goods with optimal cargo solutions. The 
warehouse system has qualified international 
standards and is divided into dedicated areas. 
These advantages have turned Chu Lai port into 
a freight transport hub for businesses in central 
Vietnam and neighboring countries.

In logistics, container stations are the key. 
Fortunately, Chu Lai Port has a big delivery 
station network from THACO, including vehicles, 

auto parts, agricultural products etc. which are 
regularly coming through the port, solving the 
lack of containers in two-way transportation, 
saving time and cost for customers. 

The port also strengthens the link between supply 
and demand, connecting with more customers in 
central Vietnam, Laos and Cambodia where there 
are great demands for agricultural exports and 
production materials to increase countertrade, cut 
down transportation costs. 

Chu Lai Port is now the full-package logistics 
services provider for many large enterprises such 
as: Hoa Phat Steel, Millennium Furniture, Sun 
Paper, DH Textile, Thagrico, and so on. In 2021, the 
port’s cargo throughput reached 3.2 million tons, 
increasing by nearly 50% compared to 2020. The 
volume is expected to be over 4 million tons in 
2022.

Large investments for the full-package logistics 
supply chain

Using multimodal transport is the optimal solution 
for THILOGI to increase goods volumes, shorten 
transport time and reduce costs. In terms of road 
transport, the company mainly uses domestic and 
cross-border routes to divert goods to the port. 
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Quang Nam province is forming an East-West 
economic corridor which connects border gates 
from Thailand through Laos to Chu Lai port, 
opening up great trading opportunities. Especially, 
the transport route from northern Thailand - 
Pakse - Sekong (Laos) - Nam Giang - Chu Lai 
(VN) has shortened significantly when the Nam 
Giang - Dak Ta Ook border gate was upgraded 
to an international border gate from Aug. 2021, 
driving more goods to the port and saving costs 
for customers. 

THILOGI also develops domestic shipping routes 
with Truong Hai Star vessel fleet and other 
shipping lines to transport countertrade goods 
for businesses. The company also strengthens its 
partnership to open more direct maritime routes 
to major ports in China, South Korea, Japan, 
India... and invites cooperation with international 
shipping lines from the 3 major alliances 2M, 
OCEAN and T.H.E. to expand services. 

It is also providing affordable and competitive full-
package services to meet the huge demands for 
international shipping of FDI enterprises in central 
Vietnam, especially in Quang Nam and Quang 
Ngai provinces where there are large industrial 
parks such as Tam Thang, Bac Chu Lai, Dien Nam 
Dien Ngoc, VSIP, Tinh Phong…

According to the development plan of Vietnam’s 
seaport system during 2021 - 2030, with a vision 
to 2050, Chu Lai port was approved as Class-1 
seaport (national port, regional shipping hub) from 
a Class-2 seaport (local general port), becoming 
one of 15 Class-1 seaports out of the total 36 ports 
in Vietnam. 

The upgrade will enable Chu Lai port to become 
a new goods exchange hub, an opening to the 
Vietnam East Sea for central Vietnam, southern 
Laos, northern Cambodia and Thailand. Also, it will 
form a legal platform for investments in provincial 
functional zones, gradually building Quang Nam 
into a key transportation hub.

To prepare for the development plan, THILOGI is 
completing legal papers to build wharf No. 2 with 
a length of 365 meters to meet the new-era needs 
for cargo handling, and dredge Cua Lo channel to 
receive 50,000-ton ships through the port.

THILOGI is spending time on building its logistics 
supply chain, i.e. transportation routes, stations, 
warehouses or general warehouses and applying 
digitalization to improve operational efficiency, 
service supply chain, step by step becoming a 
leading logistics center in central Vietnam.
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Không ngừng nỗ lực, đóng góp nhiều tiến bộ cho ngành ô tô Việt trong hơn 2 thập kỷ, THACO AUTO 
(trực thuộc Tập đoàn THACO) vươn lên trở thành doanh nghiệp hàng đầu, quy mô bậc nhất tại Việt Nam, 
ghi tên mình trên bản đồ sản xuất lắp ráp ô tô thế giới.  

Khởi nguồn và phát triển

Từ một xưởng sửa chữa ô tô nhỏ và kinh doanh 
xe nhập khẩu mở vào năm 1997, tại Biên Hòa, 
Đồng Nai, THACO đã phát triển trở thành một 
trong những tập đoàn đa ngành có quy mô bậc 
nhất Việt Nam với hơn 55.000 lao động, đóng 
góp hơn 100 ngàn tỷ vào ngân sách Nhà nước. 
Ngoài lĩnh vực ô tô, THACO còn tập trung vào 
các mảng nông nghiệp, bất động sản, dịch vụ, 
bán lẻ... trong đó các ngành bổ trợ cho nhau 
và có tính tích hợp cao, phát triển theo xu thế 
số hóa trong bối cảnh hội nhập khu vực và thế 
giới. Dẫu vậy, ô tô vẫn là lĩnh vực chính yếu của 
THACO trong suốt những năm tháng dựng xây 
và phát triển. Ô tô chính là “trái tim”, là khởi 
nguồn cho sự phát triển mạnh mẽ và mang đến 
giá trị bền vững cho Tập đoàn. 

Từ năm 2020, THACO thực hiện tái cấu trúc 
mới, thành lập các Tập đoàn con và các 
Tổng công ty thành viên theo chiến lược đa 
ngành. Cũng từ đó, Công ty TNHH THACO 
AUTO (gọi tắt là THACO AUTO) chính thức 
ra đời. THACO AUTO được tách ra, hoạt động 
độc lập theo mô hình tập đoàn về lĩnh vực 
sản xuất lắp ráp ô tô, với chuỗi giá trị từ 
nghiên cứu phát triển sản phẩm (R&D), Sản 
xuất, Phân phối, Bán lẻ đáp ứng nhu cầu thị 
trường trong nước (theo yêu cầu riêng biệt 
của khách hàng) và xuất khẩu, với đầy đủ 
chủng loại sản phẩm: xe du lịch, xe bus, xe 
tải, xe chuyên dụng (du lịch, tải, bus & mini 
bus), đa dạng các thương hiệu Ô tô quốc 
tế và thương hiệu THACO. Doanh số và thị 
phần luôn dẫn đầu thị trường Việt Nam trong 
nhiều năm qua.

Với nền tảng sẵn có cùng mô hình sản xuất 
kinh doanh chuyên sâu, sự linh hoạt về chiến 
lược, THACO AUTO sẽ là nhân tố tích cực, 
tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời gia 
tăng tỷ lệ nội địa hóa và hàm lượng sản xuất 
tại Việt Nam đạt mức cao nhất, khẳng định vị 
thế trên trường quốc tế.

Xưởng sửa chữa tại Biên Hòa, Đồng Nai
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Khẳng định giá trị thương hiệu

Gần 25 năm hình thành, phát triển và phân tách, 
THACO AUTO vẫn tập trung vào hướng đi chính 
là sản xuất, lắp ráp và phân phối ô tô của các 
thương hiệu ô tô quốc tế: Kia, Mazda, Peugeot, 
BMW, MINI, Mitsubishi Fuso, Iveco… tại Việt Nam. 
Cũng chính hướng đi này đã tạo ra tiền đề, thúc 
đẩy sự phát triển công nghệ sản xuất và lắp rắp ô 
tô trong nước.  THACO AUTO đã trải qua không ít 
khó khăn, thử thách. Bên cạnh đó là những cột mốc 
đáng nhớ, đánh dấu sự phát triển rực rỡ của thương 
hiệu. Trong đó, đánh dấu những bước đi đầu tiên 
của THACO AUTO trên thị trường ô tô trong nước 
chính là quyết định đầu tư vào Quảng Nam, thành 
lập KCN THACO Chu Lai cách đây 20 năm. Từ vùng 
đất khắc nghiệt, Quảng Nam chuyển mình, phát 
triển nhanh chóng, trở thành Trung tâm Công ng-
hiệp ô tô có quy mô lớn nhất cả nước và thuộc top 
đầu trong khu vực ASEAN. Đến nay, “Cứ điểm sản 
xuất ô tô” tại KCN THACO Chu Lai với cụm nhà máy 
sản xuất lắp ráp ô tô, gồm: nhà máy Thaco Kia, nhà 
máy Thaco Mazda, nhà máy xe Du lịch cao cấp Tha-
co, nhà máy xe THACO Royal, nhà máy Tải Thaco, 
nhà máy Bus Thaco, nhà máy xe mô tô. Các nhà 
máy được chuyển giao công nghệ từ Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Pháp,… với hệ thống máy móc tự động, ứng 
dụng số hóa trong quản trị sản xuất.

THACO AUTO đã đầu tư nâng cấp công nghệ và 
hệ thống máy móc thiết bị nhằm gia tăng năng lực 
sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm; phát triển 
công nghiệp hỗ trợ để gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, 
đáp ứng tiêu chí hàm lượng khu vực và giảm giá 
thành; đẩy mạnh hoạt động R&D, phát triển nhanh 
và đa dạng các sản phẩm theo yêu cầu riêng biệt 
của khách hàng; nghiên cứu, khảo sát thị trường, 

các tiêu chuẩn, quy định tại từng quốc gia, khu vực, 
ghi nhận ý kiến, nhu cầu của đối tác để sản xuất sản 
phẩm đạt yêu cầu của thị  trường nhập khẩu.  Dấu 
ấn tiếp theo của THACO AUTO, minh chứng cho 
sự phát triển không ngừng là hệ thống phân phối 
rộng khắp, trải dài từ Bắc tới Nam. Trong năm 2021, 
THACO AUTO  đã phát triển 40 showroom mới, 
nâng tổng số điểm bán hàng của THACO AUTO lên 
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350. Với mong muốn mang đến cho khách hàng 
một không gian tiện nghi, đẳng cấp, THACO AUTO 
sẽ tiếp tục đầu tư phát triển các mô hình bán hàng 
mang tính tích hợp như: Cụm showroom, Tổ hợp 
showroom Du lịch các thương hiệu; Trung Tâm kinh 
doanh ô tô du lịch kết hợp trong trung tâm thương 
mại dịch vụ (TT TMDV), Đại siêu thị; Trung tâm ô 
tô Tải Bus,... Song song đó, THACO AUTO sẽ phát 
triển đa dạng các loại hình dịch vụ sửa chữa, bảo 
dưỡng, chăm sóc xe với mạng lưới xưởng dịch vụ 
rộng khắp, được đầu tư trang thiết bị sửa chữa áp 
dụng công nghệ và vận hành xưởng theo hướng 
xưởng dịch vụ công nghiệp. Định hướng phát triển công nghiệp ô tô Việt Nam 

với mục tiêu từ phục vụ thị trường trong nước, sang 
xuất khẩu từng bước được THACO AUTO hiện thực 
hóa. Với chiến lược bài bản, cùng bước đi vững chắc 
đã mang đến cho THACO AUTO những thành công 
nhất định. Đặc biệt, giữa thời điểm dịch bệnh khó 
khăn, công ty vẫn liên tiếp xuất khẩu các sản phẩm 
xe bus, xe tải, xe du lịch sang nhiều nước như Thái 
Lan, Philippines, Campuchia, Singapore, Myanmar, 
Nhật Bản, Mỹ… khẳng định năng lực vững mạnh khi 
tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, minh chứng sản 
phẩm được sản xuất tại Việt Nam hoàn toàn có thể 
cạnh tranh ở thị trường khó tính.

92



Đến nay, tỷ lệ nội địa hóa các dòng xe do THACO 
AUTO sản xuất đạt từ 20 - 60% (cao nhất Việt Nam 
hiện nay); đồng thời tạo cơ hội để phát triển các 
lĩnh vực như cơ khí, nông nghiệp và các ngành nghề 
khác, thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư, đóng góp 
tiến bộ cho nền kinh tế đất nước.

Tận tâm làm nên dấu ấn

Hơn 2 thập kỷ thăng hoa cùng ô tô, dấu ấn làm nên 
thành công của THACO AUTO chính là sự dung hòa 
giữa chiến lược đúng đắn, sản phẩm chất lượng, 
cùng với tinh thần tận tâm phục vụ và sự thấu hiểu 
nhu cầu của khách hàng. 

Từ Bắc vào Nam, từ quận huyện đến trung tâm, bất kể 
nơi đâu, tất cả đều được đầu tư bài bản, đồng bộ như 
nhau. Mỗi showroom, mỗi xưởng dịch vụ của THACO 
AUTO là tổng hòa của sự nhất quán trong chất lượng, 
sự đầu tư trong thiết kế, tiêu chuẩn cao cấp trong 
cung cách phục vụ và chăm sóc khách hàng. Công 
ty luôn trân trọng khách hàng cũng như chăm chút 
vào từng chi tiết, dù là nhỏ nhất. Với THACO AUTO, 
mỗi nhân viên là hạt nhân đóng góp cho sự phát triển 
chung, gắn với hình ảnh “đại diện”, mang đậm dấu 
ấn thương hiệu. Đội ngũ nhân viên, kỹ thuật viên đều 
được THACO AUTO đào tạo xuyên suốt từ lý thuyết 
đến thực hành. Chính vì vậy, tính chuyên nghiệp trong 
quá trình phục vụ, tiêu chuẩn dịch vụ của THACO 
AUTO hoàn toàn đồng nhất tại bất kỳ đâu trên cả 
nước. Hơn nữa, đội ngũ luôn lưu tâm với những ý 
nghĩa, giá trị sản phẩm, dịch vụ mà mình cung cấp. 
Điều này đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động 
sản xuất kinh doanh, khẳng định hình ảnh và vị trí 
hàng đầu. Không ngừng cải tiến và tiên phong, không 
ngừng nỗ lực và tận tâm, THACO AUTO tự hào khi 
khách hàng luôn trân quý và gửi gắm niềm tin. Cùng 
với đó, sự sáng tạo và sự nhất quán trong chiến lược 
phát triển sẽ giúp THACO AUTO “vững tiến vươn xa” 
đúng như tinh thần và khát vọng. 

2021 và những con số thú vị về 
THACO AUTO 

Sản xuất 357 xe chuyên dụng các 
loại phục vụ chống dịch Covid-19

Ra mắt cùng lúc 8 mẫu xe Kia mới 
ngay khi dịch Covid-19 vừa được 
kiểm soát

Xuất khẩu gần 300 ô tô và xe máy 
các loại, tổng giá trị xuất khẩu đạt 
trên 7 triệu USD

350 showroom ô tô và tải bus trải 
dài từ Bắc đến Nam 
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With constant efforts and substantial contributions to the Vietnamese auto industry for more than 2 
decades, THACO AUTO, under THACO Group has become a leading enterprise in Vietnam, successfully 
establishing its footprint on the auto making world map. 

Establishment and development 

From a small truck repair and import factory 
which was founded in 1997 in Bien Hoa, Dong 
Nai, southern Vietnam, THACO has grown to 
become one of the biggest multi-industry 
corporations in Vietnam which houses more 
than 55,000 employees and has contributed 
more than $4.3 billion to the State budget. 

In addition to the automotive business, 
THACO also diversifies into agriculture, 
real estate, services, retail, etc. which are 
complementary and highly integrated to 
develop in the context of digitalization, 
regional and global integration. 

Yet, automobile has always been THACO’s 

core business during its years of establishment 
and development, the “heart” which bumps 
up strong development and sustainable 
values to the Group.  Since 2020, THACO 
has started its new restructuring plan to 
establish THACO Holding Corporation and its 
subsidiaries according to the multi-industry 
strategy. As a result, THACO AUTO Co., Ltd 
(hereinafter referred to as THACO AUTO) 
was officially founded, operating as a sub-
holding corporation in charge of automobile 
production and trading, which has a closed-
loop value chain from product R&D, auto 
production, and assembly to delivery, 
distribution and retail to meet domestic and 
export demands. Its products diverse from 
passenger cars, buses, trucks and specialized 
vehicles under foreign and THACO brands 
have achieved the top sales volumes and 
market shares over the years. 

With solid foundations, specialized 
production and business model, and strategic 
flexibility, THACO AUTO takes active role in 
joining the global value chain, increasing the 
localization rate in Vietnam to the highest 
level, and establishing its position in the 
international markets.

THACO AUTO
MORE THAN 2 DECADES
OF TRANSFORMATION
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Building the brand

Over nearly 25 years of development and 
restructuring, THACO AUTO follows its main 
direction of manufacturing, assembling and 
distributing vehicles under foreign auto brands 
Kia, Mazda, Peugeot, BMW, MINI, Mitsubishi 
Fuso, Iveco… in Vietnam. Such direction 
has also created momentum for further 
development in manufacturing technologies in 
the country. The corporation has gone through 
ups and downs with remarkable milestones, 
demonstrated by significant development 
of the brands. The first milestone was the 
decision to invest in Quang Nam province 
and establish THACO Chu Lai Industrial Park 
20 years ago. From the white barren land, 
Quang Nam has transformed rapidly into one 
of the largest auto manufacturing centers in 
the country and one of the top in the ASEAN 
region. There is currently a cluster of vehicle 
manufacturing factories in THACO Chu Lai 
Industrial Park, namely Thaco Kia Plant, 
Thaco Mazda Plant, Thaco Luxury Car Plant, 
THACO Royal Car Plant, Thaco Truck Plant, 
Thaco Bus Plant, Motorcycle Plant. All plants 
have received technology from Japan, Korea, 
France with automated machines, and applied 
digitalization in production management.
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THACO AUTO has invested in advanced 
technologies and equipment to increase 
production capacity and product quality, 
developed supporting industries to increase 
the localization rate, meet the regional 
value content and reduce costs; promoted 
R&D, rapidly diversified products in line 
with customer requirements, done intensive 
market research to understand standards and 
regulations in each market, collected customer 
insights to produce products that meet the 
requirements of the import market. The second 
milestone was the nationwide distribution 
system. In 2021, the company opened 40 new 
dealerships, bringing the total number to 350 
across the country. 

To provide customers with comfortable and premium 
experience, THACO AUTO will continue to develop 
integrated models such as showroom clusters, 
multi-brand auto showroom complexes, auto 
showroom complexes inside commercial centers 
or hypermarkets, truck and bus centers. It will also 
develop a variety of services at its network of fully-
equipped serviced centers which operate under 
chain service center model.  The orientation from 
domestic trading to vehicle export gradually comes 
into view. Following systematic strategy and steady 
steps, THACO AUTO has achieved certain successes. 
Especially in 2021, despite interruptions caused by 
the pandemic, the company was still able to continue 
its exports of buses, trucks and passenger cars to 
other countries such as Thailand, the Philippines, 
Cambodia, Singapore, Myanmar, Japan, and the U.S., 
affirming its competence when entering the global 
value chain, and proving a fact that made-in-Vietnam 
vehicles can definitely compete in demanding 
markets. Up to now, the localization rate on THACO 
AUTO-made vehicles has reached 20- 60% (the 
highest in Vietnam today), a premise to develop 
mechanics, agriculture and other industries as well as 
attract more investments.
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At THACO AUTO, each employee is a brand 
ambassador. All staff and technicians are 
trained from A to Z, ensuring uniformity and 
high standards in service across the system. 
Moreover, each one is always attentive to the 
meanings and values within the products and 
services that they provide, an all-time core 
value in the firm’s daily activity.  With constant 
improvement in mind, THACO AUTO is proud 
to earn customer respect and trust. Even more, 
creativity and consistency in the development 
strategy will surely forge it ahead towards 
sustainable development. 

2021 and interesting numbers 
about THACO AUTO 

Manufactured 357 specialized ve-
hicles to serve Covid-19 pandemic 
prevention campaign 

Launched 8 new KIA models right 
after the pandemic had been 
brought under control 

Exported nearly 300 vehicles and 
motorbikes with a total revenue 
reaching over $7 million

350 dealerships across the country 

Committed to building its own DNA

Over 2 decades going steady with automobiles, 
the secret in THACO AUTO’s success is the 
combination of right strategies, high-quality 
products, dedication in service and thorough 
understanding of customer needs. Across the 
country, THACO AUTO dealerships follow the same 
pattern. Each auto showroom or serviced center is 
consistent in quality, design, high-standard service 
and customer care. 
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Không chỉ là lựa chọn độc nhất phân khúc, BMW 4 
Series Convertible hoàn toàn mới còn sở hữu sức hút 
khó cưỡng bởi cảm giác lái phấn khích đặc trưng, 
cùng phong cách thiết kế táo bạo, đầy chất tự do, 
phóng khoáng.
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Vào giữa năm 1936, BMW đánh 
dấu một cột mốc lịch sử bằng 
sự xuất hiện của bộ đôi huyền 
thoại BMW 328 và 326. Hai mẫu 
xe đóng vai trò khai mở và giúp 
hãng xe xứ Bavaria (Đức) “cắm 
cờ” trên bản đồ xe mui trần thế 
giới. Tròn 85 năm tính từ khoảnh 
khắc lịch sử đó, đến nay BMW đã 
khẳng định vị thế và trở thành 
một trong số ít hãng xe sang 
thành công nhất với những dòng 
xe thể thao “gần gũi với thiên 
nhiên” khi gần 1 triệu chiếc xe 
mui trần đầy cá tính đã giao đến 
tay khách hàng toàn cầu.

Tại Việt Nam, BMW cũng là thương 
hiệu “nhiệt tình” nhất trong việc 
giới thiệu các mẫu xe mui trần, 
thỏa mãn những tín đồ đam mê 
thể thao, yêu thích sự phóng 
khoáng. Sau những cái tên đình 
đám như 3-Series Convertible và 
6-Series Convertible, trong vòng 
2 năm gần đây nhất, hãng xe sang 
Đức tiếp tục làm mới danh mục 
sản phẩm xe mui trần khi lần lượt 
đưa về BMW Z4 (mui cứng) và đặc 
biệt là BMW 4 Series Convertible. 

Thiết kế phá cách: Khác biệt và 
“táo bạo” 

BMW 4 Series Convertible thực 
tế không phải cái tên xa lạ với 
những “dân chơi” Việt. Bởi phiên 
bản tiền nhiệm của mẫu xe này 
đã từng xuất hiện và khiến giới 
siêu giàu trong nước phải “điêu 
đứng”. Thành công đó chính là 
cơ sở để THACO AUTO  nhanh 
tay đưa thế hệ mới nhất của 4 
Series Convertible về Việt Nam, 
không lâu sau khi sản phẩm này 
ra mắt trên thị trường toàn cầu.

Đáng chú ý, nếu ở phiên bản cũ, 4 
Series Convertible lôi cuốn khách 
hàng nhờ chất thể thao, cá tính, 
thì ở phiên bản hoàn toàn mới 
này, mẫu xe mui trần nhà BMW 
không chỉ khiến cho các Bimmer 
mà cả những tín đồ yêu thích xe 
thể thao phải thực sự “trầm trồ” 
bởi sự độc đáo, phá cách về thiết 

kế, vận hành lẫn trang bị tiện nghi.

Màn “lột xác” của 4 Series Convertible, trước hết nằm ở kiểu dáng, 
diện mạo. Một mẫu xe BMW hoàn toàn khác biệt, đến mức nếu nhìn 
qua, hẳn nhiều người sẽ có ngay một cảm nhận: “tuy quen mà lạ”. 
Quen là bởi 4 Series Convertible gần như vẫn giữ lại những DNA của 
hãng xe Đức, từ hệ thống đèn “iconic” đặc trưng đến kiểu dáng lưới 
tản nhiệt hình quả thận trứ danh BMW.

Nhưng “lạ” ở chỗ tất cả những chi tiết nhận diện này đều được “làm 
mới” hoàn toàn. Sự táo bạo, phá cách thể hiện rõ nhất trên cụm lưới 
tản nhiệt với kích thước “full size”. Đặc biệt, khác với bản tiền nhiệm, 
“hai quả thận” trên 4 Series Convertible mới được bố trí nằm dọc, gợi 
nhớ đến mẫu mui trần huyền thoại BMW 328. 

BMW 4 Series Convertible hoàn toàn mới là mẫu xe “vừa quen vừa 
lạ”. Bởi dù vẫn giữ lại những DNA đặc trưng nhà BMW, tuy nhiên 
từng chi tiết nhỏ trên thế hệ mới này đều được hãng xe Đức thay đổi. 
Táo bạo và phá cách!

Trong khi đó, “cặp mắt” của 4 Series Convertible cũng được thiết kế 
cuốn hút và sắc nét hơn với dải LED nổi bật. Đặc biệt, mẫu xe mui trần 
hoàn toàn mới cũng được trang bị công nghệ đèn pha Laserlight tiên 
tiến nhất của hãng xe xứ Bavaria. Hệ thống đèn này bên cạnh khả năng 
chiếu sáng lên đến 550m, còn có thể thích ứng để thay đổi góc chiếu 
khi đánh lái vào cua và ở tốc độ trên 60 km/h.

Ngoài ra, BMW 4 Series Convertible 2021 cũng được trang bị gói thể 
thao M Sport với bộ mâm xe 18 inch, nổi bật với cùm phanh màu xanh 
truyền thống. Tổng thể xe “cơ bắp” và mạnh mẽ nhờ các đường gân 
dập nổi. Đặc biệt, so với bản cũ, BMW 4 Series Convertible hoàn toàn 
mới cũng cho thấy “tầm vóc” vượt trội nhờ kích thước được cơi nới. 
Chiều dài, rộng và chiều dài cơ sở xe đều tăng thêm lần lượt là 128mm, 
27mm và 41mm, giúp mẫu mui trần nhà “Bim” trông bề thế và hầm hố.

Và quan trọng hơn cả, ở thế hệ mới, BMW 4 series Convertible 2021 
chào đón sự trở lại của phiên bản mui mềm sau gần một thập kỉ thống 
trị của mui cứng trên dòng 4 series. Đáng chú ý, hệ thống mui xe đóng 
mở chỉ trong khoảng 18 giây, ngay cả khi xe đang đi ở vận tốc 50km/h.
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Nghệ thuật dung hòa: Mạnh mẽ và sành điệu

Bước vào không gian nội thất, ấn tượng nhất với 
BMW 4 Series Convertible 2021 và những mẫu xe 
BMW nói chung có thể khái quát bằng “nghệ thuật 
dung hòa”. Bởi mẫu xe mui trần đến từ Đức này vừa 
sở hữu thiết kế cá tính, thể thao; nhưng đồng thời 
cũng không thiếu những tiện nghi cao cấp và khả 
năng vận hành mạnh mẽ.

Tương tự những mẫu xe thể thao “anh em” nhà 
BMW, 4 Series Convertible 2021 nổi bật nhờ khoang 
lái thiết kế hướng về người lái với cụm đồng hồ kỹ 
thuật số cỡ lớn 12.3 inch và màn hình cảm ứng trung 
tâm 10.25 inch, tích hợp núm xoay điều khiển iDrive 
Touch và hệ điều hành BMW 7.0. 

Đặc biệt, với sự xuất hiện của gói thể thao M Sport, 
khoang cabin trên 4 Series Convertible mới cũng 
trở nên độc đáo hơn với trang bị ghế thể thao bọc 
da Vernasca cao cấp, các chi tiết ốp nhôm Tetragon 
sang trọng, hệ thống dây đai an toàn M Sport và 
nẹp bệ cửa M Sport nổi bật.

Ngoài ra, BMW 4 Series Convertible 2021 còn trang 
bị chức năng làm ấm cổ được tích hợp ở khu vực 
tựa đầu cho hàng ghế trước, mang lại cảm giác 
thoải mái tối đa cho người lái khi xe đang ở chế độ 
hạ mui. 

Chưa hết, dù là mẫu xe mui trần thể thao, tuy nhiên 
4 Series Convertible mới cũng được hãng xe Đức 
bố trí hệ thống điều hòa tự động 3 vùng, riêng 
khu vực hàng ghế sau cũng có cửa gió độc lập. 
Hệ thống giải trí kết nối với điện thoại qua Apple 
CarPlay/Android Auto, xe cũng tích hợp tính năng 
sạc không dây, sưởi/làm mát ghế trước, đóng/mở 
mui điện, hệ thống âm thanh vòm Harman Kardon 
với 12 loa, công suất 408 watt...

430i Convertible M Sport dĩ nhiên không phải mẫu 
xe dành cho số đông. Tuy nhiên, đây chắc chắn sẽ 
là lựa chọn đáng cân nhắc với những tín đồ trót 
yêu tự do, yêu những mẫu xe mui trần lãng mạn, 
phóng khoáng.

Trong khi đó, ở khả năng vận hành, BMW 4 Series 
Convertible hoàn toàn mới trang bị khối động cơ xăng 
công nghệ TwinPower Turbo nổi tiếng của BMW, cho 
công suất 258 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 
Nm. Động cơ này đi kèm hộp số Steptronic Sport 8 
cấp tiêu chuẩn, mang đến khả năng chuyển số nhanh, 
mượt mà, đi kèm với lẫy chuyển số trên vô lăng.

Mẫu xe mui trần mới nhà BMW cũng sở hữu hệ 
thống treo thích ứng Adaptive M đi kèm bộ giảm 
chấn điều khiển điện tử và hệ thống lái thể thao 
biến thiên. Cùng với đó là hàng loạt tính năng an 
toàn cao cấp. Đáng chú ý có hệ thống hỗ trợ đỗ xe 
Parking Assistant Plus tích hợp camera 360 độ, bao 
gồm tính năng lùi xe Reversing Assistant cho khả 
năng tự động lùi xe lên đến 50m theo quãng đường 
di chuyển cuối cùng của xe ở tốc độ dưới 35 km/h.

Tại thị trường Việt Nam, BMW 4-Series thế hệ thứ 2 
được THACO AUTO phân phối với duy nhất phiên 
bản mui trần 430i Convertible M Sport. Giá bán của 
mẫu xe này dự kiến sẽ ngang ngửa hoặc thấp hơn 
đôi chút so với “người anh em” BMW Z4 sDrive30i 
M Sport (khoảng 3,3 tỷ đồng). 

Với tầm giá này, dĩ nhiên 430i Convertible M Sport 
sẽ không phải mẫu xe dành cho số đông. Tuy nhiên, 
đây chắc chắn sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc với 
những tín đồ trót yêu tự do, yêu những mẫu xe mui 
trần lãng mạn, phóng khoáng. 
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Not only unique in its 
segment, the 2021 BMW 
4 Series Convertible also 
poses an irresistible beauty 
thanks to its sheer driving 
pleasure, bold and free 
design.

2021 BMW 4 SERIES
CONVERTIBLE: A CHOICE

FOR FREEDOM LOVERS
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In 1936, BMW marked a milestone 
with the legendary BMW 328 and 
326 duo which established the 
Bavarian automaker “foothold” 
on the convertible map. 85 years 
later, BMW has established its 
position and become one of the 
few most successful luxury vehicle 
makers with “close-to-nature” 
sports cars with nearly 1 million 
convertibles sold globally.

In Vietnam, BMW takes pride 
in the most “enthusiastic” 
brand to introduce convertible 
models to the market, satisfying 
sports enthusiasts and free-
style lovers. After the renowned 
3-Series Convertible and 6-Series 
Convertible, over the last 2 years, 
the German automaker kept on 
renewing its convertible lineup 
when bringing home the BMW Z4 
(hardtop) and especially the BMW 
4 Series Convertible. 

Breakthrough design: Different 
and “bold” 

The BMW 4 Series Convertible is 
not a strange name to Vietnamese 
“players” as its predecessor 
has once made the super-rich 
“speechless”. The success has 
prompted THACO AUTO to quickly 
launch the latest generation of the 
4-Series Convertible in Vietnam, 
not long after its debut in the 
global market.

If the last 4 Series Convertible 
impressed customers with its 
sportiness and personality, then 
this all-new model not only 
leaves Bimmers but also sports-
car enthusiasts “amazed” by the 
breakthrough design, operation 
and amenities.

The “makeover” first of all lies in 
design and appearance. Looking 
from the outside, this is a so 
different BMW model that people 
will immediately have a feeling: “a 
familiar stranger”. What’s familiar 
is the car almost retains the 

BMW’s DNA, from the signature “iconic” light system to the famous 
kidney grille design.

However, what’s so unfamiliar is that all these features are “redone” 
completely. The boldness is evident on the “full-sized” grille. In 
particular, unlike its predecessor, the “two kidneys” on the new 4 Series 
Convertible are mounted vertically, reminiscent of the legendary BMW 
328 convertible. 

The all-new BMW 4 Series Convertible is a “familiar stranger”. Though 
it may retain the typical BMW DNA, every feature has been changed 
towards bold and innovative!

The “headlights” are more appealing and sharper with prominent LED 
strips. In particular, the model is also equipped with the most advanced 
Laserlight technology. The lights not only provide a visibility up to 550m 
ahead, but also adapt the beam angles during cornering and at the 
speed of 60 kilometers per hour.

In addition, the car owns the M Sport package with 18-inch wheels featuring 
traditional blue brake shackles. On the outside, it looks “muscular” and 
powerful thanks to the embossed lines. Especially, compared to the 
old version, the new one boasts an outstanding “stature” thanks to the 
enlarged size whose length, width and wheelbase have increased by 
128mm, 27mm and 41mm respectively, turning it into a nicely-built giant.

And most importantly, the new BMW 4-series Convertible has marked 
the return of the soft-top version after nearly a decade when hardtop 
took the reins. Especially, the roof can open or close in only 18 seconds, 
even when the car is traveling at 50 kilometers per hour.

The Art of Harmony: Strong and Stylish

The most distinctive impression on BMW car interior can be described 
as the “art of harmony”. Likewise, this made-in-Germany convertible 
has a sporty and unique design, and no less premium amenities and 
powerful performance.
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Similar to its “brothers”, the 2021 4 Series 
Convertible stands out with its driver-centered 
cockpit which offers a 12.3-inch digital instrument 
cluster and a 10.25-inch central touch screen, 
integrated with iDrive Touch control knob and 
BMW 7.0 operating system. 

In particular, with the M Sport package, the driving 
cabin becomes more complete with high-quality 
Vernasca leather sport seats, luxurious Tetragon 
aluminum trim details, M Sport seat belts and 
prominent M Sport door sill strips.

The car includes a neck warmer integrated in the 
headrest of the front seats, providing maximum 
comfort for the driver when the roof is down. 

Despite a sports convertible, the new 4 Series 
Convertible is equipped with a 3-zone automatic 
air-conditioning, and independent air vent for 
the rear seats. There are also an entertainment 
system with phone connection via Apple CarPlay / 
Android Auto, wireless charging, front seat heating 
/ cooling, electric roof opening / closing, and a 
Harman Kardon 12-speaker 408-watt surround 
sound system.

430i Convertible M Sport is not a car for all, but a 
worthwhile choice for those who love freedom 
and have a thing for romantic and open-minded 
convertible models.

In terms of performance, the all-new BMW 4 Series 
Convertible has a 258-horsepower TwinPower Turbo 
petrol engine with a maximum torque of 400 Nm. 
The engine goes with a standard 8-speed Steptronic 
Sport transmission, providing fast and smooth gear 
changes, accompanied by paddle shifters on the 
steering wheel.

The car also features an Adaptive M suspension with 
electronically controlled dampers and a variable 
sport steering system, and a series of advanced 
safety features. Notably, there is a Parking Assistant 
Plus system with a 360-degree camera, including the 
Reversing Assistant feature to reverse the car up to 
50 meters at lower than 35 kilometers per hour.

In the Vietnamese market, the 430i Convertible M 
Sport convertible version is distributed by THACO 
AUTO at about $145,500. 

Of course, the 430i Convertible M Sport is not a car 
for all. Yet, it is definitely a worthwhile choice for those 
who love freedom and have a thing for romantic and 
open-minded convertible models. 
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Với MINI 5-Cửa, hãng xe Anh cho thấy họ vẫn luôn sẵn 
sàng đổi mới để đáp ứng thị hiếu khách hàng nhưng vẫn 
giữ được đặc trưng riêng của thương hiệu Anh Quốc.

Không nhiều mẫu xe tạo được dấu ấn riêng cả về thương hiệu cũng như 
triết lý thiết kế như MINI.

Ra đời từ khi hãng xe Anh về Tập đoàn BMW, dòng MINI 5-Cửa có thể 
xem là “đứa con” sinh sau đẻ muộn của MINI. Ra đời dựa trên tính thực 
tế của người Đức nhưng MINI 5-Cửa vẫn giữ “hồn Anh”, những đặc trưng 
riêng có của thương hiệu Anh quốc.

MINI - biểu tượng của nền văn hóa đại chúng Anh

Phần lớn người quan tâm đến ô tô đều biết đến thương hiệu MINI với 
những chiếc xe mang đậm tính thời trang trong thân hình vuông vức, nhỏ 
nhắn. Tuy nhiên, không nhiều người biết rằng ý tưởng tạo ra MINI đến từ 
cuộc khủng hoảng nhiên liệu năm 1956.

Khi đó, doanh số ô tô sụt giảm nghiêm trọng do tình trạng thiếu hụt xăng 
dầu tại châu Âu. Nhu cầu về một mẫu xe cỡ nhỏ, tiết kiệm xăng đã thôi 
thúc British Motor Corporation (BMC) tạo ra MINI Mark I (tên gọi khi đó 
là Austin Seven hay Morris Mini-Minor). Austin và Morris là 2 thương hiệu 
con của BMC, khi đó được giao trách nhiệm sản xuất MINI. Với kiểu dáng 
vuông vức đi kèm màu cam khá lạ mắt ở thời điểm đó, MINI nhanh chóng 
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đón nhận biệt danh The Orange Box hay Chiếc hộp 
màu cam.

Sau khi ra mắt không lâu, MINI được bình chọn là 
biểu tượng văn hóa đại chúng Anh ở thập niên 1960. 
Thương hiệu xe này xuất hiện trong vô số tác phẩm 
phim truyền hình, điện ảnh và gắn liền tên tuổi của 
nhiều nhân vật nổi tiếng.

Mẫu xe nhỏ nhắn được sử dụng bởi cả 4 thành viên 
trong nhóm nhạc huyền thoại The Beatles, huyền 
thoại âm nhạc David Bowie hay những biểu tượng 
thời trang của Anh như Twiggy, Mary Quant.

Chiếc MINI Cooper và Cooper S còn xuất hiện trong 
loạt phim điện ảnh của Anh thập niên đó như A Shot 
in the Dark (1964), Magical Mystery Tour (1967), Vive 
le Sport và The Italian Job (1969).

Thế hệ 9X trở về trước tại Việt Nam cũng chắc chắn 
không xa lạ với hình ảnh chiếc MINI Cooper 1000 Mark 
II đời 1976 nhỏ nhắn đồng hành cùng Mr. Bean trong 
series phim hài cùng tên. 

Tất cả đưa MINI trở thành cái tên đứng thứ 2 trong 
danh sách những mẫu xe có sức ảnh hưởng lớn nhất 
thế kỷ 20 vào năm 1999.

MINI 5-Cửa - Sinh ra để thay đổi

Suốt từ năm 1959 đến 2000, MINI gần như không thay 
đổi nhiều về kiểu dáng, vẫn là “chiếc hộp” với đèn pha 
tròn và lưới tản nhiệt đặc trưng. Nếu chỉ với những 
đặc điểm trên, có lẽ MINI đã không nổi danh toàn cầu 
như hiện nay. Bước ngoặt diễn ra vào năm 1997 khi 
chiếc MINI Concept - mẫu xe thay thế cho MINI cổ 

điển - ra mắt tại triển lãm Frankfurt. 

Năm 2000, MINI về “cùng nhà” BMW và bản thương 
mại của MINI Concept ra đời. Tên gọi MINI Hatch đã 
phần nào nói lên thay đổi của dòng xe này so với thế 
hệ cổ điển trước đó. Từ đây, những chiếc MINI bất kể 
dòng nào cũng đều có cửa sau như chiếc hatchback 
(3 cửa và 5 cửa) hay mẫu Clubman với 6 cửa độc đáo.

Trong đó, phổ biến và thực dụng nhất vẫn là mẫu MINI 
5-Cửa và sau này, MINI 5-Cửa trở thành một dòng xe 
của thương hiệu Anh quốc. 

Với MINI 5-Cửa, hãng xe Anh quốc đã tạo ra mẫu xe 
đáp ứng được 2 yếu tố là bản sắc và thực dụng. Nói 
một cách dễ hiểu, MINI 5-Cửa là mẫu xe đẹp có thể 
đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau, không phải chỉ để 
dạo phố.

Sau bao năm tháng, dù có thêm biến thể 5 hay 6 cửa, 
MINI vẫn giữ được những đặc điểm mang tính di sản 
như kiểu dáng, cặp đèn pha tròn, lưới tản nhiệt.

Lần đầu bước vào showroom MINI, tôi đi tìm bằng 
được chiếc Cooper vì với tôi, nhắc đến MINI là phải 
đi kèm với Cooper. Đập vào mắt tôi là chiếc MINI 
Cooper S 5-Cửa màu cam đi kèm 2 sọc màu đen 
trên nắp ca-pô nổi bật. 

Khoan nói đến thiết kế, chỉ riêng màu sắc của MINI 
Cooper S 5-Cửa đã làm tôi mê mẩn. Tương tự các thế 
hệ MINI trong quá khứ, dòng xe MINI hiện đại vẫn đi 
kèm những màu trẻ trung, thời trang như cam, xanh 
da trời, xanh quân đội (British Green), màu trắng ngà. 

Được xem là bản thấp hơn của Cooper S, MINI One 
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5-Cửa khác biệt đôi chút khi không có sọc trang trí 
trên nắp ca-pô, mâm nhỏ hơn. Tuy nhiên, phiên bản 
này vẫn khá “chất chơi” với hình cờ Anh trên mui xe 
và ốp kính chiếu hậu.

Nếu chiếc MINI 5-Cửa xuất hiện trên đường, bạn sẽ 
không thể nhầm lẫn mẫu xe này với thương hiệu nào 
khác. Cả Cooper S 5-Cửa và One 5-Cửa vẫn giữ lại 
hầu hết đặc điểm gọi là di sản của MINI như kiểu dáng 
“dạng hộp”, cặp đèn tròn, lưới tản nhiệt hình thang 
ngược hay nắp ca-pô dạng vỏ sò. 

Vẫn là kiểu dáng như chiếc hộp nhưng các đường nét 
của MINI 5-Cửa được bo tròn nhiều hơn. Các đường 
cong, bo tròn xuất hiện trên nhiều chi tiết ngoại thất 
như đèn trước, gương chiếu hậu, đèn sương mù, hốc 
tay nắm cửa, ống xả...

Bên cạnh các chi tiết nhận diện riêng, dòng xe này 
cũng có những thay đổi để đáp ứng thị hiếu của khách 
hàng. Nổi bật nhất là cụm đèn hậu với họa tiết 3D lấy 
cảm hứng từ Union Jack - lá cờ của Vương quốc Anh. 
Chi tiết này vừa giúp xe trở nên nổi bật, vừa là đặc 
điểm nhận diện từ phía sau.

Dòng xe đẹp và thực dụng

Với nhiều người, MINI là thương hiệu xe thời trang và 
khách hàng mua MINI phải là những người có gu. Vì lẽ 
đó, MINI mang mác “xe chơi” chứ không phải mẫu xe 
dành cho gia đình. MINI 5-Cửa ra đời để xóa bỏ định 
kiến này.

Bên cạnh vẻ đẹp, tính thực dụng cũng là yếu tố không 
thể không nhắc đến của MINI 5-Cửa. Mang yếu tố xe 
gia đình nhiều hơn là “xe chơi”, không vì thế mà MINI 
5-Cửa mất đi nét đặc trưng của MINI vốn đã tồn tại 
hơn 60 năm qua.

Hiệu ứng thị giác của MINI làm chúng ta cảm thấy lo 
lắng về không gian bên trong xe. Thực tế thì mẫu xe 
này đã đánh lừa mọi người, trong đó có tôi. Hàng ghế 
trước và hàng ghế sau của xe khá rộng rãi so với vóc 
dáng trung bình của người Việt. Khi bước vào bên 
trong xe, tôi khá thoải mái khi xoay xở cả ở ghế lái, 
ghế phụ và đương nhiên cả hàng ghế sau.

Bên cạnh đó, cốp xe của MINI 5-Cửa có dung tích 278 
lít và tăng lên 941 lít khi gập hàng ghế sau. Nhờ đó, sức 
chứa khoang hành lý trên MINI 5-Cửa lớn hơn 30% so 
với MINI 3-Cửa. Với khoang hành lý này, gia đình nhỏ 4 
người có thể chứa đủ đồ cho hành trình nhỏ 1-2 ngày.

Tương tự ngoại thất, phần lớn chi tiết trong nội thất 
đều mang hình tròn. Hãng xe Anh đã khéo léo khi chia 
bố cục nội thất thành từng cụm như vô-lăng, bảng 

điều khiển, cần số... Cách bố trí này mang đến sự gọn 
gàng, đơn giản cho xe, qua đó giúp người ngồi trong 
xe cảm thấy thoải mái hơn.

Nếu muốn thư giãn, đèn nội thất 12 màu và tùy chọn 
hệ thống âm thanh Harman Kardon 12 loa cùng bộ 
ghế bọc da Chester sẽ thỏa mãn bạn.

Cả MINI One 5-Cửa và MINI Cooper S 5-Cửa đều có đầy 
đủ tiện nghi như màn hình giải trí trung tâm 6,5 inch với 
viền LED, điều hòa tự động 2 vùng, ghế trước kiểu thể 
thao, ghế hành khách trước chỉnh được độ cao, vô-lăng 
thể thao hay tính năng kiểm soát hành trình.

Động cơ mạnh mẽ, cảm giác lái như xe đua

MINI One 5-Cửa được trang bị động cơ 3 xi-lanh tăng 
áp 1.5L, cho ra công suất 102 mã lực, mô-men xoắn 
190 Nm -  sức mạnh tương đương các mẫu xe gia đình 
7 chỗ tại Việt Nam. Rõ ràng, với kích thước nhỏ hơn, 
đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu 
trước, MINI One 5-Cửa cho cảm giác lái nhanh nhạy, 
thú vị hơn.

Nếu cảm thấy động cơ của MINI One 5-Cửa chưa đủ 
mạnh, bạn có thể đổi mục tiêu sang MINI Cooper S 
5-Cửa. Khi nhắc đến MINI Cooper là nhắc đến cảm 
giác lái go-kart đặc trưng. Xe sử dụng động cơ tăng 
áp cuộn kép 4 xy-lanh 2.0L, sản sinh công suất 192 mã 
lực, mô-men xoắn 280 Nm, hộp số ly hợp kép 7 cấp, 
hệ dẫn động cầu trước. 

Ngoài việc mạnh hơn MINI One đến 90 mã lực, 
Cooper S 5-Cửa còn đi kèm hệ thống hỗ trợ vào 
cua Performance Control và lẫy chuyển số, mang 
đến cho bạn trải nghiệm lái tương tự những chiếc 
xe đua go-kart thực thụ. Cảm giác lái go-kart sẽ 
trở nên chân thật hơn với bộ ghế thể thao kiểu ôm 
lưng, trọng tâm thấp.

Sở hữu sức mạnh của chiếc sedan BMW 3-Series gói 
gọn trong thân hình nhỏ bé, MINI Cooper S 5-Cửa sẽ 
cho bạn cảm giác dính ghế khi chuyển sang chế độ 
Sport. Lanh lẹ trên phố, lao đi trên đường trường đi 
kèm những pha đánh lái mượt mà là cảm giác lái mà 
MINI muốn khách hàng trải nghiệm trên chiếc Cooper 
S 5-Cửa.

Với MINI 5-Cửa, hãng xe Anh đã phá đi định kiến MINI 
là “xe chơi”, chỉ để dạo phố. Một chiếc MINI One 5-Cửa 
có thể chở gia đình bạn đến bất cứ đâu với không gian 
nội thất tiện nghi, thoải mái. Hay với MINI Cooper S 
5-Cửa, bạn sẽ trải nghiệm mẫu xe có cảm giác lái thể 
thao với nhiều công nghệ hỗ trợ. Hiện tại, MINI Cooper 
S 5-Cửa đang được phân phối chính hãng tại Việt 
Nam với giá lần lượt là 1,529 tỷ đồng và 1,949 tỷ đồng.
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With the 5-door hatches, the U.K. automaker has made a clear statement that innovation 
is in their DNA to meet customer demands, yet preserving their endowed “legacy”.

MINI 5-DOOR HATCH
NOT ONLY

FOR CITY TOUR

114



Not so many cars have succeeded to create 
their own places in terms of brand and design 
philosophies like MINI.

First debut since MINI was acquired by BMW 
Group, the MINI 5-door hatches were considered 
a late “child” of the U.K. auto brand. Having been 
made based on the German practicality, the car still 
retains the “British soul”, its unique characteristics.

MINI - Embodiment of the British popular culture

Most car enthusiasts today would know about MINI 
with stylish cars in square and compact bodies. 
However, not so many knew that its origins came 
from the 1956 Suez crisis.

At the time, car sales dropped dramatically due to 
gasoline shortages in Europe. Therefore, the urgent 
needs for small and fuel-economy cars prompted 
British Motor Corporation (BMC) to create the MINI 
Mark I (marketed under the name Austin Seven 
or Morris Mini-Minor). Austin and Morris were two 
sub-brands under BMC which were in charge of 
making the MINI. With its square design with a 
fancy orange color, the MINI car quickly earned the 
nickname The Orange Box.

Not long after its debut, MINI was voted as a British 
pop culture icon in the 1960s. The cars appeared in 
countless TV series and movies and have long been 
a favorite among celebrities.

The small cars were used by all four members of the 
legendary The Beatles, music legend David Bowie 
or British fashion icons like Twiggy, Mary Quant.

The MINI Cooper and Cooper S also appeared in 
the 60s British films such as A Shot in the Dark 
(1964), Magical Mystery Tour (1967), Vive le Sport 
and The Italian Job (1969).

In Vietnam, the millennials certainly would not miss 
out the 1976 MINI Cooper 1000 Mark II in Mr. Bean 
sitcom as well. 

All have made MINI become the 2nd most influential 
cars of the 20th century in 1999.

MINI 5-Door Hatch - Born to change

From 1959 to 2000, the MINI did not change much in 
terms of design, still a “box” with round headlights 
and a characteristic grille. With only those features, 
perhaps MINI would not have been globally famous 
as it is today. The turning point came in 1997 when 

the MINI Concept - a replacement for the classic 
MINI - was unveiled at the Frankfurt Motor Show. 

In 2000, when MINI joined with BMW, the 
commercial version of the MINI Concept was 
launched. The name MINI Hatch has somehow 
conveyed the changes compared to the previous 
generations. From here, regardless of their 
segments, all MINI cars have a split rear door like a 
hatchback (3 doors and 5 doors) or the spectacular 
Clubman with 6 doors.

The most popular and practical was still the MINI 
5-Door hatch which then became one of its main 
models. 

The MINI 5-Door Hatch has two factors: identity 
and practicality. In other words, it is a nice car that 
can satisfy different needs, not just for city tours.

After all these years, whether on 5-door or 6-door 
variants, the MINI have retained its legacy in design, 
round headlights and grille.

The first time I entered the MINI showroom, I went 
looking for a Cooper. For me, MINI has to go with 
Cooper. What caught my eyes was the orange MINI 
5-door Cooper S with 2 striking black stripes on the 
bonnet.

Not to mention the design, the color of the MINI 
5-door Cooper S alone always fascinates me. 
Similar to past generations, today MINI cars are 
loyal to young and trendy colors such as orange, 
blue, British Green, and ivory white.

In a less luxury version, the 5-door MINI One is 
slightly different with no decorative stripes on the 
bonnet and smaller wheels. However, this version 
is still “cool” with the British flag on the hood and 
rearview mirrors.

When the 5-door MINI hits the road, there is no way 
that you could take it for another brand. Both the 
5-door Cooper S and One preserve most of its so-
called heritage features such as the “boxy” design, 
round headlights, the inverted trapezoidal grille or 
the clamshell bonnet. 

Though boxy, the outlines of the MINI 5-Door tend 
to be more curved than other versions, which can 
be seen on exterior details such as front lights, 
rearview mirrors, fog lights, door handles, exhaust 
pipes...

Apart from its characteristic features, the MINI 

115



5-door hatch also offers some tweaks to meet the 
current demands. The most prominent is the 3D 
LED rear lights with Union Jack design, which helps 
the car stand out from behind.

Nice and practical

For many, MINI is a fashion car brand for trendy 
customers. That’s why MINI is named “a player’s 
car”, not a family car. But the MINI 5-door was born 
to beat the mentality.

Besides elegance, practicality is also a distinctive 
factor of the model. Offering features for families 
rather than “player’s car”, the MINI 5-Door does not 
lose its 60-year legacy.

MINI’s appearance sometimes has us concerned 
about the interior space. In fact, the car has fooled 
everyone, including me. The front and rear seats are 
quite spacious for an average Vietnamese. Getting 
inside the car, it was quite comfortable for me in 
the driver’s seat, the front passenger seat and of 
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course the back seats.

The trunk size is 278 liters, and jumps to 941 liters with rear seats 
folded down. The luggage compartment on the 5-Door is 30% larger 
than that of the 3-Door. With such space, a 4-member family can 
store enough for their 1-2 day journeys.

Similar to the exterior, most details in the interior are circular. The 
British automaker has cleverly divided the interior into clusters such 
as the steering wheel, dashboard, gear lever..., which creates simplicity 
to the car, providing more comfort for the occupants.

For relaxation, the 12-color LEDs, the 12-speaker Harman Kardon 
sound system and Chester leather seats can satisfy you.

Both the One and Cooper S are equipped with full amenities, 
including a 6.5-inch central screen with LED trims, 2-zone automatic 
air conditioning, sporty front seats, passenger seats with height 
adjustments, a sporty steering wheel or cruise control.

Powerful engine and race-car experience

The 5-door MINI One mounts a turbocharged 1.5-liter 3-cylinder 
engine which produces 102 horsepower and 190 Nm of torque - 
equivalent to 7-seater family cars in Vietnam. With its compact size, 
7-speed dual-clutch transmission and front-wheel drive system, the 
MINI One surely can offer a more responsive and exciting driving 
experience.

If it is still not strong enough for you, you can switch to the 5-door MINI 
Cooper S which provides the typical go-kart driving. The car uses a 
2.0-liter 4-cylinder twin-scroll turbocharger engine which produces 192 
horsepower and 280 Nm of torque, a 7-speed dual-clutch transmission, 
and a front-wheel drive system.

Not only 90 horsepower more powerful than the MINI One, the 
Cooper S also comes with Performance Control anti-torque steering 
system and gearshift, giving you a real go-kart driving experience 
which is intensified with the back-hugging and low-base sports seat.

Possessing the power of a BMW 3-Series sedan in a small body, 
the 5-door MINI Cooper S will give you a feeling of speed when 
switching to Sport mode. Quick run on city streets, whooshing on 
long roads with smooth steering is exactly the driving feeling that 
MINI would want for its customers on the 5-door Cooper S.

With the 5-Door MINI hatches, the British automaker has broken 
the belief in which MINI is only a car for players who are fond 
of city tours. Instead, a 5-door MINI One can carry your family 
anywhere with a comfortable interior space. Or the 5-door MINI 
Cooper S can give you sports car experiences with different 
assistive technologies. The Cooper S is now distributed in Vietnam 
at VND1,529 billion (nearly $67,500) and VND1,949 billion (nearly 
$86,000).
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Không chỉ chinh phục các ‘tay chơi’ bởi khối động cơ 
đồ sộ cùng sức mạnh vượt trội, BMW S 1000 R còn 
cuốn hút bởi cảm giác lái đầy phấn khích và hàng 
loạt công nghệ đỉnh cao.
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Với những gã đàn ông mê đắm thú chơi tốc độ 
và sức mạnh, chắc hẳn chẳng ai lại xa lạ với 
“cá mập” BMW S 1000 RR - mẫu superbike 

“đình đám” và luôn được ví như một trong những biểu 
tượng về sức mạnh của hãng mô tô đến từ Đức. 

Tuy nhiên, có một thực tế là S 1000 RR dù đã được 
BMW Motorrad táo bạo đưa thẳng từ đường đua 
đến kệ hàng tại các showroom trên toàn cầu, nhưng 
dẫu sao cũng chỉ là “ước mơ” xa xỉ với phần đông tín 
đồ mô tô thể thao. Bởi bên cạnh giá bán, những đặc 
trưng có phần “hoang dã” từ một mẫu xe đua thuần 
túy cũng khiến “quái thú” này khó lòng tiếp cận với 
số đông khách hàng. Đây chính là lí do vì sao, BMW 
Motorrad quyết định cho ra đời thêm mẫu S 1000 R 
vào cuối năm 2013. 

Đáng chú ý, mẫu Roadster đàn em này dù “sinh sau 
đẻ muộn” nhưng lại nhanh chóng nổi đình nổi đám và 
đang được ví như “thỏi nam châm” thu hút sự chú ý 
của giới chơi mô tô trên thế giới. Lý do là bởi, BMW S 
1000 R giống như một phiên bản thu nhỏ từ S 1000 
RR, khi vẫn thừa hưởng những DNA được xem là “đặc 
sản”, làm nên tên tuổi của mẫu mô tô “đàn anh”. 

Trong đó, đáng kể nhất là khối động cơ I4 danh 
tiếng. Cỗ máy đồ sộ giúp S 1000 R trở thành một 
trong những mẫu Roadster mạnh nhất phân khúc, 
khi sở hữu công suất cực đại lên đến 165 mã lực, 
cùng mô-men xoắn 114Nm. 

Đặc biệt, ở thế hệ 2021 mới nhất, S 1000 R còn được 
tinh chỉnh trọng lượng xuống chỉ còn 199 kg nhẹ hơn 
phiên bản tiền nhiệm 6,5 kg, thậm chí phiên bản M 
Package trọng lượng chỉ còn 195 kg. Chi tiết này kết 
hợp cùng kiểu thiết kế khí động học, với phần đầu xe 
thấp và đuôi xe vuốt cao tương tự đàn anh, giúp “cá 
mập em” nhà BMW trở nên linh hoạt hơn, gia tăng 
khả năng kiểm soát, đồng thời mang đến cảm giác lái 
“sướng” hơn với khả năng tăng tốc ấn tượng, từ 0-100 
km/h chỉ trong 3,2 giây.

Trong nguyên lý thiết kế của BMW Motorrad, tốc độ 
tối đa không phải là yếu tố duy nhất được chú trọng, 
mà cảm xúc khi cầm lái được đề cao hơn cả. Và S 
1000 R là minh chứng cho triết lý này. 

Đáng chú ý, bên cạnh việc kế thừa tinh túy từ khả 
nặng vận hành của “đàn anh”, S 1000 R cũng sở hữu 
nhiều lợi thế từ một mẫu Roadster. Đầu tiên là kiểu 
dáng thiết kế hiện đại, tinh giản và phóng khoáng 
hơn. Ở thế hệ mới nhất, S 1000 R ấn tượng nhờ cụm 
đèn pha nhỏ gọn, thiết kế sắc nét và thể thao, thay 
thế kiểu thiết kế bất đối xứng ở thế hệ trước. Mẫu 
Roadster nhà BMW Motorrad cũng thực dụng hơn 
với dáng ngồi thoải mái, góc đánh lái rộng hơn giúp 
xe dễ dàng khi di chuyển trong đô thị, đồng thời vẫn 
phù hợp với nhu cầu của những đi xa.

Chưa hết, không chỉ tập trung vào sức mạnh chinh 
phục, BMW Motorrad còn chú trọng vào cảm xúc lái 
và cảm giác trải nghiệm của khách hàng khi “chất” 
trên S 1000 R mới hàng tá công nghệ, biến S 1000 R 
trở thành chiếc xe Roadster được trang bị nhiều công 
nghệ hiện đại bậc nhất phân khúc.  

Đầu tiên phải kể đến màn hình màu TFT 6.5 inch đặt 
ở vị trí dễ nhìn, hiển thị rõ nét ngay cả ở điều kiện ánh 
sáng khó. Người dùng có thể chọn nhiều thiết kế màn 
hình khác nhau, như Pure Ride Screen cung cấp đầy 
đủ thông tin cần thiết, Core Screen hiện thông tin 
về độ nghiêng của xe, mức độ giảm tốc và độ bám 
đường. Thậm chí, ở bản M Package, hãng xe Đức còn 
cung cấp thêm màn hình Core Screen thể hiện thời 
gian chạy trong trường đua. Trên màn hình tiện ích này 
cũng được tích hợp kết nối thông minh Connectivity, 
cho phép kết nối bluetooth với điện thoại, dẫn đường 
GPS, nghe nhạc và đàm thoại thông qua tai nghe 
Bluetooth. Người lái dễ dàng điều chỉnh các thông số 
thông qua núm xoay Multi-Controller trên cụm điều 
khiển bên trái của tay lái. 

Cùng với cỗ máy vận hành “trứ danh”, trang bị công 
nghệ và tiện ích hàng đầu phân khúc chính là thứ 
gia vị cộng thêm, mang lại cảm giác trải nghiệm 
khác biệt phía sau tay lái BMW S 1000 R, giúp mẫu 
Roadster đến từ Đức trở nên độc đáo và có sức hút 
đặc biệt với những biker thực thụ.
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“Chất chơi” của BMW S 1000 R còn thể hiện ở hệ 
thống đèn “Full LED” với đèn pha, đèn chiếu sáng ban 
ngày (Daytime Riding Light), đèn xi nhan và đèn hậu 
tích hợp “2 trong 1”. Đặc biệt, “đôi mắt” của S 1000 R 
được tích hợp công nghệ chiếu sáng theo độ nghiêng 
của xe (Adaptive Cornering Light), nằm trong gói 
trang bị cao cấp Headlight Pro, giúp mở rộng phần 
chiếu sáng khi vào cua, an toàn hơn khi lái xe ban đêm.

Ngoài ra, Chiếc xe Roadster nhà BMW cũng được 
trang bị tiêu chuẩn hệ thống chống trượt DTC, khởi 
hành ngang dốc Hill Start Control, hệ thống chống bó 
cứng phanh trong cua ABS Pro cùng 4 chế độ lái Rain, 
Road, Dynamic và Dynamic Pro, phù hợp với nhiều 
điều kiện mặt đường, cùng hàng loạt hỗ trợ an toàn 
như Phanh động cơ (Engine Brake), kiểm soát bốc 
đầu (Power Wheelie) và hỗ trợ phanh khẩn cấp DBC 
(Dynamic Brake Control). 

Ấn tượng hơn, ở thế hệ mới nhất, S 1000 R lần đầu tiên 
hệ thống kiểm soát phanh động cơ (MSR), giúp kiểm 
soát điện tử lực phanh của động cơ đến bánh sau, 
hạn chế tối đa khả năng khóa bánh sau khi phanh và 
xuống số nhanh. 

“Đừng nhìn người Đức chơi xe, hãy xem cách 
người Đức tạo ra chiếc xe”.

Có thể nói, những trang bị công nghệ, tiện ích hàng 
đầu phân khúc chính là thứ gia vị cộng thêm, mang 
đến những cảm giác trải nghiệm khác biệt phía sau 
tay lái BMW S 1000 R. Giúp mẫu Roadster đến từ 
Đức trở nên độc đáo và có sức hút đặc biệt với 
những biker thực thụ.

Và rõ ràng, không phải ngẫu nhiên, trong thế giới mô 
tô xưa này lại có một câu nói được xem là kinh điển: 
“Đừng nhìn người Đức chơi xe, hãy xem cách người 
Đức tạo ra chiếc xe”. Quả thực, từ những chiếc ô tô 
sang trọng đến những chiếc mô tô mạnh mẽ, uy lực; 
trong từng sản phẩm, “chất Đức” vẫn là một giá trị, 
một sức hút vô hình khó có thể lí giải được. 

BMW Motorrad là một minh chứng như vậy với lịch 
sử gần 100 năm đáng ngưỡng vọng. Từ những chiếc 
BMW – R32 đầu tiên xuất xưởng, đến những dòng 
R-Series đẳng cấp hay những chiếc binh GS, S dũng 
mãnh, thương hiệu mô tô Đức luôn khẳng định được 
vị thế, bất chấp sự cạnh tranh đến từ những thương 
hiệu xe Nhật, Mỹ. 
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Men who are fond of speed and power will find no stranger to the 
BMW S 1000 RR - the superbike known as the BMW Motorrad symbol 
of power.

Yet, even though the S 1000 RR has been boldly brought from the 
racing tracks to the showrooms around the world, it is still a wishlist 
item for most sports bike enthusiasts. Besides high prices, the 
“stocky” features have made the “beast” hard to reach. To make up 
for lost times, BMW Motorrad decided to launch the S 1000 R at the 
end of 2013.

The later roadster quickly won popularity and immensely attracted 
the attention of motorcyclists around the world as it was considered 
a miniature version of the S 1000 RR, inheriting the features which 
have built the name for its older brother in the first place.

The most prominent feature is I4, the massive engine that has turned 
the S 1000 R one of the most powerful roadsters in the segment with 
a maximum capacity of up to 165 horsepower at 114 Nm of torque.

Not only alluring ‘players’ with the massive engine 
block and powerful performance, the BMW S 1000 R 
also captivates bikers by exciting driving experience 
and a bunch of top-of-the-edge technologies.

'MIGHTY WARRIOR'
BMW S 1000 R
CHALLENGING
AND ALLURING
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Especially, in the 2021 generation, the S 1000 
R optimizes its weight to 199 kilograms, 6.5 
kilograms lighter than the predecessor. The M 
Package version weighs only 195 kilograms. Light 
weight and aerodynamic design - low front and 
high rear provide the BMW “baby shark” with more 
flexibility, control, and extreme driving pleasure 
with impressive acceleration from zero to 100 
kilometers per hour in just 3.2 seconds.

In BMW Motorrad design philosophy, great speed 
is not the only key factor, but most of all, the 
driving pleasure is. The S 1000 R is a testament to 
the philosophy. 

Apart from inheriting the essence of the performance 
from its older brother, the S 1000 R also possesses 
many advantages from a roadster model. The first 
one is a modern, streamlined and liberal design. 
The latest generation of the S 1000 R is impressive 
thanks to its compact headlights, sharp and sporty 
design to replace the asymmetrical design in the 
previous generation. The bike is also more practical 
with a comfortable sitting position, an enlarged 

steering angle for easier navigation in urban areas 
as well as long-distance journeys.

BMW Motorrad also focuses on delivering exciting 
driving experience when “loading” on the new S 
1000 R dozens of technologies, making it the most 
advanced roadster in the segment.

The 6.5-inch TFT color screen provides crystal 
displays even in difficult lighting conditions. Riders 
can choose different screen modes, such as Pure 
Ride Screen with all necessary information, or 
Core Screen that displays the vehicle’s inclination, 
deceleration and traction levels. On the M Package 
version, the Core Screen also includes the lap 
time. The screen is integrated with Connectivity 
which allows bluetooth phone connections, GPS 
navigation, bluetooth headset for music and hands-
free phone calls. The biker can easily adjust the 
Multi-Controller knob on the left of the handlebars. 

Along with the inherent powerful engine, the 
segment-leading technologies and utilities are 
the spices to add to special riding experiences for 
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the BMW S 1000 R, completing its uniqueness and 
appeal to real bikers.

The “playfulness” of the motorbike also lies in the “Full 
LED” system with headlights, Daytime Riding Light, 
turn signals and integrated taillights. In particular, 
the lights are integrated with the Adaptive Cornering 
Light technology, included in the Headlight Pro 
package which expands the lighting angle during 
cornering, ensuring more safety at night.

The BMW roadster also provides standard DTC 
traction control system, Hill Start Control, ABS 
Pro anti-lock braking system and 4 driving modes 
Rain, Road, Dynamic and Dynamic Pro, suitable 
for different road conditions, along with a series of 
safety aids such as Engine Brake, Power Wheelie and 
Dynamic Brake Control.

More impressively, this is the first time the engine 
brake control system (MSR) helps to electronically 
control the braking force of the engine on the rear 
wheel, minimizing wheel lock and quick downshift 
after braking. 

“Don’t watch Germans playing with the bike, 
watch them making it”.

The segment-leading technologies and utilities are 
the spices to add to special riding experiences for 
the BMW S 1000 R, completing its uniqueness and 
appeal to real bikers.

In the motorcycle world, there is a well-known 
saying reading, “Don’t watch Germans playing 
with the bike, watch them making it”. Indeed, 
from luxury cars to super-power motorcycles, the 
German quality is an invisible value and hard-to-
explain attraction.

The BMW Motorrad is exemplary with an admirable 
100-year history. From the first BMW R32, to the 
high-class R-Series or the powerful GS and S, the 
German motorcycle brand is able to protect its 
stronghold against competitions from the Japanese 
and American brands.
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PEUGEOT

Không phải ngẫu nhiên mà thương hiệu Peugeot phát triển mạnh 
mẽ qua hơn 210 năm lịch sử. Một thương hiệu với đầy đủ nhân lực 
và trí tuệ luôn cho ra đời những sản phẩm xứng tầm, đáp ứng được 
nhu cầu của khách hàng qua từng thời kỳ. Và lẽ dĩ nhiên, mỗi thương 
hiệu luôn có những điều đặc biệt mang dấu ấn riêng, đặc trưng và 
tồn tại theo thời gian.

Peugeot trước hết là tên của dòng họ sáng lập ra 
thương hiệu sản xuất Ô tô & động cơ Ô tô hàng đầu 
có lịch sử hơn 210 năm. Năm 1810, thương hiệu 
Peugeot chính thức được ra đời dưới tên gọi 
Peugeot Frères, bắt nguồn từ một xưởng sản xuất 
thép và dần mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực ô tô 
tại thị trấn Sochaux, Pháp – nơi giao thoa giữa ba 
nền văn hoá: thời trang của văn hóa Pháp, kỹ thuật 
của người Đức và tính chính xác của người Thụy Sĩ. 

Năm 1882, Peugeot cho ra mắt chiếc xe đạp đầu tiên, 
sau đó lấn sân vào thị trường sản xuất ô tô và nhanh 
chóng gây tiếng vang với những mẫu xe huyền thoại 
với logo sư tử đặc trưng của thương hiệu, được xem 
là biểu tượng của nước Pháp.

NGUỒN GỐC THƯƠNG HIỆU PEUGEOT
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Đến những năm 1970, Peugeot là thương hiệu xe du lịch sang trọng phổ biến nhất tại miền Nam với các 
mẫu xe 202, 203 và đặc biệt mẫu xe 404 đại diện cho sự đẳng cấp của những người thành đạt. 

Suốt thời gian từ năm 1975 đến thập niên 90, hầu hết các thương hiệu ô tô thế giới đã vắng bóng tại Việt 
Nam. Phải đến năm 2013, huyền thoại Peugeot mới thực sự trở lại thông qua việc ký kết hợp tác giữa THACO 
và tập đoàn PSA (Nay là Stellantis) để chuyển giao công nghệ lắp ráp và phân phối độc quyền xe du lịch 
Peugeot. Hiện tại các mẫu xe Peugeot tiêu biểu như New Peugeot 2008, New Peugeot 3008, New Peugeot 
5008 đã xuất sắc chinh phục khách hàng Việt với doanh số bùng nổ, dẫn đầu phân khúc SUV Châu Âu.

Tại Việt Nam, vào những năm 30 của 
thế kỷ trước, thương hiệu Peugeot 
được biết đến qua các sản phẩm từ 
cối xay tiêu đến chiếc máy may và 
đặc biệt những chiếc xe đạp Peugeot 
cá vàng (phổ biến tại Miền Bắc, lúc 
bấy giờ còn được gọi tên là “lơ”, xe 
có màu đồng hun) như là biểu tượng 
sản phẩm danh giá nhất thời bấy giờ, 
được người dân truyền miệng bằng 
câu thơ:

Một yêu anh có Seiko
Hai yêu anh có Peugeot cá vàng

Đã bao giờ bạn thắc mắc tại sao hầu hết các mẫu xe của Peugeot đều được đặt tên theo các con số 
như 203, 404, 2008, 3008, 5008 …  Từng con số và vị trí đặt để đều mang những ý nghĩa riêng độc 
đáo, đặc trưng của thương hiệu.

Kể từ năm 1929 đến nay, Peugeot đã trải qua 8 thế hệ về tên gọi, trong đó 201 là thế hệ đầu tiên. Thông 
thường tên gọi của các mẫu xe Peugeot đều có từ 3 đến 4 chữ số, trong đó, số đầu tiên thể hiện phân khúc 
hoặc kích thước của xe. Ví dụ như 108, 208 (1, 2 chỉ dòng xe cỡ nhỏ phân khúc A, B) – 3008 (phân khúc C) …

Số chính giữa thể hiện chiều cao, nếu chỉ có một số 0 ở giữa là xe có gầm thấp như sedan, hachtback 
(508); nếu có hai số 0 ở giữa là thể hiện cho dòng xe thể thao gầm cao SUV (3008…) hay xe đa dụng 
MPV 

Số cuối cùng của Peugeot thể hiện thế hệ ra đời của xe. Đến năm 2012, Peugeot quyết định không thay đổi 
số trong tên khi phát triển sang thế hệ mới. Thay vào đó, tất cả các sản phẩm của thương hiệu Peugeot sẽ 
mang tên gọi kết thúc bằng số 1 hoặc 8. Tất cả các mẫu xe hiện nay kết thúc bằng số “7” sẽ được thay thế 
bằng số “8” khi được cách tân. Số 1 sẽ được dùng trong tên của những mẫu xe phổ thông hơn, sở hữu giá 
bán hợp túi tiền (301) và tên những mẫu xe cao cấp hơn sẽ kết thúc bằng số 8 (5008…). 

Ngoài ra, Peugeot sẽ tiếp tục sử dụng hai số 0 ở giữa khi đặt tên những mẫu xe gầm cao như crossover 
và minivan. 

Ý NGHĨA VỀ CÁCH ĐẶT TÊN GỌI CÁC MẪU XE PEUGEOT
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Mang triết lý thiết kế Peugeot i-Cockpit, các mẫu xe 
Peugeot sở hữu khoang lái mô phỏng buồng lái máy 
bay với xu hướng tập trung vào người lái, đậm chất 
tương lai hòa cùng không gian kỹ thuật số. Ngôn ngữ 
thiết kế được thể hiện trên những chiếc xe Peugeot 
không chỉ mang đặc trưng chất Pháp – nghĩa là đẹp 
một cách thanh lịch, tinh tế mà còn rất hữu ích khi 
sử dụng bao gồm màn hình hiển thị thông số điện 
tử 12,3 inch; màn hình giải trí cảm ứng 10 inch; cụm 
phím điều khiển không hề đơn điệu mà được thiết kế 
phá cách như những phím đàn piano mượt mà; vô 
lăng D-cut vát cạnh 2 đầu tạo cảm giác thể thao, đầm 
chắc thêm phần linh hoạt cho người điều khiển và cần 
số điện tử hiện đại.

Từng thế hệ của ngôn ngữ thiết kế này được nâng 
cấp theo sự ra đời của các mẫu xe mới những vẫn 
luôn giữ được sự nhẹ nhàng, lãng mạn, lôi cuốn, tinh 
tế, luôn hiện đại theo thời gian… và mang nét rất riêng 
không thể lẫn vào đâu được.

NGÔN NGỮ THIẾT KẾ SẢN PHẨM 

NGOẠI THẤT

NỘI THẤT

Ngoại hình xe Peugeot được thiết kế lấy ý tưởng hình 
tượng sư tử thể hiện qua các chi tiết đặc trưng như: 
Đèn trước full LED mô phỏng cặp mắt sư tử tinh anh, 
Đèn ban ngày tích hợp đèn sương mù với thiết kế 
ấn tượng mô phỏng hình ảnh nanh sư tử sắc bén. 
Mặt ca lăng tràn viền phong cách mới mô phỏng 
mũi sư tử mạnh mẽ. Đèn hậu 3 sọc hiệu ứng 3D mô 
phỏng móng vuốt sư tử dũng mãnh, Thân xe với 
những chi tiết dập nổi, góc cạnh mang hình ảnh uyển 
chuyển linh hoạt của những chú Sư tử đang vồ mồi.

Đặc biệt nhất là vào năm 1958, hình ảnh sư tử chính 
thức được đăng ký là logo nhận diện của thương hiệu 
Peugeot. Dù được thay đổi cách tân qua nhiều lần 
nhưng tinh thần mãnh liệt luôn tồn tại và phát triển theo 
thời gian, là thương hiệu ô tô dễ nhận diện trên thế giới.

XE PEUGEOT
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Tại Việt Nam, Bộ 3 SUV Peugeot thế hệ mới New Peugeot 2008, New Peugeot 3008 & New Peugeot 5008 
vừa được giới thiệu trong thời gian vừa qua đã tạo nên cơn sốt và dẫn đầu doanh số trong phân khúc SUV 
Châu Âu. Thành công mà Peugeot đang gặt hái không thể không kể đến THACO AUTO, nhà phân phối lắp 
ráp ô tô uy tín hàng đầu Việt Nam với sự đầu tư bài bản vào hệ thống phân phối trên toàn quốc cùng đội 
ngũ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp từ khâu bán hàng đến dịch vụ sau bán hàng, tạo sự thuận tiện 
và yên tâm nhất cho khách hàng khi đến với các đại lý của THACO AUTO.

Với tiêu chí không ngừng phát triển, THACO AUTO sẽ tiếp tục tập trung hoàn thiện hơn nữa line up sản 
phẩm cũng như dịch vụ đi kèm để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trong thời đại mới, 
giúp khách hàng có thêm nhiều lựa chọn xứng tầm và giữ vững vị thế trong phân khúc SUV Châu Âu.

Với những sản phẩm chất lượng được phát triển qua từng thời kỳ, không khó để thương hiệu Peugeot nói 
chung cũng như từng dòng xe nói riêng liên tục dành nhiều giải thưởng trên toàn cầu. Tiêu biểu là với 
mẫu xe Peugeot 3008 đã dành hơn 70 giải thưởng danh giá: giải New Car of the Year (Auto Trader New 
Car Awards) 2019, giải Car of the Year in Europe 2017 (COTY), Giải thưởng “Grand Prix for the best inte-
rior” (International Car Festival), giải thưởng “Best Mid-Size SUV 2017” (Auto Express), giải thưởng “Best 
Crossover” (Carbuyer) năm 2017 và 2018 …

Và giải thưởng lớn nhất dành cho Peugeot là luôn nằm trong top những thương hiệu xe ô tô có tốc độ 
phát triển nhanh nhất thế giới với doanh số bán ra ấn tượng qua mỗi năm, khẳng định vị thế của thương 
hiệu xe ô tô lâu đời của Pháp trên bản đồ thế giới.

GIẢI THƯỞNG ĐẠT ĐƯỢC

THÀNH CÔNG CỦA PEUGEOT 
TẠI VIỆT NAM NĂM 2021
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FACTS ABOUT
INTERESTING

PEUGEOT

It is no coincidence that Peugeot has been growing strongly over more than 210 
years. The brand is known for skills and wisdom to produce worthy products to 

meet the customer needs from time to time. And of course, the brand has its own 
special DNA to prove its long-lived existence. 
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THE ORIGIN OF PEUGEOT

Peugeot is the name of the family that founded the 
leading auto brand with a history of more than 210 years. 
In 1810, the brand was officially established under the 
name Peugeot Frères, originating from a steel factory and 
gradually expanding its business into automotive field in 
the commune of Sochaux, eastern France where combines 
the three cultures, i.e. French fashion, German engineering 
and Swiss precision. In 1882, Peugeot launched the first 
bicycle, then later entered car manufacturing and quickly 
built its name with legendary models with the lion logo 
which is considered a symbol of France.

In Vietnam, in the 1930s, Peugeot was well-known from 
pepper mills to sewing machines and especially the “goldfish” 
Peugeot bicycles (popular in northern Vietnam with a bronze 
color) which were considered the most prestigious Peugeot 
product of the time, named in the poem:

One, choose a guy with Seiko watches
Two, choose a guy with a bronze Peugeot bicycle

In the 1970s, Peugeot was the most popular luxury 
passenger car brand in southern Vietnam with the 202, 
203 and especially the 404, a favorite among successful 
people. 

From 1975 to the 90s, most of the famous auto brands 
were absent in Vietnam. It was not until 2013 did Peugeot 
come back to Vietnam after the cooperation agreement 
between THACO and PSA Group (now named Stellantis) 
about technology transfer and distribution of Peugeot 
passenger cars. As of now, typical models such as New 
Peugeot 2008, New Peugeot 3008 and New Peugeot 
5008 have gained considerable popularity among 
Vietnamese consumers, leading the European 
SUV segment.
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MEANINGS OF PEUGEOT VEHICLE NAMES 

Have you ever wondered why most Peugeot models 
are named with numbers like 203, 404, 2008, 
3008, 5008? Each number and position has its own 
meaning, typical of the brand.

Since 1929, Peugeot has gone through 8 naming 
structures, of which 201 was the first generation. The 
name of Peugeot cars uses 3 to 4 digits, in which 
the first number signifies the car segment or size. 
For example, 1, 2 or 3 refer to small cars A, B or C 
segment respectively.

The middle number represents the car’s height. If 
there is only one zero in the middle, the car has a low 
chassis like sedans or hatchbacks. If there are two 
zeros, it represents an SUV or MPV. 

The last number represents the car generation. In 
2012, Peugeot decided not to change the number in 
the name when developing new generations. Instead, 
all Peugeot car names will end with 1 or 8. Current 
models whose name ends with 7 will be replaced by 
8 on the facelift model. Number 1 will be used in the 
names of more affordable models (301) and 8 for 
more luxury models. 

In addition, Peugeot will continue to use two zeros 
in the middle when naming high-ground clearance 
vehicles such as crossovers and minivans. 

PEUGEOT DESIGN LANGUAGE

EXTERIOR

The Peugeot car’s appearance takes after 
the body of a lion with distinctive details. 
The front LEDs simulate the lion eyes. The 
daylights integrate with fog lights to create 
impressive lion fangs. The stylish full-rimmed 
grille portrays a powerful lion nose. The 3D 
3-striped taillights resemble the lion claws, 
while the embossed, angular details on the 
body reflect the image of the lion hunting its 
preys.

Especially in 1958, the lion image was 
officially registered as the Peugeot’s logo. 
Undergoing different innovations, Peugeot 
has successfully maintained its power, 
making it one of most recognizable car 
brands in the world.
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INTERIOR

The Peugeot i-Cockpit design philosophy has 
turned the driver cabin into an aircraft cockpit 
with a driver-centered, futuristic, digital space. 
The design language is not only typical of France 
- that is, elegant and delicate, but also useful and 
practical, including a 12.3-inch information screen, 
10-inch touchscreen entertainment screen, the 
control key cluster designed as piano keys, and the 
D-cut steering wheel to create sporty experience, 
flexibility and modern electronic gear lever.

In every Peugeot car generation that was 
launched, the design language has succeeded to 
preserve its own sense of romance, attractiveness, 
sophistication, and modernity over time, which can 
never be mistaken for others.

AWARDS

With high-quality products developed over time, Peugeot has continuously won different awards around 
the world. Most notably, the Peugeot 3008 has won more than 70 prestigious awards: the New Car of 
the Year (Auto Trader New Car Awards) 2019, the Car of the Year in Europe 2017, the “Grand Prix for the 
best interior” award (International Car Festival), “Best Mid-Size SUV 2017” award (Auto Express), “Best 
Crossover” award (Carbuyer) in 2017 and 2018…

And the biggest prize is Peugeot staying in the top of the fastest growing auto brands with impressive 
annual sales, establishing the position as a French long-standing car brand in the world.

PEUGEOT’S SUCCESS IN VIETNAM IN 2021

In Vietnam, the new-generation SUVs - New Peugeot 2008, New 
Peugeot 3008 & New Peugeot 5008 launched recently have created a 
shopping fever and impressive sales in the European SUV segment. In 
Peugeot’s success, there is a huge contribution from THACO AUTO, a 
leading automobile distributor in Vietnam with nationwide dealership 
system and professional staff from sales to after-sales service, 
creating the most convenience and peace of mind for customers.

Upholding continuous development, THACO AUTO will continue to 
complete Peugeot vehicle lineups and services to meet the increasing 
customer demands in the new era, to provide them with more car 
choices and protect its position in the European SUV segment.

#
EUROPEAN 

CAR SEGMENT
IN VIETNAM
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Nếu phong cách mũi hổ (Tiger Nose) là 
sức mạnh giúp KIA bứt phá trở thành 
thương hiệu ô tô lớn trên toàn cầu, thì 
triết lý thiết kế ‘Opposites United’ được 
ví như “đôi cánh” giúp thương hiệu vươn 
lên một tầm cao mới.
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Từ “Tiger Nose” - Huyền thoại 
đánh dấu sự hồi sinh của thương 
hiệu xe KIA

Những người quan tâm đến lịch 
sử phát triển của các hãng xe 
hẳn còn nhớ sau cuộc khủng 
hoảng kinh tế cuối thập niên 
1990, KIA đã “về chung một nhà” 
với Hyundai. Tuy cùng là thành 
viên của Hyundai Kia AG nhưng 
ngay từ những bước đi đầu tiên 
trong giai đoạn mới, KIA đã lựa 
chọn cho mình con đường phát 
triển sản phẩm riêng biệt, hướng 
tới đối tượng khách hàng trẻ 
năng động, yêu thích công nghệ 
và nắm bắt các xu hướng mới, 
mở ra một con đường mới cho 
KIA, để tạo nên một trong những 
“con rồng” của ngành ô tô châu 
Á cũng như toàn cầu.

Thế nhưng, câu chuyện về KIA, 
về sự lớn mạnh và bùng nổ của 
thương hiệu xe Hàn kể từ sau lần 
“thay da đổi thịt” cách nay hơn 
20 năm, với những người am hiểu 
lịch sử các thương hiệu, đến lúc 
này vẫn là một câu chuyện “khó 
tin”… nhưng chứa đầy sự thú vị. 
Bởi lẽ, không nhiều (nếu không 
muốn nói là rất hiếm) hãng xe 
trong suốt chiều dài ngành ô tô 
có thể tạo nên kỳ tích như vậy. 
Việc “bắt tay” hợp tác với một 
thương hiệu xe đối thủ đã là 
chuyện khó, chứ chưa bàn tới 
việc phát triển lớn mạnh hay 
quan trọng hơn, vẫn giữ được sự 
độc lập, cá tính lẫn bản sắc riêng 
của thương hiệu mà không hề bị 
“đồng hóa”

Và KIA đã làm được điều đó. Cùng 
với “người anh em” Hyundai, hãng 
xe Hàn đã bắt đầu thế kỉ XXI bằng 
sự bùng nổ, trở thành một trong 
những thương hiệu ô tô hàng đầu 
châu Á lẫn thế giới. Nhưng đâu 
mới là yếu tố tạo nên một KIA lớn 
mạnh và đáng ngưỡng vọng như 
hiện tại? Không thể không kể đến 
sự xuất hiện của thiết kế huyền 
thoại – “Mũi hổ - Tiger Nose”.

Dưới bàn tay của “phù thủy” thiết kế Peter Schreyer, KIA gần như trải 
qua một cuộc cách mạnh hoàn toàn về thiết kế khi liên tiếp trình làng 
những mẫu xe mới thể thao đầy cá tính, với tâm điểm là lưới tản nhiệt 
hình “mũi hổ”. Sự thời thượng của “Tiger Nose” đã giúp hãng xe Hàn 
từng bước khẳng định vị thế; không chỉ bằng việc mang về đến hơn 
70 giải thưởng thiết kế, mà còn bởi liên tiếp những giới hạn bị phá vỡ; 
đưa hãng xe châu Á vươn mình ra thế giới, chinh phục cả những thị 
trường vốn dĩ cao cấp và khó tính như châu Âu hay Bắc Mỹ.

Cho đến hành trình “Opposites United” 

Phát triển lớn mạnh và trở thành một thương hiệu được biết đến 
rộng rãi trên toàn cầu, với nhiều người đã là thành công ngoài mong 
đợi của KIA. Nhưng tham vọng của hãng xe Hàn Quốc không dừng 
lại ở đó. 

Cuối năm 2021, Kia Corporation thêm một lần nữa khiến tất cả giới ô 
tô phải chú ý, khi xuất hiện tại Gwangju Design Biennale – triển lãm 
dành riêng cho những ý tưởng thiết kế mới mẻ, độc đáo – bằng “bộ 
sưu tập” ấn tượng, minh họa cho một triết lý hoàn toàn mới của hãng, 
có tên gọi “Opposites United”.

“Opposites United” bắt nguồn từ ý tưởng hợp nhất và phát huy sức 
mạnh của những cặp phạm trù đối lập trong cuộc sống. Mỗi chiếc xe 
KIA trong tương lai sẽ mang một phong cách mới, mà sự tương phản 
sẽ hiện hữu trong từng đường nét, chi tiết.  

Thực tế, “Opposites United” đã được KIA giới thiệu từ đầu năm 
2021 và nhận được đánh giá rất cao từ giới chuyên môn. Ngay từ 
tên gọi, triết lý này đã nói lên phần nào ý tưởng và khát vọng của 
thương hiệu. “Opposites United” được xây dựng dựa trên 5 thành 
tố chính, bao gồm Bold for Nature (Hiện Đại & Thiên Nhiên), Joy for 
Reason (Cảm Xúc & Lý Trí), Power to Progress (Sức Mạnh Tạo Đổi 
Mới), Technology for Life (Công Nghệ & Cuộc Sống) và Tension for 
Serenity (Tương Phản & Cân bằng).

Dễ hiểu hơn, “Opposites United” hình thành bắt nguồn từ việc hợp 
nhất và phát huy sức mạnh của những cặp phạm trù đối lập trong 
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cuộc sống. Theo đó, mỗi chiếc xe 
KIA trong tương lai sẽ mang một 
phong cách mới, mà sự tương 
phản sẽ hiện hữu trong từng 
đường nét, chi tiết. Một thiết kế 
từ chính những khối óc hiện đại 
nhưng đề cao sự đơn giản nhưng 
sống động đến hoàn hảo của tự 
nhiên. Một thiết kế dung hòa cảm 
xúc và lý trí, biến sự tò mò của 
trí tưởng tượng thành hiện thực, 
thông qua những thử nghiệm và 
sáng tạo. Thấu hiểu những áp 
lực mà cuộc sống mang lại, KIA 
mang đến những thiết kế giúp 
con người giảm bớt những căng 
thẳng và tìm thấy sự thoải mái, 
tận hưởng niềm vui lái xe trong 
mỗi khoảnh khắc di chuyển.

KIA vươn tầm cao mới

Dĩ nhiên, ý tưởng thiết kế luôn 
là những thứ gì đó rất mơ hồ 
với phần đông, ngay cả khi đã 
được cắt nghĩa bằng câu từ cụ 
thể. Chính vì vậy, Giám đốc thiết 
kế của KIA - Karim Habib từng 
khẳng định trong buổi thuyết 
trình giới thiệu về “Opposites 
United”: “Triết lý thiết kế trừu 
tượng của chúng tôi sẽ đem đến 
trải nghiệm chân thực nhất cho 
khách hàng”. 

Nghĩa là, chỉ những sản phẩm, 
những trải nghiệm trực tiếp mới là 
câu trả lời thuyết phục cho những 
triết lý trừu tượng. Đó cũng phần 
nào là lý do “Opposites United” 
nhanh chóng được KIA ứng dụng 
trên loạt sản phẩm thế hệ mới 
vừa ra mắt.

Giám đốc thiết kế của KIA - Karim Habib: “Triết lý thiết kế trừu tượng 
của chúng tôi sẽ đem đến trải nghiệm chân thực nhất cho khách 
hàng”

Tại Việt Nam, “Opposites United” cũng dần định hình qua các sản 
phẩm thế hệ mới thực sự khác biệt mà THACO AUTO đã lần lượt giới 
thiệu ra thị trường. Từ những mẫu xe thời thượng, cá tính và thể thao 
như K3, Sonet, Seltos, Sorento, Canival cho đến những cái tên nổi bật 
như K5, Sportage, Telluride hay mẫu xe thuần điện (BEV) - Kia EV6. 
Những sản phẩm thế hệ mới ẩn chứa sự táo bạo trong thiết kế, không 
ngừng mang đến cho khách hàng những trải nghiệm đẳng cấp hơn, 
thân thiện hơn trong từng chi tiết dù là nhỏ bé nhất. 

Có thể nói, nếu phong cách mũi hổ (Tiger Nose) khởi nguồn sức mạnh 
giúp KIA định danh tên tuổi, bứt phá trở thành thương hiệu ô tô lớn 
trên toàn cầu, thì triết lý thiết kế ‘Opposites United’ được ví như “đôi 
cánh” giúp hãng xe Hàn vươn lên một tầm cao mới.
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If the Tiger Nose is the advantage that has 
pushed KIA forward to a major global auto 
brand, the design philosophy of “Opposites 
United” is a “wing” to bring the brand to a 
new level.

“OPPOSITES UNITED”
DESIGN PHILOSOPHY

SOARING WING
FOR THE

KIA BRAND
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From “Tiger Nose” - The legend 
that marks KIA’s revival

Anyone interested in the car 
industry history will remember 
that after the economic crisis in 
late 1990s, KIA was purchased 
by Hyundai. Being a member of 
Hyundai Kia AG, at the beginning 
of the new phase, KIA however 
embarked on a separate product 
development strategy which 
targeted at young and dynamic 
customers who love technology 
and trends. The strategy was 
right for KIA to become one of 
the “giants” of the Asian and 
global auto industry.

For those who know history, 
the KIA’s story, its growth 
and booming since the “total 
makeover” more than 20 years 
ago has been “incredible” and 
exciting. Because, not many (if 
not scarcely) automakers have 
made such feats throughout its 
life span. “Shaking hands” with 
a rival car brand was hard, not 
to mention growing or more 
importantly, maintaining the 
independence, personality and 
identity of the brand.

And KIA has succeeded. 
Together with Hyundai, the 
Korean automaker started the 
21st century with a booming 
development, becoming one of 
the leading car brands in Asia 
and the world. But what is the 
factor that makes a strong and 
admirable KIA as it is today? 
It is impossible to miss out the 
legendary design - “Tiger Nose”.

With the help of style wizard 
Peter Schreyer, KIA has almost 
undergone a complete revolution 
in design when continuously 
launching new attractive sports 
cars with the focus on the 
“tiger nose” grille. The grille has 
brought the Korean automaker 
step by step to its true position, 
not only bringing home more 

than 70 design awards, but also repeatedly breaking boundaries, 
sending the Asian automaker out to the world to win at demanding 
markets as Europe or North America.

To the “Opposites United” adventure 

For many, growing and becoming a global brand has exceeded KIA’s 
expectations. But the dream does not stop there. 

At the end of 2021, Kia Corporation once again drew the world’s 
attention when coming to the Gwangju Design Biennale - an exhibition 
dedicated to new and unique design ideas - with an impressive 
“collection” exemplifying the brand’s new philosophy, “Opposites 
United”.

“Opposites United” comes from the idea of uniting and promoting 
the power of opposition in life. Each future KIA car will own a new 
style where the contrast will be present in every detail.  

In fact, KIA’s new design language has been introduced since the 
beginning of 2021 and received high praises from experts ever since. 
The name somewhat describes the brand’s ideas and aspirations. 
“Opposites United” is built around 5 main pillars, including Bold 
for Nature (Modernity & Nature), Joy for Reason (Emotions & 
Reason), Power to Progress (Innovation Power), Technology for Life 
(Technology & Life) and Tension for Serenity (Contrast & Balance).

To see it in another light, “Opposites United” was formed from uniting 
and promoting the power of opposition in life. Accordingly, each 
KIA car will own a new style where the contrast will be present in 
every detail. The design created by modern minds emphasizes the 
simplicity but vividness of nature. It also reconciles emotions and 
reason, turning the curiosity of the imagination into reality through 
experiments and creativity. Understanding life pressures, KIA creates 
designs to reduce stress and bring comfort to humans, letting them 
feel the joy of driving in every moment.
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KIA Design Director - Karim Habib said, “Our abstract design 
philosophy will bring the most authentic experience to customers.”

In Vietnam, “Opposites United” also builds its fame on the new-
generation models that THACO AUTO has introduced to the market. 
From trendy, stylish and sporty cars like K3, Sonet, Seltos, Sorento, 
Canival to prominent names like K5, Sportage, Telluride or pure 
electric vehicle (BEV) - Kia EV6. The new-generation Kia models 
embody fearlessness in design, whipping customers up with more 
classy and friendly experiences in even the smallest details. 

Possibly speaking, if the tiger nose began the momentum to help 
KIA build its name and break through to become a major global car 
brand, the ‘Opposites United’ is compared to “soaring wings” which 
bring the Korean automaker to new and better heights.

KIA to a new height

Of course, design ideas are 
something vague to most, even 
explained with words. That’s 
why, KIA Chief Design Officer 
- Karim Habib once affirmed in 
the introductory presentation of 
Opposites United, “Our abstract 
design philosophy will bring the 
most authentic experience to 
customers.” 

In other words, only products 
and first hand experiences are 
convincing answers for abstract 
philosophies. That is also partly 
the reason why “Opposites 
United” was quickly applied by 
KIA on a series of newly launched 
new-generation models.

145



146



“Là một người tham gia vào quá trình sáng tạo, mong 
muốn của tôi là để lại di sản với những điều đẹp đẽ”. Lời 
chia sẻ của nhà thiết kế Isayama cũng chính là mục tiêu 
chung của bộ phận thiết kế tại Mazda trong hành trình 
chinh phục khái niệm “Sang trọng & Lịch lãm” bằng các 
chất liệu độc đáo trên New Mazda6 – mẫu sedan chuẩn 
mực bậc nhất của Mazda.
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Theo một nghiên cứu của Mazda, một người Mỹ trung bình dành 101 phút mỗi ngày sau tay lái, tổng 
cộng khoảng 37.812 giờ/người trong đời, tương đương hơn 4 năm cuộc đời chỉ để lái xe. Vì vậy, 
Mazda đặt mục tiêu giúp khoảng thời gian di chuyển trên xe phải trở nên thực sự chất lượng thay 

vì chỉ đơn thuần di chuyển từ điểm A đến điểm B một cách nhàm chán. Đây cũng là lý do mà thiết kế nội 
thất xe hơi trở thành yếu tố được Mazda đặc biệt chú trọng đầu tư.  

Với New Mazda6, khoang lái không chỉ là nơi để ngồi vào mà hơn thế nữa, đó là không gian định hình tâm 
trí, cảm xúc và cả phong cách của người ngồi sau vô lăng. Để khác biệt hơn, Mazda chọn lựa những chất 
liệu không chỉ cao cấp, sang trọng mà còn phải mang ý nghĩa tinh thần gắn liền với gốc rễ văn hóa Nhật 
Bản, tạo nên nét đặc trưng chỉ có thể tìm thấy tại Mazda.

Dấu ấn văn hóa Nhật trên da lộn Ultrasuede 

Với màu sắc và điểm nhấn lấy cảm hứng từ vẻ đẹp 
của kimono truyền thống, chất liệu da lộn UltraSuede 
mang đến giá trị thẩm mỹ khác biệt cho bảng táp lô 
và cánh cửa xe New Mazda6. UltraSuede bao gồm 
các vi sợi siêu mịn đan xen, tạo ra một kết cấu đặc 
biệt mềm mại và mịn màng, được củng cố bằng các 
sợi polymer để tăng độ bền và chống chọi với sự 
khắc nghiệt của nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng mặt trời, 
tạo ra sự hài hòa về công năng và vẻ đẹp.

Dưới ánh sáng, sắc màu của chất liệu này sẽ biến 
đổi liên tục. Trong một khoảnh khắc, nó có màu 
hạt dẻ sậm hay màu nâu đỏ, lúc thì gợi nhớ đến 
những chùm sáng thường thấy trong tranh vẽ các 
ngôi đền Nhật Bản. Khi ánh mặt trời chiếu xuyên 
qua khoang lái, bề mặt da Ultrasuede lại trở thành 
một tấm đồng mạ vàng bóng bẩy gợi liên tưởng 
đến lễ phục Kimono. 
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Sự giao thoa của vẻ đẹp và tinh thần sang trọng 
trên da Nappa

Ngay từ khi mở cửa xe, mùi da Nappa đặc trưng 
bao bọc nội thất tinh xảo từ ghế ngồi đến bảng 
điều khiển trở thành tín hiệu đầu tiên cho thấy 
bạn chuẩn bị ngồi vào một mẫu xe đẳng cấp. Màu 
sắc của da liên tục biến chuyển từ màu espresso 
tối sang vàng ấm khi đi từ bóng râm ra dưới ánh 
sáng mặt trời. Đặc biệt, màu nâu gốc của da 
Nappa trên New Mazda6 chính là màu sắc của yên 
ngựa gắn liền với hình ảnh “Jinba-Ittai” (Nhân Mã 
nhất thể) - triết lý chuyển động thể hiện nguồn 
cảm hứng cho những chiếc Sedan và SUV của 
Mazda . Thông qua quá trình xử lý rất kỹ, bề mặt 
da Nappa trên New Mazda6 trở nên mềm mịn, 
thoáng mát và sang trọng. 

Da Nappa cũng chính là chất liệu chủ chốt tôn vinh 
sự tinh giản của thiết kế KODO, tạo nên điểm nhấn 
đặc trưng cho mẫu sedan cao cấp nhất trong chuỗi 
sản phẩm thế hệ mới của Mazda. Hơn thế, từng 
đường kim mũi chỉ xuyên qua lớp da đều được làm 
theo hình thức thủ công, bày tỏ lòng tôn kính với 
mối liên kết cổ xưa giữa ngựa và người bắn cung 
qua từng mũi khâu cẩn thận. Kết quả tạo nên một 
nội thất hài hòa, giản đơn nhưng vô cùng tinh tế và 
đẹp mắt, đánh thức và giải phóng người lái khỏi sự 
đơn điệu của việc đi lại hàng ngày.

Thanh âm của nhạc cụ truyền thống trên gỗ Sen

Tại Nhật Bản, gỗ Sen (lấy từ cây Kalopanax bản 
địa ) là một chất liệu được yêu thích trong nhiều 
thế kỷ, thường được sử dụng cho đồ nội thất cao 
cấp và trống Taiko (nhạc cụ truyền thống nổi tiếng 
của Nhật). Gỗ Sen được đánh giá cao về kết cấu và 
độ bền. Khi sử dụng gỗ Sen cùng với các chất liệu 
cao cấp khác trong cabin, New Mazda6 thể hiện sự 
trưởng thành và sang trọng cho chính chủ nhân.

Từ kết cấu thô mộc, gỗ Sen được gia công tỉ mỉ 
và đánh bóng để làm lộ ra các lớp vân đẹp mắt. 
Sau đó, chất liệu này được các nghệ nhân Takumi 
thiết kế đặt vào cánh cửa và bảng điều khiển trên 
New Mazda6 . Chất liệu này mang đến một cảm 
giác tự nhiên và khác biệt hoàn toàn so với các 
khoang cabin chìm trong chất liệu nhân tạo, đưa 
New Mazda6 trở thành chuẩn mực của thiết kế nội 
thất tinh tế và nhiều điểm nhấn.

Hơn thế nữa, khi sử dụng chung chất liệu với trống 
Taiko, New Mazda6 thể hiện sự tiếp nối di sản và 
tăng tính trải nghiệm cho người  ngồi trong xe. 

Tôn trọng truyền thống lâu đời của văn hóa Nhật 
Bản, gỗ Sen kết hợp hoàn hảo với các chất liệu như 
da Nappa và da lộn UltraSuede tạo thành một trải 
nghiệm độc đáo đầy ắp màu sắc văn hóa cổ xưa 
nhưng không kém phần sang trọng và lịch lãm. 
Cũng giống như trống Taiko, New Mazda6 mong 
muốn người lái xe sống theo nhịp trống của chính 
họ, tạo nên những cung đường hoàn toàn mới đầy 
thú vị và trải nghiệm.
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MAZDA
AND THE SPECTACULAR

MATERIAL SHOW ON
PREMIUM CARS
“As a person involved in the creative process, my 
desire is to leave a legacy of beautiful things.” Chief 
designer Isayama’s life-long aspiration is also the 
goal of Mazda design department in the quest of 
“Luxury & Elegance” with unique materials on the 
New Mazda6 - a standard luxury sedan from the 
Japanese brand.
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According to a study conducted 
by Mazda, an average American 
spends 101 minutes per day 
behind the wheel, totaling 
37,812 hours during his lifetime, 
equivalent to more than 4 years 
only dedicated for driving. For 
that reason, Mazda aims to 
provide high-quality driving 
time instead of sheer boring 
movements between places. 
That is why car interior design 
has become a factor that Mazda 
pays special attention to.  

For the New Mazda6, the 
cockpit is not only a place to sit 
in, but even more, it is a space 
that shapes the mind, emotions 
and style of the person behind 
the wheel. To set itself apart, 
Mazda has chosen materials 
that are not only high-class and 
luxurious, but also have spiritual 
meanings associated with the 
Japanese cultural roots, giving 
birth to special features that can 
only be found at Mazda.

Imprints of Japanese culture on Ultrasuede fabric 

With colors and highlights inspired by the beauty of the traditional 
kimonos, UltraSuede adds a distinct aesthetic value to the car 
dashboard and doors. The fabric is composed of interwoven ultrafine 
microfibers to create an exceptionally soft and smooth texture, 
reinforced by polymer fibers for increased durability and resistance 
to extreme temperatures, humidity and sunlight, building a harmony 
between functionality and beauty.

Under the light, the suede color changes continuously. For a 
moment, it is dark chestnut or sepia, then the next moment, it is 
reminiscent of the light beams commonly found in Japanese temple 
paintings. When the sun shines through the cockpit, the Ultrasuede 
surface becomes a polished gilded copper plate which reminds us 
of the kimono. 
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The convergence of beauty and luxury on Nappa 
leather

From the moment you open the door, the 
distinctive smell of Nappa leather on the car seats 
and dashboard signals that you are about to sit 
in a luxury car. The leather color continuously 
changes from dark espresso to warm yellow 
as the car runs under the shades to sunlight. In 
particular, the signature brown of Nappa leather 
represents the saddle in the image of “Jinba-Ittai” 
(person and horse as one body) - the motion 
philosophy that inspires Mazda sedans and SUVs. 
After careful treatment, the leather gives a soft, 
airy and luxurious feel.
 
Nappa leather is also the key material that honors 
the simplicity in KODO design, giving a distinction 
to the most advanced sedan in Mazda’s new-
generation products. What’s more, each stitch 
on the leather is done carefully by hands, paying 
respect to the ancient bond between the horse 
and the archer. In the end, what we’ve got is a 
well-balanced interior space, simple yet extremely 
refined and eye-catching, waking up and freeing 
the driver from the monotony of daily driving.

Traditional music sound on Sen wood

In Japan, Sen wood (from the native Kalopanax 
tree) has been favored for centuries. It is often 
used for high-end furniture and Taiko drums (a 
famous traditional Japanese musical instrument) 
thanks to its texture and durability. Using Sen 
wood along with other high-quality materials 
in the cockpit, the New Mazda6 embodies the 
maturity and luxury of its owner.

From rough texture, the wood is meticulously 
processed and polished to reveal delicate streaks. 
The material then is placed by Takumi artisans 
on the car doors and dashboard, bringing nature 
closer to users, a total difference compared to 
cabins filled with artificial materials, turning the 
New Mazda6 the benchmark of sophisticated 
interior design.

Moreover, using the same material as on the 
Taiko drums, the New Mazda6 is the continuity 
of the Japanese heritage, thereby improving the 
experience for the occupants. 

Respecting the long tradition of Japanese culture, 
Sen wood combines perfectly with materials 
such as Nappa leather and UltraSuede to create a 
unique experience filled with ancient colors but no 
less luxurious and elegant. Like Taiko drums, the 
New Mazda6 wants its driver to live to the beat 
of their own drum, creating completely new roads 
filled with joy and exciting experiences.
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     Khoảng cuối năm 1983, một kỹ sư trẻ thư sinh đến nhận việc tại Nhà máy Đại tu ô tô Đồng Nai. 
Thời đó một kỹ sư cơ khí tốt nghiệp Đại học Bách khoa TPHCM ra trường thường được bố trí làm 
việc ở phòng kỹ thuật. Thế nhưng, chàng kỹ sư trẻ xin làm việc tại xưởng như một công nhân. 
Người kỹ sư đó tên Trần Bá Dương, một chàng trai có dáng người mảnh khảnh nhưng đôi mắt sáng 
và ánh nhìn kiên định. Với sự cần cù, chịu khó, thông minh, đam mê nghiên cứu sáng tạo, gần ba 
năm sau, từ một kỹ sư học việc, anh đã trở thành một người thợ lành nghề, xử lý tốt các tình huống 
hỏng hóc phức tạp của xe ô tô, ngang với tay nghề của công nhân bậc cao. Sau đó, với trình độ và 
kinh nghiệm của mình, anh được bổ nhiệm làm Trưởng phòng kỹ thuật, rồi Quản đốc xưởng. 
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động của kỹ sư Trần Bá Dương được anh em 
yêu mến gọi đùa là “gánh hát rong”.  

     Tận tụy với công việc nên chàng kỹ sư 
trẻ dành hết thời gian của mình cho máy móc, 
nghiên cứu các cách sửa chữa, sáng tạo các 
thiết bị để nâng cao tay nghề và chất lượng 
của Đội. Mẹ anh nhớ con trai chăm học, chăm 
làm thỉnh thoảng lên Biên Hòa thăm. Khi đó, 
anh đang chui… dưới gầm xe, quần áo đầy dầu 
mỡ. Mẹ thương nên lúc nào cũng “dúi” cho anh 
vài chỉ vàng hoặc một ít tiền để anh lo cơm 
nước, quần áo bảo hộ, ứng trước lương, sắm 
xe máy cho anh em đi làm, chạy mua phụ tùng 
vật tư. 
     “Gánh hát rong” của chàng kỹ sư trẻ cứ sửa 
xe từ công ty này qua đơn vị khác ở Khu công 
nghiệp Biên Hòa I, nội thành Biên Hòa, đến các 
huyện. Đến cuối năm 1988, sau khi lấy lại được 
uy tín, thu hút thêm nhiều khách hàng đến sữa 
chữa tại nhà máy, “gánh hát rong” mới hoàn 
thành sứ mệnh và kết thúc công việc của mình.

     Khó khăn nào rồi cũng qua, cơ hội mới lại 
đến. Đầu năm 1989, nhà nước cho nhập các loại 
xe du lịch, xe tải, xe khách tay lái nghịch đã 
qua sử dụng, kỹ sư Trần Bá Dương lại bảo vệ 
thành công đề tài… “chuyển tay lái nghịch” với 
Bộ giao thông. Đây là một đề tài nặng về kỹ 
thuật, sáng tạo nhưng lại mở ra nhiều hướng 
đi, công việc cho anh em công nhân. Từ đó, 
năng lực uy tín thực sự của chàng kỹ sư trẻ 
Trần Bá Dương không chỉ được biết đến tại nhà 
máy, công xưởng tại Biên Hòa, Đồng Nai mà 
còn cả khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. 
Đây cũng là tiền đề để anh Dương thành lập 
Công ty TNHH Ô tô Trường Hải – tiền thân của 
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Trường Hải với hệ 
sinh thái đa ngành ngày hôm nay. 

THÁI DUY HÙNG – 12/2021.

      Những năm đó, kinh tế khó khăn, cả nước 
đang bị “cấm vận”, lĩnh vực ô tô cũng chịu ảnh 
hưởng không ít. Thời gian này xe ô tô cũng 
khan hiếm, chủ yếu xe của các cơ quan, đơn 
vị hư hỏng đểu mang đến Nhà máy Đại tu ô 
tô. Tuy nhiên, phụ tùng mới thay thế, sửa chữa 
không có, các thợ tại xưởng đa số là “chế” cho 
phù hợp. Hơn nữa, máy móc, thiết bị kiểm tra 
cũng hạn chế nên chất lượng sửa chữa thấp, 
dễ bị hư hỏng trở lại nên mất lòng tin và khách 
hàng ít dần. Đến đầu năm 1987, thiếu việc làm 
nên nhà máy có nguy cơ giải thể, Ban Giám đốc 
đã thành lập Đội sửa xe lưu động và cử kỹ sư 
Dương làm đội trưởng. Anh được giao một xe 
tải nhẹ đời cũ và 10 công nhân. Lúc này trong 
các xưởng sữa chữa thì xưởng của anh Dương 
là có uy tín nhất với khách hàng, Anh lại có 
nhiều sáng kiến cải tiến như mài trục cơ, doa 
xy lanh, đồ gá tiện piston, segment, bạc biên, 
máy chạy rà động cơ, đóng được cả rơ mooc 
…Tuy nhiên, Đội sửa xe lưu động là một nhiệm 
vụ mới, chưa có tiền lệ và rất khó khăn khi triển 
khai trong thực tế. Nhưng, với chàng kỹ sư trẻ 
Trần Bá Dương thì không gì là không thể và 
anh đã nhận nhiệm vụ. Anh Dương mang “đội 
quân” của mình rời nhà máy và tìm lại những 
khách hàng trước đó đã vào nhà máy sửa xe 
rồi không trở lại. Anh đến xin gặp đội xe, gặp 
lãnh đạo đơn vị thừa nhận về chất lượng dịch 
vụ trong việc sữa chữa thời gian qua…  và cam 
kết: Sửa tại chỗ, sửa xong xe chạy tốt mới 
thanh toán tiền; xuất xưởng theo thời gian yêu 
cầu, công khai phụ tùng vật tư thay thế. Hiểu 
được tâm lý các chủ xe, anh đã động viên anh 
em làm cả ngày đêm. Những xe hỏng nặng đã 
có “máy dự phòng”, chỉ cần cùng thông số kỹ 
thuật, độ lại cao su chân máy…qua  một đêm 
điều chỉnh là có thể bàn giao. Trong lễ tổng kết 
năm 1987, Ông Phùng Như Ý - Bí thư Đảng Ủy, 
Phó Giám đốc Ty Giao thông Vận tải Đồng Nai 
tham dự, khen thưởng và Đội sửa chữa xe lưu 
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