






tâm ô tô Tải Bus kết hợp Thương mại - Dịch vụ. Hợp 
tác với các đối tác để nhận chuyển giao công nghệ 
và sản xuất lắp ráp ô tô điện thương hiệu quốc tế và 
thương hiệu THACO, cung cấp cho thị trường các giải 
pháp vận chuyển thông minh theo xu hướng phát 
triển nền kinh tế xanh và bền vững. 

       Đối với lĩnh vực Cơ khí chế tạo và Công nghiệp 
hỗ trợ: Từ mục tiêu khởi đầu là gia tăng nội địa hóa 
cho ô tô, đến nay THACO INDUSTRIES đã trở thành 
một trong những ngành nghề chính của THACO. Cuối 
năm 2022, THACO đã thành lập Công ty Tập đoàn 
Công nghiệp Trường Hải (THACO INDUSTRIES), 
khánh thành Trung tâm Cơ khí với quy mô hàng đầu 
Việt Nam và khởi công xây dựng Trung tâm R&D. Để 
tận dụng cơ hội, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của 
thị trường, THACO INDUSTRIES tiếp tục đầu tư các 
nhà máy mới, nâng cấp công nghệ, đẩy mạnh R&D và 
số hóa, phát triển đa dạng sản phẩm, thực hiện chiến 
lược vừa gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, vừa cung ứng linh 
kiện, sản phẩm cho thị trường nội địa và xuất khẩu. Cụ 
thể, THACO INDUSTRIES sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng 
15 nhà máy, nâng lên thành 36 nhà máy công nghiệp 
hỗ trợ và 1 tổ hợp cơ khí chế tạo với mục tiêu trở thành 
Trung tâm cơ khí chế tạo và công nghiệp hỗ trợ và là 
hạt nhân liên kết vùng tại miền Trung. Từ mô hình đã 
thành công tại Quảng Nam, THACO INDUSTRIES sẽ 
đầu tư khu công nghiệp chuyên ngành thế hệ mới tại 
phía Bắc và phía Nam. Sự bổ trợ, kết nối chặt chẽ 
trong sản xuất kinh doanh tại 3 miền sẽ góp phần 
tối ưu hiệu quả trên toàn chuỗi giá trị, giảm chi phí 
logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo nên cơ hội 
kinh doanh mới. 

     Năm 2022, THACO INDUSTRIES đạt doanh thu 
hơn 11.500 tỷ đồng,  xuất khẩu đạt hơn 200 triệu USD. 
Kế hoạch 2023, dự kiến doanh thu đạt hơn 20.000 tỷ 
đồng (tăng 75% so với 2022) và xuất khẩu đạt gấp 
đôi so với 2022. 

     Đối với lĩnh vực Nông nghiệp: dựa trên những 
nguồn lực và kinh nghiệm quản trị công nghiệp, quy 
mô lớn có được trong sản xuất ô tô và cơ khí, cùng 

        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 2022 là năm THACO đánh dấu cột mốc 25 
năm hình thành và phát triển (1997 – 2022). Từ một 
doanh nghiệp tư nhân nhỏ, THACO đã trở thành Tập 
đoàn công nghiệp đa ngành là nhờ vào sự đổi mới 
của đất nước cùng những chính sách đúng đắn của 
Đảng và Nhà nước; sự đồng hành của các địa phương, 
sự hợp tác hiệu quả của Quý đối tác, sự tin yêu của 
khách hàng và sự nỗ lực dấn thân của toàn thể Cán 
bộ - Công nhân viên. Cùng với tinh thần đóng góp, 
cống hiến, THACO luôn thể hiện sự trung thực, minh 
bạch và sự tận tâm trong mọi hoạt động của mình để 
luôn được là thương hiệu được tin yêu của mọi người 
dân Việt Nam.

       Hiện THACO có 6 Tập đoàn thành viên hoạt động 
trong 6 lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế đất nước, 
gồm: Ô tô; Nông nghiệp; Cơ khí & Công nghiệp hỗ 
trợ; Đầu tư & Xây dựng; Thương mại & Dịch vụ và 
Logistics có tính bổ trợ và tích hợp cao. 

      Đối với lĩnh vực ô tô: sản xuất kinh doanh đầy 
đủ các chủng loại (tải, bus, du lịch) và các phân khúc 
sản phẩm ô tô (trung cấp, cao cấp) mang các thương 
hiệu quốc tế và thương hiệu THACO, đáp ứng nhu 
cầu riêng biệt của khách hàng tại Việt Nam và xuất 
khẩu. Tại Việt Nam, hoạt động sản xuất kinh doanh ô 
tô được tổ chức xuyên suốt theo chuỗi giá trị: Nghiên 
cứu phát triển sản phẩm & Sản xuất – Phân phối – Bán 
lẻ & Dịch vụ hậu mãi.

     Năm 2022, THACO AUTO tiếp tục đứng đầu thị 
trường trong nước với thị phần 38%, tổng doanh số 
đạt gần 135.000 xe. Kế hoạch 2023, THACO AUTO 
đạt doanh số trên 138.000 xe, tiếp tục mở rộng hoạt 
động phân phối và bán lẻ ô tô với các mô hình: Cụm 
Showroom; Tổ hợp Showroom xe du lịch và Trung 
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 Chủ tịch HĐQT THACO 

 
 

Trần Bá Dương

với quỹ đất lớn nhận lại từ Hoàng Anh Gia Lai nông 
nghiệp, THACO đã và đang tập trung đầu tư mạnh 
nhằm có được mô hình sản xuất nông nghiệp với quy 
mô lớn trên nền tảng hữu cơ, quản trị theo phương 
pháp công nghiệp xuyên suốt chuỗi giá trị, ứng dụng 
cơ giới hóa, công nghệ sinh học và số hóa theo lộ 
trình phù hợp. Hình thành hệ sinh thái mang tính tích 
hợp và tuần hoàn, bao gồm: trồng trọt các loại cây ăn 
trái (chuối, dứa, xoài,…); chăn nuôi (bò, heo, cá); cung 
cấp cho thị trường xuất khẩu và trong nước các sản 
phẩm tươi và chế biến. Đầu tư KCN chuyên Nông lâm 
nghiệp tại Chu Lai tập trung vào sản xuất chế biến trái 
cây, lâm sản và tại Thái Bình để sản xuất chế biến các 
sản phẩm từ lúa. Trong thời gian tới, THACO sẽ quyết 
tâm và tập trung thực hiện chiến lược về nông nghiệp 
đã đề ra với mong muốn tiên phong hình thành mô 
hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả và bền vững hơn 
qua đó góp phần nâng tầm nông nghiệp Việt Nam. 

    Đối với lĩnh vực Đầu tư & Xây dựng: hiện nay, 
THACO đã phát triển và cơ bản hoàn thiện về nguồn 
lực và quản trị về hoạt động đầu tư xây dựng hạ tầng 
giao thông, đô thị và khu công nghiệp. Tại Thủ Thiêm, 
các Công trình 4 tuyến đường chính đã hoàn thành cơ 
bản, Cầu Thủ Thiêm 2 và một phần Khu đô thị Sala đã 
đưa vào sử dụng. Năm 2022, THADICO đưa vào sử 
dụng và hoàn thiện xây dựng Khu phức hợp THISO 
SALA CENTER. 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 cho THACO AGRICULTURE. 

      Đối với lĩnh vực Thương mại & Dịch vụ: sở hữu và 
kinh doanh cho thuê mặt bằng, quản lý vận hành các 
loại hình bất động sản: Trung tâm thương mại; Đại 
siêu thị kết hợp dịch vụ khác dựa trên mô hình “Một 
điểm đến - Nhiều tiện ích, dịch vụ”. Năm 2022, THISO 
đã khai trương siêu thị Emart Sala, đưa vào hoạt động 
Trung tâm Hội nghị Thiskyhall và Trung tâm thương 
mại Thiso Mall Sala. Năm 2023, THISO sẽ đưa vào 
hoạt động trung tâm thương mại kết hợp đại siêu 
thị tại Phan Huy Ích và tiếp tục đầu tư các mô hình 
phức hợp thương mại tại Tây Hồ Tây – Hà Nội, Đồng 
Nai, Bình Dương trong năm 2023 – 2024.  THISO đặt 
mục tiêu mở rộng trên 21 phức hợp thương mại trong 
vòng 5 năm tới, trở thành Công ty thương mại – dịch 
vụ hàng đầu tại Việt Nam mang đến trải nghiệm dịch 
vụ toàn diện cho khách hàng nói chung và đưa Thiso 
Retail – Emart Việt Nam trở thành thương hiệu đại 
siêu thị có thị phần số 1 tại Việt Nam.

      Đối với lĩnh vực Logistics: Hiện nay, Cảng Chu Lai 
đã có các tuyến hàng hải quốc tế trực tiếp đến các 
cảng lớn của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc; cùng 
với các tuyến vận tải đường biển nội địa Tp.Hồ Chí 
Minh - Chu Lai - Hải Phòng và ngược lại. THILOGI tiếp 
tục xây dựng đầu tư tuyến luồng và bến cảng mới 

để tiếp nhận được tàu 5 đến 10 vạn tấn và gia tăng 
công suất cảng. Từng bước phát triển Cảng Chu Lai 
trở thành cửa ngõ trung chuyển container Quốc tế, 
kết nối với Tây Nguyên, Lào, Campuchia và 2 miền 
Nam – Bắc. Năm 2022, sản lượng hàng hóa qua cảng 
đạt 3,7 triệu tấn, tăng gần 24% so với năm 2021. Năm 
2023, THILOGI đặt kế hoạch sản lượng hàng hóa qua 
cảng đạt 4,7 triệu tấn, tăng 29% so với năm 2022.

      Trong năm 2022, THACO đã nộp ngân sách Nhà 
nước hơn 32.500 tỷ đồng, tăng 58,4% với năm 2021; 
hỗ trợ hơn 130 tỷ đồng cho các hoạt động xã hội, góp 
phần lan tỏa các giá trị nhân văn. Đặc biệt, trong giai 
đoạn dịch Covid-19 bùng phát, THACO đã tập trung 
nghiên cứu phát triển và sản xuất kịp thời các sản 
phẩm xe chuyên dụng y tế phục vụ phòng chống dịch 
và đã tài trợ cho hoạt động này trên 1.100 tỷ đồng. 
Vừa qua, THACO đã tài trợ xây dựng Trung tâm đổi 
mới sáng tạo Quốc gia (NIC) trên 250 tỷ đồng và ký 
kết hỗ trợ trên 500 tỷ đồng cho các hoạt động An 
sinh xã hội trong vòng 5 năm tới (2023-2027).

       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. 

    Nhân dịp Xuân Quý Mão, kính chúc quý vị dồi 
dào sức khỏe cùng THACO chung tay 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 2023 theo định hướng chiến lược 
phát triển của Tập đoàn THACO. 

Trân trọng.
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NĂM
HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
THACO

Năm 1997, Công ty 
TNHH Ô tô Trường Hải 
được thành lập tại Biên 
Hòa, Đồng Nai, thực 
hiện chức năng mua 
bán, sửa chữa xe tải, xe 
bus đã qua sử dụng. 

Năm 2001, đầu tư xây 
dựng nhà máy lắp ráp xe 
tải nhẹ tại Đồng Nai và 
là doanh nghiệp tư nhân 
sản xuất ô tô đầu tiên tại 
Việt Nam thời bấy giờ.

Năm 2003, Khởi công xây 
dựng KPH Chu Lai – Trường Hải 
(nay là KCN THACO Chu Lai) tại 
Khu KTM Chu Lai, Quảng Nam 
nhằm thực hiện chiến lược phát 
triển ngành công nghiệp ô tô 
Việt Nam nói chung và chiến lược 
SXKD ô tô của THACO nói riêng 
trong bối cảnh hội nhập khu vực 
ASEAN vào năm 2018 (thuế 
nhập khẩu ô tô về mức 0%).

Đưa vào hoạt động Trung tâm 
đào tạo và Công ty vận tải biển 
để giải quyết hai điểm nghẽn 
lớn là nguồn nhân lực và giao 
nhận vận chuyển của Quảng 
Nam và miền Trung.

Năm 2007, chuyển 
đổi thành Công ty Cổ 
phần Ô tô Trường Hải.
   Ký kết với tập đoàn 
KIA Motors (Hàn Quốc) 
để sản xuất lắp ráp, 
phân phối xe du lịch 
KIA tại thị trường Việt 
Nam và trở thành 
doanh nghiệp đầu tiên 
sản xuất, lắp ráp đầy 
đủ các chủng loại xe 
tải, xe bus, xe du lịch tại 
Việt Nam.

Đưa vào hoạt động 
Trường Cao đẳng nghề 
THACO và Cảng Chu 
Lai là cảng biển có quy 
mô lớn, đầu tiên do 
doanh nghiệp đầu tư.

1997-2001

2007-20112002-2006



Năm 2012, phát triển 
lĩnh vực đầu tư xây 
dựng thông qua Công 
ty Cổ phần Đầu tư Địa 
ốc Đại Quang Minh.

Tiếp tục đầu tư mở 
rộng, nâng cấp và xây 
dựng mới các nhà máy 
lắp ráp ô tô cho thương 
hiệu quốc tế và THACO 
theo hướng tự động 
hóa, ứng dụng số hóa 
trong quản trị, đồng 
thời đầu tư nhiều nhà 
máy công nghiệp hỗ trợ 
nhằm gia tăng tỷ lệ nội 
địa hóa trên 40%, đạt 
tiêu chí xuất khẩu vào 
khu vực ASEAN với 
thuế suất bằng 0 và 
giảm giá thành.
   Đầu tư mở rộng Cảng 
Chu Lai, nâng công suất 
lên 4 triệu tấn.

Năm 2018, đầu tư vào 
nông nghiệp thông qua 
Công ty Nông nghiệp 
Hoàng Anh Gia Lai. 
Nâng cao hệ thống cơ 
sở vật chất phục vụ 
nông nghiệp và khởi 
công xây dựng Khu 
công nghiệp Nông Lâm 
Nghiệp rộng 451 ha tại 
KCN THACO Chu Lai.

Năm 2021, đầu tư vào 
lĩnh vực thương mại – 
dịch vụ thông qua việc 
thành lập Công ty Cổ 
phần Thương mại và 
dịch vụ Quốc tế THISO. 
Trong đó, công ty con 
của THISO, Công ty 
TNHH THISO Retail phụ 
trách mảng kinh doanh 
siêu thị/đại siêu thị 
thông qua việc mua lại 
cơ sở bán lẻ và ký hợp 
đồng nhượng quyền với 
Emart Inc. (Hàn Quốc).

THACO xác định tầm 
nhìn “Trở thành Tập 
đoàn công nghiệp đa 
ngành hàng đầu khu vực 
ASEAN, phát triển bền 
vững trong bối cảnh hội 
nhập khu vực và thế 
giới” và thực hiện sứ 
mệnh “Mang lại giá trị 
cho khách hàng, đối tác, 
xã hội và phát triển kinh 
tế đất nước với tinh thần 
tận tâm phục vụ”. Bao 
gồm các lĩnh vực THACO 
AUTO (lĩnh vực sản xuất, 
kinh doanh ô tô), THACO 
AGRICULTURE (lĩnh vực 
nông nghiệp), THACO 
INDUSTRIES (lĩnh vực 
Cơ khí & Công nghiệp hỗ 
trợ), THADICO (lĩnh vực 
đầu tư xây dựng), THISO 
(lĩnh vực Thương mại - 
Dịch vụ), THILOGI (lĩnh 
vực giao nhận vận 
chuyển) có tính bổ trợ và 
tích hợp cao giữa các 
Tập đoàn thành viên và 
THACO.

2017-20212012-2016

2022



Trải qua 25 năm phát triển cùng đất nước, THACO đã vinh dự đón tiếp 
các đồng chí Lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước đến thăm, làm 
việc và có những chỉ đạo kịp thời giúp THACO ngày càng phát triển 
bền vững và khẳng định vị thế hàng đầu trong ngành công nghiệp, trở 
thành Tập đoàn công nghiệp đa ngành, có đóng góp lớn vào sự phát 
triển kinh tế đất nước. 

THACO quan tâm phát triển Đảng, 
Đoàn, chăm lo đời sống công 
nhân lao động, tích cực tham gia 
hoạt động xã hội

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2012, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã 
đến thăm Khu Công nghiệp THACO Chu Lai; động viên, chúc Tết cán 
bộ, công nhân viên làm việc tại đây. Tổng Bí thư hoan nghênh những 
kết quả nổi bật mà THACO đã đạt được trong sản xuất kinh doanh, 
xây dựng thương hiệu, tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động 
địa phương với thu nhập ổn định. Chỉ sau một thời gian ngắn, THACO 
không chỉ phát triển nhanh về quy mô, mà còn xây dựng được mô 
hình khép kín từ đào tạo nhân lực đến sản xuất kinh doanh; quan tâm 
phát triển tổ chức Đảng, công đoàn, đoàn thanh niên, chăm lo đời 
sống công nhân lao động, tích cực tham gia các hoạt động xã hội 
từ thiện. Đây chính là những điểm khác nhau giữa doanh nhân Việt 
Nam và doanh nhân các nước khác. Tổng Bí thư mong rằng, THACO 
sẽ tiến xa hơn nữa, tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, năng lực 
cạnh tranh, giữ vững thương hiệu, mở rộng thị trường trong nước và 
thế giới.

THACO chứng minh môi trường 
Việt Nam có thể sản sinh doanh 
nghiệp tầm cỡ

Tham dự Lễ kỷ niệm “THACO 25 
năm hình thành và phát triển”  ngày 
11/12/2022, Chủ tịch nước Nguyễn 
Xuân Phúc đánh giá THACO là 

một điển hình táo bạo và thành công của kinh tế tư nhân tham gia 
vào quá trình tái cơ cấu, hiện đại hóa nền kinh tế để bước vào quỹ 
đạo tăng trưởng mới chất lượng cao hơn, năng suất tốt hơn, giá trị 
gia tăng lớn hơn theo đúng tinh thần Nghị quyết 10 của Trung ương.

THACO là biểu tượng thành công của ngành công nghiệp ô tô Việt 
Nam, THACO đã thôi thúc tinh thần dám nghĩ, dám làm và truyền cảm 
hứng vào sự thành công của nhiều doanh nghiệp Việt Nam khác. “Con 
sếu đầu đàn chỉ có thể đến từ những doanh nhân có tầm nhìn xa, có 
khát vọng lớn lao cùng tâm huyết đồng hành với dân tộc, đi cùng thời 
cuộc đất nước” - Chủ tịch nước phát biểu.

Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh: nước ta luôn mong muốn có những 
doanh nghiệp dân tộc như THACO từng bước làm chủ công nghệ, 
vươn lên mạnh mẽ, cạnh tranh thành công trên thị trường, thể hiện 
tinh thần phát huy nội lực, tinh thần tự lực, tự cường của người Việt 
Nam. “THACO không chỉ sản xuất lắp ráp nên những chiếc xe mà còn 
ráp lên diện mạo của ngành công nghiệp ô tô do người Việt Nam làm 
chủ, viết lên một trong những chương quan trọng trong quyển sách 
về cải cách kinh tế thành công của Việt Nam sau đổi mới của đất nước 
ta, chứng mình rằng hoa có thể nở trên cát, môi trường Việt Nam 
hoàn toàn sản sinh ra những doanh nghiệp tầm cỡ”, Chủ tịch nước nói. 

       THACO
Sẽ tiến xa hơn nữa

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến 
thăm KCN THACO Chu Lai nhân dịp Tết 
Nguyên đán 2012

Ngày 11/12/2022, Chủ tịch nước Nguyễn 
Xuân Phúc tham dự Lễ kỷ niệm THACO 
25 năm hình thành và phát triển 
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Sứ mệnh của 25 năm tới, phải sinh 
ra một THACO thế hệ mới

Ngày 27/3/2022, Thủ tướng 
Chính phủ Phạm Minh Chính và 
đoàn công tác cũng đã đến khảo 
sát thực tế tình hình sản xuất 
kinh doanh tại Khu công nghiệp 

THACO Chu Lai (Quảng Nam).

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của 
THACO với một triết lý phát triển cùng đất nước, THACO đang đi đúng 
hướng và hiệu quả. Thủ tướng cho biết, THACO là tập đoàn đa ngành có 
công nghiệp, nông nghiệp và cả dịch vụ, đặc biệt THACO tham gia vào 
chuỗi giá trị toàn cầu, cung ứng toàn cầu. Sản xuất ô tô quan trọng nhất 
là sản xuất cơ khí, nếu chúng ta phát triển công nghiệp cơ khí thì chúng 
ta làm chủ được ngành sản xuất ôtô.

Thủ tướng cũng đề nghị Quảng Nam cần thu hút mạnh mẽ hơn những 
doanh nghiệp lớn vào đầu tư, cần phải có nhiều THACO hơn nữa, đồng 
thời nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả hoạt động, hoạt động kinh 
doanh sản xuất phải đúng pháp luật. THACO cũng cần phát huy thành 
quả đã đạt được để nâng tầm, xây dựng các khu công nghiệp, dịch vụ, 
nông nghiệp ở thế hệ mới, thế hệ 4.0, chuyển đổi số.

“Sứ mệnh của 25 năm tới, phải sinh ra một THACO thế hệ mới cả về công 
nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, xây dựng và cả về đóng góp ngân sách 
nhà nước, an sinh xã hội. Tiếp tục phát triển khu công nghiệp cơ khí xứng 
tầm, đáp ứng nhu cầu các ngành công nghiệp hiện đại”, Thủ tướng nói.

THACO là điển hình thành công 
của doanh nghiệp Việt

Nhân chuyến công tác tại tỉnh 
Quảng Nam, ngày 27/7/2022, 
Đoàn công tác TW do Ủy viên Bộ 

Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có buổi thăm và làm việc 
với THACO tại Khu Công nghiệp THACO Chu Lai. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc 
mừng những thành công mà THACO đã đạt được trong thời gian qua: 
“THACO là một điển hình thành công của doanh nghiệp Việt, chủ 
trương phát triển kinh tế tư nhân. Không chỉ trong nước mà THACO 
đã tham gia vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. THACO là một 
trong những doanh nghiệp nội địa hóa ô tô hàng đầu Việt Nam”, Chủ 
tịch Quốc hội khẳng định.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cho rằng cần quan tâm nhân rộng mô 
hình Hệ sinh thái THACO Chu Lai tại một số tỉnh, thành phố với việc tích 
hợp một số ngành nghề sản xuất kinh doanh của THACO một cách phù 
hợp. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng THACO sẽ hoàn thành 
cao nhất các nhiệm vụ được giao, đóng góp ngày càng nhiều hơn cho 
Quảng Nam và đất nước, góp phần nâng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam 
với các nước khu vực ASEAN mà THACO đang có sự hợp tác, đầu tư. 

THACO lựa chọn phát triển đa 
ngành là phù hợp và rất đáng 
khích lệ

Ông Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam 

cũng có những ghi nhận về những nỗ lực và đóng góp của THACO vào sự 
phát triển của địa phương.

“Việc THACO lựa chọn phát triển đa ngành, với các ngành nghề chiến 
lược của nền kinh tế Việt Nam là phù hợp và rất đáng khích lệ; nhất là đầu 
tư phát triển nông - lâm nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ và cơ 
giới hóa, kết hợp nghiên cứu - sản xuất - chế biến - phân phối, xuất khẩu 
để nâng cao giá trị nông sản - đây là con đường không dễ nhưng tôi tin 
trên cơ sở những thế mạnh, thành quả, nền tảng đã tạo dựng và lộ trình 
bài bản, THACO sẽ thành công.

Về phía lãnh đạo tỉnh rất ủng hộ việc THACO đầu tư phát triển logistics, 
đưa cảng Chu Lai trở thành trung tâm lớn tại miền Trung để thúc đẩy 
giao thương. Nhu cầu về logistics tại miền Trung hiện nay rất lớn nhưng 
hoạt động logistics vẫn chưa có bứt phá rõ rệt. Do đó, cần có các trung 
tâm logistics chuyên nghiệp có quy mô lớn để liên kết các doanh nghiệp, 
các công đoạn của hoạt động giao nhận - vận chuyển, góp phần hỗ trợ 
các lĩnh vực kinh tế khác.”

Ngày 27/3/2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính 
đến thăm và làm việc tại KCN THACO Chu Lai

Ngày 27/7/2022, Chủ tịch Quốc hội Vương 
Đình Huệ có chuyến thăm và làm việc tại KCN 
THACO Chu Lai

Ông Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh Quảng Nam
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Ngày 11/12/2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) tổ chức Lễ kỷ niệm THACO 25 năm hình 
thành và phát triển (1997 - 2022). Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự, phát biểu và trao Huân chương 
Lao động hạng Nhất cho Tập đoàn.

LỄ KỶ NIỆM
THACO 25 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
VÀ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT

Cùng dự có nguyên Chủ tịch 
nước Nguyễn Minh Triết, nguyên 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, 
nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn 
Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính 
trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ 
Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Bí thư 
Trung ương Đảng, Phó thủ tướng 
Chính phủ Lê Minh Khái; Ủy viên 
Trung ương Đảng, Phó chủ tịch 
Quốc hội Nguyễn Đức Hải; lãnh 
đạo một số bộ, ban, ngành Trung 
ương và một số địa phương, các vị 
khách quốc tế. 

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo 
Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước 
Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương 
và chúc mừng các thế hệ cán bộ, 
công nhân viên THACO với những 
thành tích xuất sắc nổi bật trong 
25 năm thành lập, trưởng thành và 
vinh dự lần thứ hai được trao tặng 
Huân chương Lao động hạng Nhất.

Từ một doanh nghiệp mua bán, 
sửa chữa xe tại Đồng Nai, đến nay 
THACO đã trở thành Tập đoàn 
công nghiệp đa ngành hoạt động 
trong 6 lĩnh vực trọng yếu của nền 
kinh tế đất nước, gồm: Ô tô; Nông 
nghiệp; Cơ khí & công nghiệp hỗ 
trợ; Đầu tư & Xây dựng; Thương 
mại & Dịch vụ và Logistics có tính 
bổ trợ và tích hợp cao. 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch 
nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ ấn 
tượng đặc biệt khi THACO mang 
lại sự thay đổi cho vùng đất giàu 
truyền thống cách mạng nhưng 
đất đai cằn cỗi, hoang hóa và 
còn nhiều khó khăn như Chu Lai, 
Quảng Nam. Đến nay, Chu Lai đã 
trở thành khu kinh tế mở năng 
động, có khu công nghiệp ô tô và 
cơ khí lớn nhất Việt Nam, có ảnh 

hưởng mạnh đến sự phát triển kinh 
tế của tỉnh Quảng Nam. Chủ tịch 
nước đánh giá, đầu tư vào Chu Lai 
là quyết định không chỉ mang ý 
nghĩa mở đường cho chính THACO 
mà còn cho tỉnh Quảng Nam, cho 
ngành công nghiệp ô tô và các 
lĩnh vực kinh tế quan trọng. Chủ 
tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn 
mạnh: “THACO không chỉ sản xuất 
lắp ráp nên những chiếc xe mà còn 
ráp lên diện mạo của ngành công 
nghiệp ô tô do người Việt Nam 
làm chủ, viết lên một trong những 
chương quan trọng trong quyển 
sách về cải cách kinh tế thành 
công của Việt Nam sau đổi mới của 
đất nước ta, chứng mình rằng hoa 
có thể nở trên cát, môi trường Việt 
Nam hoàn toàn sản sinh ra những 
doanh nghiệp tầm cỡ”.

Chủ tịch nước cũng cho rằng, 
THACO là một điển hình táo bạo 
và thành công của kinh tế tư nhân 
tham gia vào quá trình tái cơ cấu, 
hiện đại hóa nền kinh tế để bước 

vào quỹ đạo tăng trưởng mới chất 
lượng cao hơn, năng suất tốt hơn, 
giá trị gia tăng lớn hơn theo đúng 
tinh thần Nghị quyết 10 của Trung 
ương, đồng thời giúp thôi thúc tinh 
thần dám nghĩ, dám làm và truyền 
cảm hứng vào sự thành công của 
nhiều doanh nghiệp Việt Nam khác.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch 
HĐQT THACO Trần Bá Dương 
gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những 
chỉ đạo, chính sách đúng đắn của 

THACO đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất lần thứ hai do Chủ tịch nước 
Nguyễn Xuân Phúc trao tặng

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự 
Lễ kỷ niệm THACO 25 năm hình thành và 
phát triển
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Đảng và Nhà nước, sự đồng hành của các địa phương, sự hợp tác hiệu 
quả của quý đối tác, sự tin yêu của khách hàng và sự nỗ lực dấn thân của 
toàn thể cán bộ - nhân viên đã góp phần đưa THACO đã trở thành Tập 
đoàn công nghiệp đa ngành, xây dựng những giá trị cho xã hội, đóng 
góp cho nền kinh tế quốc gia, thúc đẩy năng lực cạnh tranh và góp phần 
nâng tầm vị thế của đất nước trong hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế. 

“Trong suốt 25 năm qua, THACO luôn đề cao và kiên định thực hiện triết 
lý kinh doanh của mình là tạo ra giá trị thật, có những đóng góp thiết thực 
và phát triển cùng với nền kinh tế đất nước. THACO đã bước vào lĩnh vực 
sản xuất kinh doanh mới với toàn là những khó khăn, thách thức rất lớn, 
cùng với tâm thức là đã được Đất nước trao ban những thách thức tất yếu 
này để rèn luyện trở nên mạnh mẽ hơn nhằm thực hiện sứ mệnh đóng 
góp và phát triển cùng đất nước. Cùng với tinh thần đóng góp, cống hiến 
THACO sẽ luôn thể hiện sự trung thực, minh bạch và sự tận tâm trong mọi 
hoạt động của mình hơn nữa, để luôn được là thương hiệu được tin yêu 
của mọi người dân Việt Nam”.

Nhân dịp kỷ niệm, THACO đã ra mắt biểu trưng THACO 25 năm là hình 
ảnh 6 khối lục giác ghép vào hình lục giác lớn ở giữa tượng trưng cho 
THACO và 6 tập đoàn thành viên hoạt động trong 6 lĩnh vực ngành nghề. 
Tất cả được kết nối chặt chẽ, tạo thành một hệ sinh thái đa ngành, có tính 
bổ trợ và tích hợp cao trong từng tập đoàn, giữa các tập đoàn thành viên 
và THACO, hướng đến sự phát triển bền vững.

Từ khi thành lập đến nay, THACO đã đóng góp vào ngân sách nhà nước 
trên 180.000 tỷ đồng, riêng năm 2022 dự kiến nộp ngân sách là gần 
32.500 tỷ đồng. THACO cũng luôn thực hiện trách nhiệm xã hội của mình 
một cách tích cực, với việc hỗ trợ hơn 2.500 tỷ đồng cho các hoạt động 
về an sinh xã hội, y tế, giáo dục và đồng hành cùng nhiều chương trình 
ngoại khóa về kinh tế, chương trình an toàn giao thông, khoa học công 
nghệ và đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp… Đặc biệt, trong giai đoạn dịch 
COVID bùng phát, THACO đã tập trung nghiên cứu phát triển và sản 
xuất kịp thời các sản phẩm xe chuyên dụng và một số thiết bị y tế phục 
vụ phòng chống dịch và đã tài trợ cho phòng chống dịch 1.100 tỷ đồng.

Trong dịp này THACO tiếp tục ủng hộ các Chương trình An sinh xã hội 
trong 5 năm (2023-2027) với tổng giá trị là 500 tỷ đồng, thông qua việc 
ký kết với các đơn vị Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương 
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Đài 
Truyền hình Việt Nam.

Ngoài ra, THACO quyết định công bố Quỹ “An sinh xã hội THACO” nhằm 
triển khai hỗ trợ các chương trình xã hội cộng đồng như học bổng cho 
giáo dục, duy trì phát triển các giá trị văn hóa, văn học nghệ thuật.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh - Ủy viên Đảng 
Đoàn – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhận bảng 
tượng trưng “Quỹ vì người nghèo”

Bà Bùi Thị Hòa - Bí thư Đảng Đoàn - Chủ 
tịch BCH Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt 
Nam nhận bảng tượng trưng “Dinh dưỡng 
cho trẻ em nghèo,  khuyết tật”

Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên 
trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia 
nhận bảng tương trưng chương trình tuyên 
truyền an toàn giao thông Quốc gia

Nhà báo Tạ Bích Loan - Giám đốc VTV3 
nhận bảng tương trưng Hợp tác chương 
trình truyền hình giáo dục và xã hội

Ông Nguyễn Một - Giám đốc VHTT THACO, 
phụ trách Quỹ An sinh xã hội THACO nhận 
bảng tượng trưng tài trợ cho Quỹ an sinh 
xã hội THACONghi thức kỷ niệm THACO 25 năm hình thành và phát triển
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On Dec. 11, 2022, THACO celebrated its 25th anniversary (1997 - 2022). Vietnam President Nguyen Xuan 
Phuc attended the ceremony and awarded the First Class Labor Medal to the Vietnamese corporation.

Also attending the event were 
leaders and former leaders of the 
State, cities and provinces as well 
as foreign partners and investors. 

On behalf of the leaders of the 
Party and the State, President 
Nguyen Xuan Phuc praised and 
congratulated THACO for its 
outstanding achievements during 
the last 25 years and the receipt 
of its second First-Class Labor 
Medal.

From a used-vehicle trading 
and repairing business in Dong 
Nai, southern Vietnam, THACO 
has become a multi-industry 
corporation operating in 6 key 
business sectors, including 
automobiles, agriculture, 
mechanics & supporting 
industries, investment & 
construction, commerce & 
services and logistics which 
are complementary and highly 
integrated. 

President Nguyen Xuan Phuc 
expressed his amazement when 
THACO brought changes to a 
land rich in history but barren and 
deserted as Chu Lai, Quang Nam. 
Up to now, the place has become 
a dynamic open economic zone, 
home to the largest automotive 
and mechanical industrial park 
in Vietnam, which has a strong 
influence on the provincial 
economic development. The 
State President noted that 
making investments in Chu Lai 
has been a decision that opens 
ways not only for THACO but 
also for Quang Nam province, 
Vietnam’s auto industry and other 

THACO RECEIVES FIRST-CLASS LABOR MEDAL
ON ITS 25TH ANNIVERSARY

THACO receives the second First-Class Labor Medal awarded by Vietnam President
Nguyen Xuan Phuc

Vietnam President Nguyen Xuan Phuc attends 
THACO’s 25th anniversary

important economic sectors. 
The State Leader emphasized, 
“THACO not only manufactures 
and assembles vehicles, but 
also assembles the Vietnamese 
auto industry, writing one of the 
important chapters in the book 
of the national economic reforms, 
proving that flowers can grow on 
sand, Vietnam is totally capable 
of producing great businesses.”

 He added that THACO was a 
bold and successful example in 
the private sector participating 
in the economy restructuring 
and modernization to enter a 
new growth era with higher 
quality, better productivity, 
greater added value in line with 
the Government’s Resolution 10, 
and at the same time promoting 
the can-do spirit and inspire 
the success of many other 
Vietnamese enterprises.

In return, THACO Chairman 

Tran Ba Duong sent his heartfelt 
gratitude to the Party and the 
State for their right directions 
and policies, the companionship 
of the provinces, the effective 
cooperation of the partners, 
the trust of customers and 
the committed efforts of all 
staff that have contributed to 
turning THACO into a multi-
industry corporation which 
builds values for society, makes 
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THACO’s 25th anniversary celebration

substantial contributions 
to the national economy, 
increases competitiveness 
and contributes to improving 
Vietnam’s ranking during the 
regional and international 
economic integration. “During 
the past 25 years, THACO has 
been constantly upholding the 
philosophy of creating real values, 
making practical contributions 
and developing sustainably with 
the country. The corporation 
has entered new business fields 
amidst great difficulties and 
challenges. Despite that, we have 
been conscious that the country 
has given us the challenges to 
train us stronger to stay true to 
the mission of contributing to 
and developing with the country. 
With dedication, THACO will 
take honesty, transparency and 
dedication as the foundations 
in all of our activities to be 
the forever trusted brand of 
Vietnamese people.”

THACO launches its 25-year logo

During the anniversary 
celebration, THACO launched 
its 25-year logo which is a big 
hexagon in the center with 6 
smaller hexagons on the outside 
representing THACO and 6 Sub-
holdings operating in 6 business 
fields. All are closely connected 
to form a multi-industry, 
complementary and highly 
integrated ecosystem within 
each sub-holding and between 

the sub-holdings and THACO, 
aiming towards sustainable 
development.
Since its establishment, THACO 
has paid over VND180 trillion in 
taxes. In 2022, the corporation 
expects to pay nearly VND32,500 
billion in taxes. In addition, 
THACO has played an active role 
in performing its CSR activities 
with more than VND2,500 billion 
in donations for social security, 
health care, education and 
business development programs. 
In particular, during the COVID-19 
outbreaks, THACO developed 
and manufactured medical 
trucks and vans and donated a 
number of medical equipment for 
pandemic prevention, totalling 
VND1,100 billion.

Also during the anniversary, 
THACO made VND500-billion 
CSR commitments in the next 5 
years in 2023-27 with the Vietnam 
Fatherland Front, Vietnam Red 
Cross Society, National Traffic 
Safety Committee and Vietnam 
Television.

THACO announces its THACO 
Social Welfare Fund

The Vietnamese corporation 
also announced “THACO Social 
Welfare” Fund to support 
community programs, including 
scholarships for education, 
preserving and developing 
cultural values.

Ms. Truong Thi Ngoc Anh, Vice 
Chairwoman of Vietnam Fatherland Front 
receives THACO’s CSR commitment

Ms. Bui Thi Hoa, Chairwoman of Vietnam 
Red Cross Society receives THACO’s CSR 
commitment

Mr. Khuat Viet Hung, Vice Chairman of 
National Traffic Safety Committee receives 
THACO’s CSR commitment

Journalist Ta Bich Loan, VTV3 Director 
receives THACO’s CSR commitment

Mr. Nguyen Mot, THACO Communication 
Director cum THACO Social Welfare 
Fund Director receives THACO’s CSR 
commitment
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25 năm không chỉ là cột mốc 
quan trọng đánh dấu quá 
trình hình thành và phát triển 
của THACO khi trở thành Tập 
đoàn công nghiệp đa ngành 
hàng đầu Việt Nam, mà còn 
chứng kiến hành trình trưởng 
thành của đội ngũ Ban Lãnh 
đạo đồng hành cùng THACO 
qua các thời kỳ. Những cảm 
nhận, chia sẻ chân thành dưới 
đây sẽ góp phần làm trọn 
vẹn hơn câu chuyện THACO 
trong hơn 2 thập kỷ qua.  

THACO
Góc nhìn

Ông Phạm Văn Tài 
Tổng Giám đốc THACO

Cột mốc 25 năm THACO hình 
thành và phát triển cũng là ngày 
tròn 20 năm tôi làm việc tại đây. 

Hai thập kỷ trôi qua, tôi đã cùng THACO vượt qua nhiều thách thức. 
Đặc biệt là giai đoạn xây dựng và phát triển Khu công nghiệp THACO 
– CHU LAI (trái tim của THACO), đó là quãng thời gian vô cùng ý nghĩa 
trong cuộc đời tôi. Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi càng cảm thấy tự 
hào khi thấy THACO đang vươn mình ra biển lớn trở thành Tập đoàn 
Công nghiệp đa ngành. THACO đã cho tôi cơ hội thể hiện, phát huy và 
cống hiến những kiến thức và kinh nghiệm mà tôi đã tích lũy được qua 
nhiều năm tháng. Được làm việc dưới mái nhà chung THACO là những 
trải nghiệm đáng nhớ mà tôi luôn hết lòng trân quý.

Sau dấu mốc 25 năm với tầm nhìn và chiến lược đã đề ra, THACO đang 
tiếp tục hành trình phát triển mới với độ dốc mới cao hơn, điều đó đòi 
hỏi bản thân tôi cùng Ban Lãnh đạo và toàn thể CB-NV phải nỗ lực 
nhiều hơn nữa để sẵn sàng vượt dốc với tâm thế mới. Đặc biệt, chúng 
tôi phải phát huy hơn nữa nền tảng giá trị của con người công nghiệp 
để phát triển cho thế hệ kế cận tương lai của THACO, thực hiện sứ 
mệnh “Mang lại giá trị cho khách hàng, đối tác, xã hội và phát triển kinh 
tế đất nước với tinh thần tận tâm phục vụ”.

Ông Thái Duy Hùng - Cố vấn Chủ 
tịch Hội đồng quản trị THACO

Tôi làm việc với Chủ tịch Trần 
Bá Dương hơn 10 năm tại doanh 

nghiệp nhà nước. Sau đó, anh Dương thành lập Công ty TNHH Ô tô 
Trường Hải, tôi nghỉ việc ra làm cùng anh. Mới đó mà đã 25 năm.

Nhìn lại quãng thời gian ấy, tôi rất hãnh diện, tự hào và cảm động. 
THACO đang phát triển vững mạnh, đa ngành, đa lĩnh vực. THACO 
đã mang lại niềm tự hào, ấm no và hạnh phúc cho hàng ngàn gia đình 
trong đó có gia đình tôi, tạo việc làm, nâng cao trình độ nghiệp vụ, 
khoa học công nghệ, kỹ năng cho hàng chục ngàn công nhân viên, 
nhất là tại các vùng quê nghèo khó, và làm từ thiện hàng ngàn tỷ đồng. 
Với những thành tựu này, chúng ta sẵn sàng “cho hành trình vì một 
THACO mới thế hệ 4.0”.

25
năm
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gia đình THACO, cùng đồng hành, chứng kiến chặng đường hình thành và 
phát triển, trong tôi là sự xúc động xen lẫn niềm tự hào sâu sắc theo sự lớn 
mạnh từng ngày của Tập đoàn. 

Suốt hơn hai thập kỷ phát triển, THACO AUTO vẫn luôn đóng vai trò là 
tập đoàn thành viên chủ lực của THACO, thực hiện chiến lược sản xuất 
kinh doanh ô tô với đa dạng chủng loại và đầy đủ phân khúc sản phẩm 
mang thương hiệu THACO và thương hiệu quốc tế, đáp ứng nhu cầu 
riêng biệt của khách hàng; góp phần đóng góp vào hệ sinh thái đa ngành 
có tính tích hợp, bổ trợ và phát triển bền vững của THACO. 

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm, với mục tiêu điều hành THACO AUTO trở 
thành tập đoàn sản xuất kinh doanh ô tô phát triển bền vững, hội nhập 
khu vực và thế giới, mang lại giá trị cho khách hàng thông qua sản phẩm 
và dịch vụ với tinh thần tận tâm phục vụ, tôi cùng toàn thể cán bộ nhân 
viên THACO AUTO cam kết sẽ luôn nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ, 
đồng hành cùng chặng đường phát triển mới của Tập đoàn; đồng thời 
phát triển đội ngũ nhân sự một cách toàn diện, năng động, bản lĩnh, tận 
tâm cống hiến, sẵn sàng “tâm thế mới” cho “hành trình mới”.

Ông Nguyễn Quang Bảo
TGĐ THACO AUTO, Thành viên 
HĐQT phụ trách THACO Chu Lai

THACO tròn 25 tuổi cũng là xấp xỉ 
chừng ấy thời gian tôi gắn bó, đồng 

hành cùng công ty. Những ngày đầu đặt chân đến Chu Lai – Quảng Nam, tôi 
không nghĩ sẽ có ngày giữa vùng gió cát hoang vu này sẽ hình thành một 
khu công nghiệp đa ngành quy mô lớn, hiện đại, có trung tâm sản xuất lắp 
ráp ô tô, sản xuất cơ khí và công nghiệp hỗ trợ, có cảng biển… được đầu tư 
đồng bộ. THACO đã đem đến cho mảnh đất Chu Lai sức sống, sự khởi sắc 
và chuyển mình mạnh mẽ, làm thay đổi cuộc sống của hàng ngàn người lao 
động. Sự phát triển ấy, tôi có hạnh phúc được cảm nhận mỗi ngày ở từng 
phân xưởng, dây chuyền sản xuất, từng sản phẩm mới; đặc biệt là sự trưởng 
thành của từng cộng sự, CBNV. 

Trong giai đoạn phát triển mới, với vai trò là lãnh đạo, trách nhiệm của 
tôi là phải nâng cấp bản thân, đặc biệt là nâng cao năng lực lãnh đạo 
để có thể gánh vác những trọng trách mới, song hành với sự phát triển 
của Tập đoàn; đồng thời tích cực đào tạo đội ngũ lãnh đạo kế cận và 
nhân sự tiềm năng nhằm xây dựng lực lượng nhân sự cốt cán đủ “tâm, 
trí, tín, tài” để tiếp tục đưa THACO nói chung, THACO Chu Lai nói riêng 
vững bước trong hành trình mới.

Ông Đoàn Đạt Ninh – Phó Tổng 
Giám đốc THACO AUTO phụ 
trách Chu Lai:

Tôi gia nhập gia đình THACO vào 
tháng 3 năm 2004. Nhớ lúc mới vào 
làm, tôi đã rất bỡ ngỡ vì chưa biết 

nhiều về sản xuất lắp ráp ô tô, mọi thứ đều rất mới và khó. Để vượt qua 
khó khăn, tôi đã nỗ lực học hỏi và áp dụng những kiến thức nền tảng được 
trang bị từ trường đại học vào thực tiễn, quyết tâm biến thử thách thành 
động lực để làm việc hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển của công ty.

Tôi vô cùng biết ơn công ty đã cho tôi cơ hội để thực hiện ước mơ, phát 
huy những kiến thức chuyên môn đã học cũng như được rèn luyện 
phát triển về năng lực quản trị, lãnh đạo; và cho tôi những năm tháng 
đầy ý nghĩa trong cuộc đời. Tôi nhận ra rằng sự khiêm tốn học hỏi, tinh 
thần nỗ lực vượt khó cùng với khát vọng là yếu tố đưa công ty và bản 
thân mỗi chúng ta đi đến thành công.

Sau 25 năm, giờ đây THACO đã phát triển vượt bậc và đang bước vào 
chặng đường mới với nhiều cơ hội và thách thức lớn hơn. Trách nhiệm 
và cũng là khát vọng của bản thân tôi cũng như BLĐ và toàn thể CBNV 
là nỗ lực nhiều hơn nữa để vượt lên chính mình, góp phần tạo nên 
những đột phá mới để cùng công ty vững vàng vươn ra biển lớn trong 
“hành trình mới” với “tâm thế mới”.

Bà Nguyễn Thiện Mỹ - Phó Chủ 
tịch Thường trực THACO AUTO

Ngày 12/02/2003 - gần 20 năm từ 
ngày đầu tiên bước chân vào đại 
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Ông Đỗ Minh Tâm – Tổng Giám 
đốc THACO INDUSTRIES 

Là một người yêu thích cơ khí, tôi đã 
chọn theo học ngành Cơ khí chế tạo 

máy - Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Thật may mắn khi năm 2004, tôi 
được vào làm việc tại THACO Chu Lai. Tại đây, tôi đã trải qua nhiều vị trí công 
tác và có cơ hội theo đuổi ước mơ, niềm đam mê với cơ khí. Đặc biệt, nhờ sự 
quan tâm, đào tạo đầy tâm huyết của Ban lãnh đạo, các anh đi trước, từ một 
Chuyên viên Kỹ thuật, tôi đã từng bước phát triển bản thân, trưởng thành về 
mọi mặt để đảm nhận trọng trách lãnh đạo Tập đoàn THACO INDUSTRIES. 
Trong suốt chặng đường gần 20 năm, THACO Chu Lai là nơi tôi được làm việc, 
cống hiến và hạnh phúc với công việc mình làm khi tổng hòa được các yếu tố: 
Đam mê, Chuyên môn và Kỹ năng. 

Trong hành trình mới, THACO ngày càng phát triển với quy mô và sứ mệnh lớn 
hơn, đòi hỏi đội ngũ lãnh đạo phải là lãnh đạo thế hệ mới. Tôi nhận thấy bản thân 
cần phải nỗ lực thay đổi, không ngừng rèn luyện khả năng tư duy, tầm nhìn và 
các kỹ năng để thực hiện tốt vai trò và tính đại diện của người đứng đầu. Đồng 
thời, phải làm tốt vai trò truyền lửa, truyền cảm hứng, xây dựng một môi trường 
luôn nuôi dưỡng khát vọng và nỗ lực cống hiến, tạo động lực cho mỗi cộng sự, 
CBNV vượt qua thách thức, góp phần vào sự phát triển của công ty.

Ông Trần Bảo Sơn – Tổng Giám 
đốc THACO AGRICULTURE

Sau 28 năm gắn bó với THACO, có 
2 câu chuyện có ý nghĩa nhất với tôi. 
Thứ nhất là khi tôi nhận nhiệm vụ mở 
chi nhánh đầu tiên của THACO tại 
miền Bắc ở số 2A, Ngô Gia Tự vào 
năm 2000. Và từ chi nhánh nhỏ đó 
mà giờ đây THACO đã có hệ thống 
các chi nhánh tại miền Bắc nói riêng 

và cả nước nói chung. Việc thành lập đó đã đánh dấu một bước ngoặt lớn vì 
trong thời điểm đó, rất nhiều khách hàng từ miền Bắc vào Biên Hòa mua xe rồi 
lại đem xe về Bắc để bán lại. Nhìn thấy nhu cầu lớn từ miền Bắc như vậy, Chủ 
tịch đã quyết định mở chi nhánh ngoài miền Bắc. Chính quyết định của Chủ 
tịch lúc đó đã giúp khai phá ra thị trường mới, và đó là điều mang lại giá trị.

Đến khi chuyển sang nông nghiệp, năm 2018, khi tiếp quản mảng nông nghiệp, 
tôi không bị bất ngờ vì THACO trước đó đã có nhiều nghiên cứu chuyên sâu 
vào ngành này, nhưng bị một cái khó là do mọi thứ phát triển quá nhanh, phải 
tiếp nhận cơ sở và nhân sự từ HNG nên ban đầu gặp lúng túng về mặt quản trị 
và công tác nhân sự. Thế nhưng, chính nhờ sự chỉ đạo tận tình của Chủ tịch và 
Ban Lãnh đạo, sự hỗ trợ tích cực từ các Tập đoàn thành viên khác trong hoạt 
động sản xuất kinh doanh và quản trị, từ 2018 trở về sau, chiến lược về nông 
nghiệp của THACO đã rất cụ thể. Bây giờ chúng tôi chỉ cần tổ chức đội ngũ 
để triển khai chiến lược đó, và phải có hệ thống quản trị tốt để đầu tư có kiểm 
soát và có hiệu quả, hình thành hệ sinh thái sản xuất kinh doanh nông nghiệp 
để tất cả các Tập đoàn tham gia từ đầu vào đến đầu ra. 

Có thể thấy, THACO đã nhiều lần chọn đúng điểm rơi, nên tôi luôn tin các 
ngành nghề mà chúng ta đã lựa chọn sẽ tiếp tục đi vào ổn định và ngày càng 
lớn mạnh. Đây cũng là lợi thế mà mỗi nhân viên được hưởng từ trong môi 
trường đa ngành của THACO. Chỉ cần kiên định, kiên trì và chăm chỉ, mỗi người 
sẽ có cơ hội học tập, thử thách tại nhiều vị trí, phát triển năng lực bản thân 
một cách thuận lợi. 

Ông Nguyễn Hoàng Tuệ 
Tổng Giám đốc THADICO

Đối với tôi kỷ niệm về THACO không chỉ dừng lại ở một ký ức mà nó còn là một 
bức tranh đẹp bao gồm các gam màu của sự cam kết và phụng sự.

Vào đầu tháng 01/2013, tôi được một người anh trong ngành giao thông tiến cử 
tôi gặp Chủ tịch Trần Bá Dương để thực hiện các dự án giao thông. Cuộc gặp 
của tôi và Chủ tịch diễn ra trong vòng 15 phút tại một văn phòng công trường ở 
Thủ Thiêm, và cuộc gặp gỡ định mệnh này đã giúp tôi tìm được ước mơ và khát 
vọng của đời mình. Sau 20 năm cống hiến cho nhiều dự án trọng điểm trong 
ngành giao thông, tôi luôn hy vọng tìm được một đàn anh, một doanh nhân có 
cùng mong muốn xây dựng các công trình đạt chất lượng và thẩm mỹ, và hôm 
ấy khi tôi gặp Chủ tịch Trần Bá Dương, tôi biết mình đã tìm được con người đó.

Những ngày đầu làm việc, vì bộ máy nhân sự chưa được hoàn thiện nên ban 
ngày làm việc tại công trường và nhiều đêm thức trắng. Chúng tôi gần như trao 
đổi qua mail suốt đêm để đáp ứng cho công việc dự án và kết thúc vào 5,6 giờ 
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sáng để chuẩn bị cho ngày tiếp theo với nhiệt huyết và đam mê. Trải qua nhiều công việc cụ thể và đấu tranh không 
mệt mỏi với các tư vấn hàng đầu thế giới, các hiệp hội khoa học, các cơ quan quản lý cho sự đúng đắn, chất lượng, 
mỹ thuật ở từng dự án và tôi đã hạnh phúc khi được Chủ tịch luôn bên cạnh chỉ bảo, động viện, chia sẻ, đồng thuận 
như một người anh, người thầy và kể cả hy sinh lợi ích cho những cam kết, đam mê cống hiến cho xã hội các công 
trình xứng tầm như ngày đầu chúng tôi gặp và tôi cũng tự hào đến thời điểm này nhiều sản phẩm, công trình đã được 
xã hội ghi nhận là những công trình có chất lượng, có kiến trúc đẹp và mỹ thuật.

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập THACO, với mục tiêu lãnh đạo THADICO trở thành Tập đoàn đầu tư - xây dựng 
hàng đầu Việt Nam, tôi và toàn thể cán bộ nhân viên THADICO cam kết sẽ viết tiếp câu chuyện thành công trong 
giai đoạn mới, đồng hành cùng THACO phát triển trở thành Tập đoàn công nghiệp đa ngành với những con người 
công nghiệp, luôn tận tâm vì giá trị thật.  

Ông Bùi Minh Trực
Tổng Giám đốc THILOGI

Ở THACO, tôi cảm nhận được sự chuyên nghiệp, kỷ luật, tinh thần đoàn kết, 
sự quyết tâm và chiến lược khác biệt. Tôi ý thức rằng bản thân mỗi nhân sự 
phải luôn “vận động”, không ngừng trau dồi và nâng cấp bản thân mỗi ngày 
để ngày càng trưởng thành, theo kịp với sự phát triển của công ty. 

Chiêm nghiệm lại cả một quá trình phát triển lĩnh vực logistics của THACO, 
từ những đoàn xe chuyên chở hàng hóa đến mọi miền đất nước và xuyên 
biên giới; những chuyến hàng container nội địa đầu tiên, đến những chuyến 
tàu quốc tế cập cảng Chu Lai đưa những chuyến hàng xuất khẩu của THACO 
và doanh nghiệp ra các thị trường lớn trên thế giới và cả sự đầu tư lớn nhằm 
hoàn thiện hạ tầng logistics trong giai đoạn mới… khiến tôi rất xúc động và tự 
hào. Bởi vì, trong hành trình ấy, bản thân tôi được lớn lên cùng công ty, được 
đóng góp và cống hiến, đồng hành cùng công ty vượt qua nhiều thách thức. 

Nhân kỷ niệm THACO tròn 25 tuổi, chúc “con tàu lớn” THACO sẽ tiếp tục vượt 
sóng, vươn khơi, chinh phục những khát vọng mới.

Nhân dịp THACO đánh dấu cột mốc 25 năm hình thành và phát triển, đại 
diện Ban lãnh đạo Thiso Retail tôi xin gửi lời chúc mừng đến Tập đoàn, chúc 
THACO không ngừng vươn xa trên hành trình mới, tâm thế mới và luôn giữ 
vững vị thế là một trong những tập đoàn công nghiệp đa ngành hàng đầu 
Việt Nam. Thiso Retail cam kết sẽ đồng hành cùng đội ngũ nhân sự nỗ lực 
thực hiện chiến lược và sứ mệnh của mình, tiếp tục hoàn thành mục tiêu 
chung của Tập đoàn THISO và THACO Group trong chặng đường phát 
triển ở tương lai. Đồng thời phát triển đội ngũ nhân sự năng động, sáng tạo, 
kinh doanh với triết lý giá trị và tinh thần tận tâm phục vụ.

Thầy Phan Tiềm
Hiệu trưởng Cao Đẳng THACO

Ấn tượng đầu tiên của tôi là khi Chủ 
tịch Trần Bá Dương đặt vấn đề mời 

tôi về làm ở Cao đẳng THACO khi tôi còn là Hiệu trưởng của một trường 
nhà nước ở Đà Nẵng. Tôi đã rất cảm kích vì anh Dương là người ở xa đến 
mà đã xây dựng được nhà máy, giải quyết công ăn việc làm, tạo nguồn thu 
cho tỉnh Quảng Nam. Còn tôi là người Quảng Nam, chẳng lẽ lại không đóng 
góp gì cho Quảng Nam. Thế là, còn 10 năm là đến tuổi hưu, tôi quyết định 
xin nghỉ trường nhà nước và về làm cho Cao đẳng THACO.

Ấn tượng thứ 2 chính là Ban Lãnh đạo THACO rất quan tâm vấn đề đào 
tạo, chính vì quan tâm nên đã thành lập trường Cao đẳng THACO để đáp 
ứng nguồn nhân lực, không chỉ quan tâm đến trình độ sơ cấp, trung cấp, 
cao đẳng, kỹ năng cứng mà còn quan tâm kỹ năng mềm, đào tạo chuyên 
đề quản trị để phát triển đội ngũ cho đa số đội ngũ là người địa phương.

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập THACO, tôi mong lãnh đạo của Tập 
đoàn luôn xem việc đào tạo là điều kiện để phát triển nguồn nhân lực. Nếu 
chúng ta không chú trọng công tác đạo tạo kể cả kỹ năng cứng, tay nghề 
cũng như kỹ năng mềm thì chúng ta sẽ gặp khó khăn trong quá trình phát 
triển nhân lực.

Ông Chun Byung Ki
Tổng Giám đốc Thiso Retail
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Gần 800 CBNV THACO tham dự 
Lễ kỷ niệm 25 năm hình thành 
và phát triển

Tiếp nối chuỗi các hoạt động 
chào mừng kỷ niệm 25 năm 
thành lập, gần 800 CBNV 
THACO và các Tập đoàn thành 
viên đã tham dự Lễ kỷ niệm 
THACO 25 năm hình thành và 
phát triển nội bộ được tổ chức 
vào tối ngày 10/12 tại Trung tâm 
Hội nghị Thiskyhall, TP.HCM.

Tham dự Lễ kỷ niệm có Chủ tịch 
Hội đồng Quản trị THACO Trần Bá 
Dương; ông Nguyễn Hùng Minh 
– Phó Chủ tịch thường trực Hội 
đồng Quản trị THACO; bà Viên 
Diệu Hoa – Thành viên Hội đồng 
Quản trị THACO; Tổng Giám đốc 
THACO Phạm Văn Tài; Ban Lãnh 
đạo các Tập đoàn thành viên.

Năm 2022, THACO đánh dấu cột 
mốc 25 năm hình thành và phát 
triển (1997 – 2022) để bước vào 
giai đoạn phát triển mới với tầm 
nhìn “Trở thành Tập đoàn công 
nghiệp đa ngành hàng đầu khu 
vực ASEAN, phát triển bền vững 
trong bối cảnh hội nhập khu vực 
và thế giới”. Những kết quả mà 
THACO đạt được chính nhờ vào 
sự nỗ lực bền bỉ của toàn thể 
Lãnh đạo và CBNV. THACO đã 
trở thành Tập đoàn công nghiệp 
đa ngành với 6 Tập đoàn thành 

viên hoạt động trong các lĩnh 
vực sản xuất kinh doanh (Ô tô, 
Nông nghiệp, Cơ khí và Công 
nghiệp hỗ trợ, Đầu tư xây dựng, 
Thương mại dịch vụ và Logistics) 
và đang dần khẳng định vị thế 
trong khu vực ASEAN.

Nhân dịp này, THACO đã vinh 
danh 57 CBNV tiêu biểu đã gắn 
bó, cống hiến, đồng hành vì sự 
phát triển của THACO và các Tập 
đoàn thành viên trong suốt thời 
gian qua. Đây là những nhà lãnh 
đạo tiên phong, lực lượng nhân 
sự nền tảng và kế thừa, nhân sự 
tiếp nối và đổi mới để thực hiện 
sứ mệnh phát triển bền vững.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch 
HĐQT THACO Trần Bá Dương 
chia sẻ: “Năm 2022, THACO tròn 
25 tuổi, chúng ta đã trở thành 
một Tập đoàn công nghiệp đa 
ngành. Nhìn lại hành trình đã qua, 
chúng ta đã luôn khát khao và nỗ 
lực để có thể tồn tại và tiếp tục 
phát triển. Và sự phát triển ấy gắn 
liền với sự phát triển của nền kinh 
tế. Đi cùng với đó là những thách 
thức và chính điều đó đã tạo ra 
đội ngũ nhân sự mạnh mẽ hơn và 
đủ năng lực để thực hiện mục tiêu 
đề ra. Trong 25 năm qua, điều mà 
tôi tâm đắc nhất trong hành trình 
phát triển của THACO như ngày 
hôm nay là sự phát triển của nhân 
sự, lớn lên, song hành cùng với 

Tập đoàn.”

Đồng thời, Chủ tịch HĐQT THACO 
cũng nhấn mạnh: “Sau 25 năm 
này, chúng ta phải tập trung để 
nâng cấp quản trị và hỗ trợ nhân 
sự phát triển hơn nữa để đưa Tập 
đoàn lên một tầm cao mới. Và với 
trách nhiệm càng lớn này, đòi hỏi 
chúng ta càng phải rèn luyện về 
nghị lực, về đạo đức, học tập về 
chuyên môn và nhất là về quản 
trị, khơi dậy niềm đam mê trong 
công việc, từ đó mỗi CBNV có 
thể tự tin hơn, đóng góp thiết 
thực tạo ra các giá trị thật; từ đó 
trở thành những người lãnh đạo 
gương mẫu, phát triển đội ngũ trở 
thành hạt nhân để xây dựng văn 
hóa doanh nghiệp một cách ưu 
việt, phản ánh được những đặc 
tính, đức tính tốt của lực lượng 
nhân sự. Mong rằng, bước sang 
năm 2023, chúng ta sẽ có được 
những đột phá, những thay đổi 
để theo kịp với chiến lược và mô 
hình đã đề ra.”

Ngày hội gia đình THACO 2022: 
Hành trình mới – Tâm thế mới

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm THACO, 
ngày 10/12, Tập đoàn tổ chức 
Ngày hội gia đình THACO 2022 
tại TP.HCM với chuỗi hoạt động 
nội bộ gắn kết các cuộc thi đầy 
sôi nổi.

Vào sáng ngày 10/12, hơn 700 

THACO 2022
HÀNH TRÌNH MỚI – TÂM THẾ MỚI
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CBNV đến từ các Tập đoàn thành viên đã tề tựu về 
Khu tiện ích Sala, TP.HCM để tham gia lễ khai mạc 
Ngày hội gia đình THACO 2022 và chương trình 
Team building. Tất cả được chia làm 25 đội chơi, 
mỗi đội có 20 - 25 thành viên tham dự. CBNV đều 
phấn khởi, hào hứng khi trải qua 05 chặng thi đầy 
thử thách gồm: Khởi hành; Đồng đội; Thử thách; 
Dấn thân và Gắn kết.

Chiều cùng ngày, 4 đội bóng xuất sắc nhất đến 
từ THACO AUTO, THACO AGRICULTURE, THACO 
INDUSTRIES, THILOGI đã vượt qua vòng bảng thi 
đấu vào ngày 9/12 và tiến vào vòng chung kết 
Bóng đá nam cúp THACO. Sau những trận đấu đầy 
sôi nổi, kịch tính, cúp vô địch đã thuộc về đội bóng 
THACO INDUSTRIES, giải nhì thuộc về đội bóng 
THILOGI và đội bóng THACO AUTO đạt giải ba. 

Chương trình Team building

Giải bóng đá nam Cúp THACO

Chung kết Hội thi Văn nghệ THACO - Tình yêu & Khát vọng

Tham quan showroom

Trong chuỗi hoạt động Ngày hội gia đình THACO 
2022, Hội thi văn nghệ “THACO – Tình yêu và Khát 
vọng” thu hút hơn 200 CBNV tham gia biểu diễn. 
Nhạc sĩ Cao Hồng Sơn – Trưởng Ban giám khảo cho 
biết, các tiết mục, điệu múa, giai điệu thể hiện được 
hình ảnh tượng trưng đặc sắc cho 6 Tập đoàn thành 
viên. Ngoài ra, các đội đều dàn dựng công phu, bài 
bản từ trang phục đến đạo cụ mang đến Hội thi văn 
nghệ đầy cảm xúc và màu sắc.

Kết quả chung cuộc Hội thi, tiết mục Non sông ngàn 
năm gấm vóc của THADICO đã xuất sắc giành giải 
nhất; tiết mục đến từ THACO AGRICULTURE - Ơn 
Bác Hồ với người Tây Nguyên đã đạt giải nhì. Với 
tiết mục nhảy hiện đại - Chiến binh THILOGI của 
THILOGI đã đạt giải ba.

Sau vòng chung khảo – thuyết trình, Cuộc thi viết 
THACO trong tôi đã tìm ra các tác phẩm nổi bật 
nhất. Theo Ban giám khảo, các bài dự thi đều thể 
hiện tốt nội dung, hình thức theo quy định; đồng 
thời truyền tải thông điệp tác phẩm, sử dụng tốt 
hình ảnh, clip minh họa trong phần thuyết trình. 

Chung cuộc, tác phẩm THACO niềm tin trong tôi 
của anh Ninh Ngọc Hiền – THACO INDUSTRIES đã 
đạt giải nhất, chị Ngô Thị Hoài Phượng – THILOGI đã 
đạt giải nhì với tác phẩm THILOGI – Hành trình mới, 
Tâm thế mới và tác phẩm Khát vọng vươn xa của chị 
Nguyễn Ngọc Thủy Tiên –THACO AGRICULTURE 
đạt giải ba.

Vào sáng ngày 11/12, gần 220 CBNV đã xuất phát 
từ Văn phòng Sofic đến tham quan Trung tâm ô 
tô Tải - Bus Dĩ An và tổ hợp showroom ô tô du 
lịch Bình Dương. Trong chương trình tham quan 
showroom ô tô, CBNV được tìm hiểu về showroom, 
các phòng ban và khu chức năng, ngoài ra CBNV 
còn di chuyển qua các địa điểm nổi tiếng như: Khu 
Công nghệ cao, Suối Tiên, Lái Thiêu – Bình Dương…
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THACO AUTO sẽ lắp ráp 4 dòng xe 
BMW tại Việt Nam

BMW sẽ hợp tác cùng THACO AUTO để lắp 
ráp xe ô tô của thương hiệu BMW tại nhà 
máy THACO Chu Lai, Quảng Nam. Đây là 
một phần trong kế hoạch mở rộng các nhà 
máy sản xuất xe BMW tại khu vực châu Á 
bao gồm nhà máy tại Thái Lan, nhà máy liên 
doanh tại Trung Quốc, Malaysia và Indonesia. 
Bốn mẫu xe sẽ được lắp ráp trong thời gian 
tới gồm BMW 3 Series, BMW 5 Series, BMW 
X3 và BMW X5.

THACO tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm 
THACO hình thành và phát triển và 
Đón nhận Huân chương Lao động 
hạng Nhất

Ngày 11/12/2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn 
Trường Hải (THACO) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 
THACO 25 năm hình thành và phát triển (1997 
- 2022). Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã 
đến dự, phát biểu và trao Huân chương Lao 
động hạng Nhất cho Tập đoàn. Đây là niềm 
vinh dự cho toàn thể Ban Lãnh đạo và CBNV 
THACO sau 25 năm nỗ lực phấn đấu và cống 
hiến với định hướng “THACO - Phát triển 
cùng đất nước”.

1

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ 
tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới thăm 
Khu công nghiệp THACO CHU LAI

Trong năm 2022, Khu Công nghiệp THACO 
Chu Lai vinh dự đón Thủ tướng Phạm Minh 
Chính và Chủ tich Quốc hội Vương Đình Huệ 
đến thăm và làm việc. Thủ tướng và Chủ tịch 
Quốc hội đã đánh giá cao mô hình hệ sinh 
thái công nghiệp thế hệ mới phát triển xanh, 
thông minh, bền vững của THACO Chu Lai và 
cho rằng cần quan tâm nhân rộng mô hình 
này tại một số tỉnh, thành phố với việc tích 
hợp một số ngành nghề sản xuất kinh doanh 
của THACO một cách phù hợp. 

2

3

DẤU ẤN
THACO NĂM 2022
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THACO INDUSTRIES 

Ngày 17/12, THACO công bố thành lập Công ty Tập đoàn Công nghiệp Trường Hải -THACO INDUSTRIES, 
khánh thành Trung tâm Cơ khí với quy mô hàng đầu Việt Nam và khởi công xây dựng Trung tâm R&D tại 
KCN THACO Chu Lai - Quảng Nam.

4

THACO AGRICULTURE

Tiếp tục đầu tư mở rộng các trang trại bò và heo 
trên toàn hệ thống. Tại Tây Nguyên, gia tăng quy 
mô đàn bò lên 45.000 con tại Khu liên hợp Ia Puch, 
đầu tư mới 6 trại quy mô 6.000 con tại Khu liên hợp 
Ea H’Leo. Tại Campuchia, khu liên hợp Nông nghiệp 
Koun Mom với 10 trại quy mô 10.000 con, và Snuol 
với 6.000 con/6 trại. Bên cạnh đó, tiếp tục mở rộng 
quy mô các trang trại heo của các công ty THAGRI 
Swine Bình Định với quy mô 70.000 con và THAGRI 
Swine An Giang với quy mô 66.000 con.

THADICO đã khánh thành cầu Thủ Thiêm 2 

Sáng ngày 28/4/2022, UBND TP.HCM đã tổ chức 
lễ khánh thành cầu Thủ Thiêm 2 nối liền trung tâm 
Quận 1 với Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Cầu Thủ 
Thiêm 2 không chỉ có vai trò kết nối giao thông 
giữa Trung tâm đô thị hiện hữu (Quận 1) với Khu 
đô thị mới Thủ Thiêm, Tp. Thủ Đức mà còn có vai 
trò hết sức quan trọng là tạo động lực phát triển 
kinh tế - xã hội của Thành phố nói chung và góp 
phần phát triển Khu đô thị mới Thủ Thiêm sớm 
trở thành một khu đô thị hiện đại với chức năng 
chính là trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ 
của Thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt từ năm 1996. Ngoài ra, với vị trí “vàng” trên 
sông Sài Gòn, cầu Thủ Thiêm 2 sẽ tạo điểm nhấn 
kiến trúc và là biểu tượng mới của Thành phố.

5

6
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THISO

Khai trương siêu thị Emart SALA, đưa vào hoạt 
động Trung tâm Hội nghị THISKYHALL và Trung 
tâm thương mại THISO MALL SALA.

Ngày 3/11/2022, THACO chính thức khai trương 
siêu thị Emart chi nhánh thứ 2 tại Sala (TP Thủ 
Đức). Đây là siêu thị thứ 2 sau Emart Gò Vấp đi vào 
hoạt động, đánh dấu bước ngoặt của hợp tác giữa 
Thiso Retail và Emart trên chặng đường phát triển.

THILOGI đã triển khai thi công xây dựng 
Bến cảng 5 vạn tấn

Đây là 1 trong 15 cảng biển loại 1 (cảng biển quốc 
gia, đầu mối khu vực) theo Quy hoạch tổng thể 
phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt. Công trình bến cảng 
5 vạn tấn hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện hệ 
thống hạ tầng cảng biển Quảng Nam, phục vụ tốt 
nhu cầu xuất nhập khẩu đang tăng mạnh tại khu 
vực; tạo động lực phát triển cảng Chu Lai trở thành 
đầu mối giao thương trong nước và quốc tế, là cửa 
ngõ kết nối ra biển Đông của vùng Tây Nguyên, 
nam Lào, đông bắc Campuchia.

Tổ chức Ngày hội Gia đình THACO 2022: 
Hành trình mới - Tâm thế mới

Nhân dịp kỷ niệm THACO 25 năm hình thành và phát 
triển, ngày 10/12/2022, THACO tổ chức Ngày hội gia 
đình với nhiều hoạt động ý nghĩa như hội thi văn nghệ, 
bóng đá, team building… với sự tham dự của hơn 800 
CBNV THACO. Nổi bật trong số đó là Hội thi văn nghệ 
“THACO - Tình yêu và Khát vọng” đã nhận được sự 
tham gia tích cực từ 6 Tập đoàn thành viên với 17 tiết 
mục đặc sắc, góp phần nâng cao đời sống văn hóa 
tinh thần và tăng cường giao lưu gắn kết giữa các Tập 
đoàn thành viên. Cũng nhân dịp này, THACO đã vinh 
danh 57 CBNV tiêu biểu đã gắn bó, cống hiến, đồng 
hành vì sự phát triển của THACO và các Tập đoàn 
thành viên trong suốt thời gian qua.

THACO ủng hộ các Chương trình An sinh xã 
hội trong 5 năm (2023-2027) với tổng giá 
trị là 500 tỷ đồng

Thông qua việc ký kết với các đơn vị Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Chữ thập đỏ 
Việt Nam, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Đài 
Truyền hình Việt Nam, THACO đã ủng hộ các chương 
trình An sinh xã hội trong 5 năm (2023-2027) với tổng 
giá trị 500 tỷ đồng. Ngoài ra, THACO quyết định công 
bố Quỹ “An sinh xã hội THACO” nhằm triển khai hỗ 
trợ các chương trình xã hội cộng đồng như học bổng 
cho giáo dục, duy trì phát triển các giá trị văn hóa, văn 
học nghệ thuật.
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On December 11, 2022, THACO celebrated its 25th 
anniversary (1997 - 2022). Vietnam President Nguyen 
Xuan Phuc attended the ceremony, expressed his 
praises and awarded the First-Class Labor Medal 
to the corporation. This is an honor for all THACO 
Board of Directors and employees after 25 years of 
hard work towards the mission “THACO - Developing 
sustainably with Vietnam”.

In 2022, THACO Chu Lai Industrial Park honorably 
welcomed Prime Minister Pham Minh Chinh and 
National Assembly Chairman Vuong Dinh Hue. 
The State leaders highly appreciated THACO Chu 
Lai’s new-generation green, smart and sustainable 
industrial ecosystem and ruled that it was necessary 
to multiply such model in different provinces and 
cities with the suitable integration of THACO’s 
business lines. 

BMW will partner with THACO AUTO to locally 
produce BMW vehicles at Chu Lai, Quang Nam 
Province. This is part of BMW’s expansion plan 
in Asia, including BMW Group Plants in Thailand, 
Joint Venture Plants in China, and Partner Plants 
in Malaysia and Indonesia. The four models will be 
manufactured in Vietnam including the BMW 3 
Series, BMW 5 Series, BMW X3 and BMW X5.

THACO celebrates its 25th anniversary and 
receives the First-Class Labor  Medal

Prime Minister Pham Minh Chinh and Nation-
al Assembly Chairman Vuong  Dinh Hue visit 
THACO Chu Lai Industrial Park

THACO AUTO is to produce 4 BMW models 
in Vietnam 

1

2

3

THACO’s
HIGHLIGHTS IN 2022
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On December 17, THACO announced the establishment of THACO INDUSTRIES, inaugurated its leading 
Mechanical Center in Vietnam and started the construction of the R&D Center at its industrial park in Chu 
Lai, Quang Nam Province.

Continues to expand its cattle and pig farm across 
the system. In the Central Highlands in Vietnam, the 
cattle herd increases to 45,000 heads at the Ia Puch 
Complex, while 6 new 6,000-head farms are invested 
at Ea H’Leo Complex. In Cambodia, the Koun Mom 
Complex has 10 farms with 10,000 heads, and Snoul 
Complex has 6 farms with 6,000 heads each. In 
addition, the company continues to expand the pig 
farms of THAGRI Swine Binh Dinh to 70,000 heads 
and THAGRI Swine An Giang to 66,000 heads. 

On April 28, 2022, the People’s Committee of Ho 
Chi Minh City held the inauguration ceremony 
of Thu Thiem 2 Bridge which connects District 1 
to Thu Thiem New Urban Area. The bridge not 
only connects traffic between the existing urban 
center, i.e. District 1 and Thu Thiem New Urban 
Area, but also significantly drives the city’s socio-
economic development in general, helping Thu 
Thiem New Urban Area soon become its modern 
financial, commercial and service center, which 
has been planned by the government since 1996. 
In addition, with its “golden” position on the 
Saigon River, Thu Thiem 2 Bridge will make a new 
landmark of the city.

THACO INDUSTRIES 

THACO AGRICULTURE 

THADICO inaugurates Thu Thiem 2 Bridge 
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Opens Emart SALA hypermarket, puts into 
operation THISKYHALL Convention Center and 
THISO MALL SALA Commercial Center.

On November 3, 2022, THACO officially opened 
the second Emart hypermarket in Sala, Thu Duc 
City. The opening has marked a turning point for 
the cooperation between Thiso Retail and Emart.

On THACO’s 25th anniversary, on December 
10, 2022, THACO organized its THACO Day 
with many meaningful activities such as singing 
contests, football tournament and team building... 
with the participation of more than 800 THACO 
employees. Noticeably, the singing contest 
“THACO - Love and Aspiration” has received 
active participation from its 6 sub-holdings with 
17 performances, improving the cultural and unity 
across the corporation. Also on this occasion, 
THACO honored 57 representative employees 
who have been long committed to the success of 
THACO and sub-holdings during the past time. 

Chu Lai Port is one of the 15 Class-1 seaports, i.e. 
national seaports, regional hubs according to the 
master plan of Vietnam’s seaport system in 2021-
30, vision to 2050 approved by the Prime Minister. 
The completion of its 50,000-ton terminal will 
contribute to completing the seaport infrastructure 
system in Quang Nam province to serve the growing 
import and export demand in the region, turning 
the port into a hub for domestic and international 
trades, a transport center connecting to the East 
Sea for the Central Highlands of Vietnam, southern 
Laos, and northeastern Cambodia.

Making its CSR commitments to the Vietnam 
Fatherland Front, the Vietnam Red Cross Society, 
the National Traffic Safety Committee and the 
Vietnam Television Station, THACO pledges to 
donate VND500 billion to the cause during the 
next 5 years from 2023 to 2027. THACO also 
announced the “THACO Social Security” Fund 
to support community programs by sponsoring 
education scholarships, preserving and developing 
cultural and heritage values.

THISO

THACO Day 2022: New Journey - 
New State of Mind

THILOGI starts to construct the 50,000-
ton terminal

THACO pledges 500-billion-VND CSR 
commitments during 2023 - 2027

7
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THACO
TẬP ĐOÀN ĐA NGÀNH
ĐẦU TƯ KINH DOANH 

NHỮNG LĨNH VỰC TRỌNG 
YẾU CỦA ĐẤT NƯỚC

Đổi mới và tiên phong trong việc 
đầu tư vào các ngành nghề trọng 
yếu chính là mấu chốt quan trọng 
giúp THACO thực hiện được tầm 
nhìn và sứ mệnh, đồng thời trở 
thành tập đoàn đa ngành sau 25 
năm hình thành và phát triển.

Về lĩnh vực sản xuất, lắp ráp và phân phối ô tô (THACO AUTO): 
Với hơn hai thập kỷ phát triển, hoạt động sản xuất kinh doanh ô tô 
được tổ chức xuyên suốt theo chuỗi giá trị từ Nghiên cứu phát triển 
sản phẩm (R&D) đến sản xuất, phân phối, hệ thống bán lẻ và dịch 
vụ sửa chữa trải dài từ Bắc đến Nam. Bên cạnh đó, THACO AUTO 
cũng sản xuất linh kiện phụ tùng, thực hiện chiến lược gia tăng tỷ lệ 
nội địa hóa và hàm lượng sản xuất tại Việt Nam với mục tiêu là dẫn 
đầu thị trường ô tô Việt Nam; cạnh tranh được và tiếp tục phát triển 
khi thuế nhập khẩu xe nguyên chiếc về bằng 0% vào năm 2018 khi 
hội nhập khu vực ASEAN và hướng đến xuất khẩu.

Đến nay, THACO AUTO cơ bản đạt mục tiêu chiến lược đầu tư sản 
xuất lắp ráp ô tô với gần 01 triệu xe bán ra tại thị trường Việt Nam 
và xuất khẩu sang các nước: Myanmar, Thái Lan, Philippines, Singapore.... 
Định hướng kế hoạch tăng trưởng hàng năm của THACO AUTO 
trong lĩnh vực ô tô đạt 10% - 20%/năm từ nay đến năm 2030. 

Về lĩnh vực Nông nghiệp (THACO AGRICULTURE): Lĩnh vực sản 
xuất kinh doanh được THACO chú trọng đầu tư từ năm 2018 với 
tầm nhìn trở thành Tập đoàn Nông nghiệp hàng đầu ASEAN vào 
năm 2025. Hiện THACO AGRICULTURE sở hữu hơn 84.000 ha đất 
trồng trọt cây ăn trái, trong đó, tổng diện tích đang khai thác gần 
40.000 ha. Ngoài ra, THACO AGRICULTURE còn sở hữu vùng chăn 
nuôi bò ở các khu liên hợp Attapeu (Lào), Snuol, Kounmom (Campuchia) 
và Tây Nguyên (Việt Nam). Kế hoạch xuất khẩu năm 2022 sẽ là hơn 
330.000 tấn trái cây và 13.000 tấn mủ cao su với doanh thu xuất 
khẩu gần 300 triệu USD. Dự kiến trong quý IV/2022, THACO 
AGRICULTURE sẽ khởi công xây dựng Nhà máy Chế biến trái cây 
với công suất 36.000 tấn/năm, tổng vốn đầu tư là 465 tỷ đồng, 
cung cấp cho thị trường xuất khẩu là Châu Âu, Bắc Mỹ và Úc. 

Về lĩnh vực sản xuất Cơ khí và Công nghiệp hỗ trợ (THACO INDUSTRIES): 
Với mục tiêu ban đầu là gia tăng tỉ lệ nội địa hóa cho ô tô, đến nay Cơ 
khí và Công nghiệp hỗ trợ đã trở thành một ngành sản xuất kinh doanh 
chính của THACO. Hiện nay, THACO INDUSTRIES đã cung ứng linh 
kiện OEM cho nhiều hãng ô tô, xe máy tại Việt Nam như: Hyundai, Toyota, 

Khởi điểm từ ngành sản xuất, 
lắp ráp ô tô, đến nay, THACO đã 
phát triển được hệ sinh thái đa 
ngành với 6 tập đoàn thành viên, 
gồm: THACO AUTO (lĩnh vực sản 
xuất, kinh doanh ô tô), THACO 
AGRICULTURE (lĩnh vực nông 
nghiệp), THACO INDUSTRIES 
(lĩnh vực Cơ khí & Công nghiệp 
hỗ trợ), THADICO (lĩnh vực đầu 
tư  xây dựng), THISO (lĩnh vực 
Thương mại - Dịch vụ), THILOGI 
( lĩnh vực giao nhận vận chuyển)

Hệ sinh thái đa ngành, đầu tư tiên 
phong và phát triển bền vững

Trong xu thế hội nhập quốc tế 
và số hóa, việc đầu tư vào các 
lĩnh vực trọng yếu, hình thành hệ 
sinh thái đa ngành với các ngành 
nghề bổ trợ cho nhau, có tính 
tích hợp cao trở nên tất yếu đối 
với doanh nghiệp lớn. THACO đã 
và đang thực hiện chiến lược này 
với những bước đi tiên phong, 
tạo được sự tương trợ vững mạnh 
giữa các lĩnh vực để hướng đến 
phát triển một cách bền vững.
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Isuzu, Piaggio và các doanh nghiệp FDI như: General Electric, Doosan 
Vina, Makitech, Amann,... và được xuất khẩu sang các thị trường lớn và 
cao cấp như Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia. 

Về lĩnh vực Đầu tư xây dựng (THADICO): Năm 2011, THACO đầu tư vào 
lĩnh vực Đầu tư xây dựng thông qua công ty Đầu tư Địa ốc Đại Quang 
Minh, nay là THADICO. THADICO hoạt động trong lĩnh vực đầu tư phát 
triển các dự án Khu công nghiệp, Khu đô thị, Bất động sản và giao 
thông hạ tầng kỹ thuật có tính đồng bộ, tích hợp và bổ trợ cho nhau; 
đồng thời thực hiện công tác tư vấn, quản lý đầu tư - xây dựng cho các 
Tập đoàn/Tổng công ty trực thuộc THACO Group. Mô hình kinh doanh 
hoạt động theo chuỗi giá trị “Nghiên cứu - đầu tư – xây dựng – kinh 
doanh – quản lý vận hành” với nhiều loại hình sản phẩm. 

Về lĩnh vực Thương mại – Dịch vụ (THISO): Được thành lập để phát 
triển kinh doanh Thương mại – Dịch vụ trong hệ sinh thái THACO với 
chiến lược là đầu tư - kinh doanh và vận hành các Khu phức hợp bao 
gồm: Trung tâm thương mại, Trung tâm hội nghị, Cao ốc văn phòng/
khách sạn, showroom ô tô theo mô hình hiện đại “Một điểm đến - Nhiều 
tiện ích và dịch vụ”. Năm 2021, THISO thành lập THISO Retail và cùng 
với Emart Hàn Quốc ký kết thỏa thuận chuyển nhượng 100% vốn của 
Emart Việt Nam, thỏa thuận nhượng quyền độc quyền để tiếp quản 
hoạt động đồng thời tiếp tục triển khai các dự án mở rộng hệ thống 
siêu thị Emart tại thị trường Việt Nam. Tại TP.Hổ Chí Minh, ngoài  Emart 
Gò Vấp, Emart Sala đã đi vào hoạt động hiệu quả, đầu năm 2023 THISO 
Retail sẽ khai trương thêm Emart Phan Huy Ích. Thiso Retail đặt mục 
tiêu đạt 20 siêu thị trong 5 năm tới, mục tiêu doanh thu đến năm 2026 
là 1 tỷ USD, trở thành đại siêu thị có thị phần số 1 tại Việt Nam.

 Về lĩnh vực Giao nhận vận chuyển (THILOGI): Là tổng công ty tổ chức 
và cung ứng dịch vụ logistics trọn gói phục vụ cho THACO và đối tác, 
khách hàng. THILOGI hiện trở thành nhà cung ứng dịch vụ logistic hàng 
đầu miền Trung, phát triển cảng Chu Lai trở thành cửa ngõ quốc tế, kết 
nối với Tây Nguyên, Lào, Campuchia và hai miền Nam – Bắc. Hiện nay, 
đã có các tuyến hàng hải quốc tế trực tiếp từ Cảng Chu Lai đến các 
cảng lớn của Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản; đồng thời, cũng hình 
thành tuyến vận tải đường biển nội địa TP.Hồ Chí Minh - Chu Lai - Hải 
Phòng và ngược lại, góp phần giảm thiểu chi phí vận chuyển hàng hóa 
xuất nhập khẩu. Với tiềm năng phát triển và sự đầu tư lớn, THILOGI 
đang từng bước gia tăng năng lực cạnh tranh để trở thành một trong 
những đơn vị cung ứng dịch vụ logistics hàng đầu Việt Nam, góp phần 
thúc đẩy liên kết giao thương, tạo động lực cho sự phát triển của khu 
vực miền Trung.

Văn hóa doanh nghiệp là nền tảng cốt lõi tạo nên giá trị thương hiệu

Trong suốt 25 năm hình thành và phát triển, THACO luôn không ngừng thay đổi để thích ứng, đồng thời phát 
huy thế mạnh và tìm ra các giải pháp để phát triển, tạo vị thế riêng trong nền kinh tế nước nhà và khu vực. Bên 
cạnh đó, yếu tố then chốt tạo nên bản sắc cho THACO còn thể hiện ở việc nhất quán xây dựng và phát triển văn 
hóa với các đặc trưng Nhân văn – Tận tâm – Trung thực – Năng động – Sáng tạo – Kỷ luật cùng tinh thần “Mỗi 
nhân sự là đại sứ của thương hiệu THACO” có tác phong công nghiệp và ứng xử chuẩn mực. 

Đặc biệt, văn hóa THACO còn thể hiện qua trách nhiệm của một doanh nghiệp lớn có nhiều đóng góp cho cộng 
đồng và kinh tế đất nước. Kể từ khi thành lập đến nay, THACO đã hỗ trợ cộng đồng xã hội hơn 2.200 tỷ đồng, 
trong đó hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 gần 1.100 tỷ đồng.

Dựa trên nền tảng quản trị và lợi thế của Tập đoàn đa ngành, THACO tiếp tục “Hành trình mới với tâm thế mới” 
đóng góp phát triển các lĩnh vực kinh tế chiến lược của Việt Nam, thực hiện mục tiêu trở thành tập đoàn công 
nghiệp đa ngành hàng đầu khu vực ASEAN, phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế và số hóa.
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Trong tiềm thức của nhiều người, Chu Lai (Quảng 
Nam) trước đây là “thủ phủ” của xương rồng và 

cát trắng, nơi người dân quê quanh năm phơi mình 
trên những cánh đồng hoang hóa, cằn cỗi, bạc màu 
mà suốt đời vẫn không thoát khỏi nỗi khốn khó áo 
cơm. Nhưng giờ đây, nói đến Chu Lai là nói đến vùng 
đất công nghiệp, gắn liền với cái tên rất đỗi quen 
thuộc và là niềm tự hào của người dân xứ Quảng: đó 
là THACO Chu Lai - một biểu tượng công nghiệp của 
tỉnh và của ngành ô tô Việt Nam.

Khởi đầu từ giấc mơ xây dựng trên vùng đất nghèo 
một khu liên hợp sản xuất lắp ráp ô tô quy mô lớn 
của người đứng đầu Tập đoàn THACO - Trường Hải, 
giờ đây Khu công nghiệp THACO Chu Lai không chỉ 
hiện diện những nhà máy ô tô hiện đại nhất Việt Nam 
và Đông Nam Á, mà đang được đầu tư để trở thành 
Hệ sinh thái công nghiệp đa ngành thế hệ mới trên 
nền tảng quản trị công nghiệp, phát triển xanh, thông 
minh, bền vững bao gồm các trung tâm: Sản xuất lắp 
ráp ô tô, Sản xuất gia công Cơ khí & CNHT, Giao nhận 
vận chuyển, Chế biến Nông Lâm nghiệp, Thương mại 
& Dịch vụ, Khu đô thị & Hạ tầng xã hội, có tính bổ 
trợ và tích hợp cao;  sẵn sàng đón sự dịch chuyển 
chuỗi cung ứng toàn cầu đến Việt Nam và là điểm đến 
đầu tư hấp dẫn của các đối tác trong và ngoài nước. 
THACO Chu Lai trong tương lai gần sẽ là Khu đô thị 
- công nghiệp tiêu biểu, tạo động lực phát triển cho 

THACO CHU LAI 
MỘT QUYẾT ĐỊNH MANG TÍNH LỊCH SỬ

Quảng Nam và khu vực miền Trung, góp phần thực 
hiện tốt vai trò, trọng trách của THACO là một trong 
những tập đoàn công nghiệp đa ngành có đóng góp 
quan trọng vào sự phát triển của nền kinh tế đất nước.

Gần 20 năm Trường Hải gieo mầm khát vọng ở Chu 
Lai, từng ấy thời gian vùng đất này chứng kiến những 
đổi thay đến ngỡ ngàng, xúc động. Hai mươi năm, một 
khoảng thời gian không dài nhưng đã khẳng định một 
mối lương duyên bền chặt, để Trường Hải làm nên 
“Dấu ấn của một doanh nghiệp đã kiên cường phát 
triển bằng cả tấm lòng yêu nước” với khát vọng cháy 
bỏng: Tìm một vị thế cho ngành công nghiệp ô tô; 
đồng thời đóng góp, phát triển các lĩnh vực trọng yếu 
của nền kinh tế đất nước. 

Chủ tịch HĐQT THACO Trần Bá Dương, khi trả lời 
các câu hỏi về các quyết định đầu tư, thường nói: 
“Tôi thích dùng từ “cơ duyên” và thực tế từ trước 
đến nay các quyết định đầu tư của tôi đều gắn với 
hai chữ “cơ duyên”. 

Để THACO đến với Chu Lai, đặt những viên gạch đầu 
tiên lên cát trắng xây dựng nhà máy sản xuất ô tô 
lúc Khu Kinh tế mở Chu Lai của tỉnh Quảng Nam vừa 
mới tạo hình hài là một “mối lương duyên đặc biệt”. 
Tuy nhiên, không chỉ là “cơ duyên”, quyết định gắn 
bó với Chu Lai của người đứng đầu THACO là một 
quyết định có tính lịch sử, không chỉ mang ý nghĩa 
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mở đường cho sự phát triển của chính THACO mà 
còn cho tỉnh Quảng Nam, cho ngành công nghiệp ô 
tô và các lĩnh vực kinh tế quan trọng của miền Trung 
và cả nước.

Năm 1997, Quảng Nam được tách ra từ tỉnh Quảng 
Nam - Đà Nẵng. Khi mới tách tỉnh, tất cả đầu mối, cơ 
sở kinh tế, doanh nghiệp nhà nước đều nằm  ở Thành 
phố Đà Nẵng, nên Quảng Nam gần như không có gì 
ngoài những vùng cát mênh mông. Thu ngân sách 
của Quảng Nam khi mới tách tỉnh có 130 tỷ đồng, chỉ 
bằng 1/12 so với Thành phố Đà Nẵng. Song chính từ 
trong khó khăn thách thức, địa phương đã biết chọn 
cho mình một lối đi riêng, đó là tập trung phát triển 
công nghiệp trên nền tảng hơn 500 năm dài là một 
tỉnh thuần nông. 

Năm 2001, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn 
Xuân Phúc (nay là Chủ tịch nước) cho lập Đề án xây 
dựng Khu kinh tế mở Chu Lai với cơ chế chính sách 
ưu đãi nhằm biến vùng đất nghèo hoang hóa trở nên 
sôi động hấp dẫn, thu hút các nhà đầu tư. Đây là khu 
kinh tế mở đầu tiên của cả nước, được Chính phủ cho 
phép thành lập. Trên bán kính 3.000km, Khu kinh tế 
mở Chu Lai thuộc trung tâm kinh tế năng động nhất 
Đông Nam Á bao gồm các nước như Singapore, Hồng 
Kông, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên... Với mục tiêu 
phát triển Khu kinh tế mở Chu Lai thành khu kinh tế 
tổng hợp, lấy trọng tâm là các ngành công nghiệp, 
UBND tỉnh Quảng Nam đã tiến hành các chương trình 
xúc tiến đầu tư. 

Khi ấy, Công ty TNHH ô tô Trường Hải có nhà xưởng 
lắp ráp xe tải nhẹ tại Khu công nghiệp Biên Hòa II, 
tỉnh Đồng Nai, tuy nhiên, cơ ngơi vẫn còn khiêm tốn. 
Và người đứng đầu - kỹ sư Trần Bá Dương vẫn đang 
trăn trở và xác tín một hướng đi để viết nên những 
trang mới cho nền công nghiệp ô tô của đất nước còn 

quá non trẻ. Biết đến chủ trương xây dựng Khu kinh 
tế mở Chu Lai và tinh thần “mở tư duy, mở tấm lòng” 
của lãnh đạo Quảng Nam, thông qua một số đối tác, 
ông Trần Bá Dương kết nối với lãnh đạo tỉnh và tổ 
chức nhiều đợt công tác đến Quảng Nam để khảo sát 
về đất đai, nguồn lực lao động, tìm hiểu cơ chế chính 
sách của tỉnh và Khu kinh tế mở Chu Lai. Nhận thấy 
tiềm năng của Khu kinh tế mở Chu Lai và cảm cái tình, 
trân trọng nghị lực, bản lĩnh cùng những tố chất đáng 
quý của người xứ Quảng, ông Trần Bá Dương quyết 
định chọn Chu Lai để bắt đầu một hành trình mới - 
hành trình hiện thực hóa ước mơ xây dựng giữa vùng 
cát cằn cỗi một khu công nghiệp sản xuất ô tô và cơ 
khí lớn nhất Việt Nam.

Ngày 07/6/2002, ông Trần Bá Dương mời lãnh đạo 
tỉnh Quảng Nam vào tham quan cơ sở sản xuất của 
Trường Hải tại Đồng Nai và trao đổi, xúc tiến đầu 
tư. Hai bên đã thống nhất các vấn đề về đất đai, cơ 
chế chính sách; quy mô, thời điểm và lộ trình đầu 
tư. Về phía tỉnh, ngay sau cuộc gặp gỡ, đã tập trung 
giải tỏa đất đai tại xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành để 
Trường Hải khởi công xây dựng nhà máy trong thời 
gian sớm nhất.

Ngày 25/11/2002, Trường Hải được cấp phép đầu tư 
vào Khu kinh tế mở Chu Lai. Ngay trong năm đó, nhà 
máy sản xuất và lắp ráp xe tải, xe bus đầu tiên mang 
tên Công ty TNHH sản xuất và lắp ráp ô tô Chu Lai 
- Trường Hải (tiền thân của nhà máy Thaco Tải) đã 
được khởi công xây dựng trên diện tích gần 38 ha, với 
số vốn đầu tư 2.500 tỷ đồng, công suất 25.000 xe/
năm. Đội ngũ nhân sự buổi đầu hơn 500 người. Ông 
Thái Duy Hùng (nguyên Phó Tổng giám đốc, nay là 
Cố vấn Chủ tịch HĐQT THACO) được giao nhiệm vụ 
quản lý dự án xây dựng nhà máy. Hơn một năm sau, 
với nỗ lực của Ban lãnh đạo và tập thể kỹ sư, công 
nhân, nhà máy đã đi vào hoạt động với hệ thống nhà 
xưởng và các dây chuyền thuộc loại hiện đại nhất Việt 
Nam lúc bấy giờ. Tháng 9/2004, những chiếc xe tải 
Kia đầu tiên đã được xuất xưởng, đến với khách hàng 
trên cả nước. 

Thời điểm đó, những người nông dân Núi Thành - 
Quảng Nam chân lấm tay bùn không thể hình dung có 
một ngày họ được nhìn thấy những chiếc ô tô ra đời 
ngay trên vùng cát hoang hóa quê mình, đem đến một 
nhịp sống hoàn toàn mới mẻ: nhịp sống công nghiệp. 
Những con người cứ ngỡ cả đời gắn với cát, bám vào 
cát trong cuộc mưu sinh nhọc nhằn cũng không nghĩ 
rằng sau đó không lâu, chính nhà máy này đã giúp 
họ làm nên cuộc đổi đời trên cát. Từ nông dân họ trở 
thành công nhân, được đào tạo để làm quen với máy 
móc thay cho cày cuốc, và trở thành người làm chủ 
những dây chuyền, phân xưởng, góp sức vào cuộc 
cách mạng “chuyển nông sang công” ngay trên mảnh 
đất quê mình. Cũng từ đó, giấc mơ “ly nông nhưng 
không ly hương” của họ dần trở thành hiện thực.
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THACO CHU LAI 
CHẶNG ĐƯỜNG MỚI,  
KHÁT VỌNG MỚI
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Trong chặng đường hình thành và phát triển 
của THACO, THACO Chu Lai được xem là “trái 

tim” của tập đoàn, là hiện thân của ý chí, khát 
vọng mãnh liệt biến vùng cát trắng, cằn cỗi thành 
Khu công nghiệp đa ngành quy mô lớn và hiện 
đại của Miền Trung. Gần 20 năm sau ngày THACO 
đặt chân đến đất Quảng, THACO Chu Lai đã trở 
thành biểu tượng công nghiệp của tỉnh và mang 
đến những đổi thay lớn lao trong đời sống kinh 
tế, xã hội nơi đây. 

Với ý chí, tâm huyết của người đứng đầu và sự 
nỗ lực của hàng ngàn người lao động, THACO đã 
biến cơ duyên đặc biệt thuở ban đầu trở thành 
mối lương duyên bền chặt khi tiếp tục theo đuổi 
những khát vọng lớn hơn trong hành trình mới. 
Đó là phát triển Chu Lai thành “Hệ sinh thái 
công nghiệp đa ngành thế hệ mới, tiêu biểu” của 
THACO tại Quảng Nam và miền Trung (bao gồm 
6 lĩnh vực: Sản xuất lắp ráp ô tô (THACO AUTO); 
Sản xuất, gia công cơ khí và công nghiệp hỗ trợ 
(THACO INDUSTRIES); Giao nhận - vận chuyển 
(THILOGI); Chế biến nông lâm nghiệp (THACO 
Agriculture); Thương mại & Dịch vụ (THISO); Khu 
đô thị & Hạ tầng xã hội (THADICO), tạo động lực 
phát triển cho khu vực và đóng góp vào các lĩnh 
vực kinh tế trọng yếu của đất nước.

Phát triển sản xuất ô tô theo hướng chuyên sâu

THACO Chu Lai được biết đến trước tiên là một 
khu công nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô lớn nhất 
Việt Nam - nơi sản xuất lắp ráp đầy đủ các chủng 
loại xe du lịch, xe bus, xe tải và xe chuyên dụng 
với tỷ lệ nội địa hóa cao nhất Việt Nam hiện nay. 
Các sản phẩm được sản xuất tại Chu Lai mang 
thương hiệu THACO và các thương hiệu quốc 
tế (Kia, Mazda, Peugoet, BMW, Iveco, Volvo, 
Mercedes Benz, Foton, Mitsubishi Fuso…) phục 
vụ nhu cầu đa dạng của thị trường trong nước; 
một số sản phẩm đã xuất khẩu sang nhiều nước 
trong khu vực ASEAN như: Thái Lan, Singapore, 
Campuchia, Myanmar, Philippines... 

Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT THACO 
khẳng định: Ô tô tồn tại sau năm 2018 là một 
thành tích, không chỉ của THACO mà của cả tỉnh 
Quảng Nam. Để tiếp tục phát triển trong bối cảnh 
kỷ nguyên số với những đột phá về công nghệ và 
hội nhập quốc tế sâu rộng, THACO AUTO tại Chu 
Lai xây dựng chiến lược phát triển sản xuất ô tô 
theo hướng chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu và xu 
thế mới của thị trường. 

Hiện nay, các nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô đang 
được đầu tư, nâng cấp tự động hóa dây chuyền 
công nghệ, gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, nghiên cứu 
ứng dụng chuyển đổi số vào quản trị điều hành 
hoạt động sản xuất, kiểm soát chất lượng sản 

phẩm theo lộ trình nhanh và phù hợp, hướng đến 
mô hình nhà máy thông minh. Đặc biệt, để sản 
xuất hàng loạt theo đáp ứng yêu cầu riêng biệt 
của khách hàng, THACO AUTO Chu Lai đầu tư 
Trung tâm R&D với hệ thống phần mềm, trang 
thiết bị hiện đại cùng đội ngũ chuyên gia, kỹ sư 
có trình độ cao, tập trung chuyên sâu cho hoạt 
động nghiên cứu và phát triển sản phẩm: xe du 
lịch, xe bus, xe tải, xe chuyên dụng (xe tải chuyên 
dụng và xe bus chuyên dụng), xe đô thị chạy điện 
và phát triển thương hiệu THACO AUTO Royal, 
phục vụ thị trường trong nước và đẩy mạnh xuất 
khẩu ô tô sang các nước ASEAN. 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”.

Tiên phong phát triển cơ khí và công nghiệp 
hỗ trợ 

Nhiều người vẫn nghĩ, nói đến THACO là nói 
“chuyện ô tô”. Thế nhưng ngay từ khi đầu tư 
sản xuất lắp ráp ô tô năm 2003, THACO đã xây 
dựng chiến lược phát triển công nghiệp cơ khí 
và công nghiệp hỗ trợ tại Chu Lai nhằm mục tiêu 
gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, tham gia chuỗi giá trị 
toàn cầu. Tháng 11/2021, trước yêu cầu thực tiễn 
phát triển ngành cơ khí đất nước và đón làn sóng 
dịch chuyển chuỗi cung ứng từ các nước sang 
Việt Nam, THACO thành lập Tập đoàn Cơ khí và 
Công nghiệp hỗ trợ - THACO INDUSTRIES, thực 
hiện chiến lược phát triển cơ khí thành ngành sản 
xuất kinh doanh chính.

THACO INDUSTRIES đặt mục tiêu “Trở thành 
Tập đoàn hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản 
xuất công nghiệp Cơ khí và Công nghiệp hỗ trợ, 
hội nhập khu vực và thế giới” và sứ mệnh “Mang 
lại giá trị cao nhất cho khách hàng, đối tác, có 
đóng góp quan trọng vào chiến lược phát triển 
ngành công nghiệp Cơ khí và Công nghiệp hỗ 
trợ Việt Nam”. 

Hiện nay, sự dịch chuyển chuỗi cung ứng trong 
lĩnh vực sản xuất cơ khí và công nghiệp hỗ trợ 
từ các nước sang Việt Nam ngày càng rõ rệt. 
Để tận dụng cơ hội, đáp ứng nhu cầu ngày càng 
tăng của thị trường, THACO INDUSTRIES tiếp tục 
đầu tư các nhà máy mới, nâng cấp công nghệ, 
đẩy mạnh R&D và số hóa, phát triển đa dạng sản 
phẩm, thực hiện chiến lược vừa gia tăng tỷ lệ nội 
địa hóa, vừa cung ứng linh kiện, sản phẩm cho thị 
trường nội địa và xuất khẩu. Từ mô hình đã thành 
công tại Quảng Nam, THACO INDUSTRIES sẽ đầu 
tư khu công nghiệp chuyên ngành thế hệ mới tại 
phía Bắc và phía Nam. Sự bổ trợ, kết nối chặt chẽ 
trong sản xuất kinh doanh tại 3 miền sẽ góp phần 
tối ưu hiệu quả trên toàn chuỗi giá trị, giảm chi 
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phí logistics, nâng cao năng lực 
cạnh tranh, tạo nên cơ hội kinh 
doanh mới.

Để tạo động lực phát triển 
mang tính đột phá, ngành cơ khí 
cần có những doanh nghiệp lớn 
làm trụ cột liên kết các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ để gia tăng 
năng lực cạnh tranh. Với kinh 
nghiệm và nền tảng công nghệ, 
quản trị, THACO INDUSTRIES 
tiên phong tạo dựng hệ sinh 
thái về sản xuất cơ khí và công 
nghiệp hỗ trợ thông qua việc 
kết nối, liên doanh liên kết với 
các doanh nghiệp để cùng 
tham gia vào chuỗi sản xuất, 
chuỗi giá trị toàn cầu, đẩy 
mạnh liên kết ngành - liên kết 
vùng, tạo động lực phát triển 
ngành công nghiệp “thượng 
nguồn” của đất nước.

Trung tâm logistics phục vụ 
xuất nhập khẩu hàng đầu 
miền Trung

Theo Chủ tịch HĐQT THACO, 
khi đầu tư vào Khu Kinh tế mở 
Chu Lai, một trong những vấn 
đề “nan giải” nhất là chi phí 
logistics tại đây cao hơn 50%, 
thậm chí gấp đôi so với hai đầu 
Nam, Bắc. Để giải bài toán giao 
nhận - vận chuyển, THACO đã 
đầu tư cảng Chu Lai và các công 
ty vận tải đường biển, đường bộ. 
Từ nhu cầu “tự thân” phục vụ 
sản xuất kinh doanh, đến nay, 
THACO đã phát triển logistics 
thành lĩnh vực kinh doanh quan 
trọng, thành lập Tập đoàn Giao 
nhận - Vận chuyển quốc tế 
Trường Hải (THILOGI). Mục tiêu 
chiến lược của THILOGI là phát 
triển mạng lưới logistics tập 
trung, hình thành Trung tâm 
logistics quốc tế tại Chu Lai, 
miền Trung kết nối với hai miền 
Nam - Bắc, Tây Nguyên và các 
nước Lào, Campuchia.

Hiện nay, THILOGI cung ứng 
dịch vụ logistics trọn gói (gồm 
dịch vụ cảng biển, vận tải đường 
bộ, vận tải biển, dịch vụ kho bãi, 
đóng gói...) cho doanh nghiệp 

với các giải pháp logistics tối ưu. Cảng Chu Lai đã trở thành trung 
tâm logistics lớn phục vụ nhu cầu giao nhận - vận chuyển, xuất 
nhập khẩu của các doanh nghiệp tại miền Trung, Tây Nguyên. Cảng 
đang được đầu tư để tương xứng với quy mô, năng lực của cảng 
biển quốc gia, đầu mối khu vực 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, trở thành cửa ngõ quốc tế kết nối giao thương 
quan trọng của khu vực và cả nước. Hiện nay, cảng Chu Lai đang 
thực hiện các thủ tục đầu tư dự án bến cảng đón tàu 5 vạn tấn, dự 
kiến đưa vào khai thác từ tháng 9/2023. Đồng thời phối hợp với 
tỉnh Quảng Nam trình đầu tư xây dựng tuyến luồng mới Cửa Lở 
đảm bảo đón tàu tải trọng lớn. Các dự án hoàn thành sẽ đáp ứng 
tốt hơn nhu cầu xuất nhập khẩu đang tăng mạnh tại khu vực, góp 
phần giảm chi phí logistics; từng bước phát triển cảng Chu Lai trở 
thành cảng container lớn nhất miền Trung. 

Những năm gần đây, hoạt động logistics 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 mở ra cơ hội 
phát triển các vùng sản xuất lớn và gia tăng xuất nhập khẩu của 
các doanh nghiệp. Để đáp ứng nhu cầu khách hàng, THILOGI đẩy 
mạnh đầu tư nâng cấp chuỗi dịch vụ trọn gói, thu hút nguồn “chân 
hàng” về cảng Chu Lai, kết nối hàng hóa xuất nhập khẩu ngày càng 
thuận tiện hơn. Theo chiến lược thúc đẩy giao thương đường biển, 
THILOGI đẩy mạnh hợp tác với các hãng tàu quốc tế để mở các 
tuyến hàng hải kết nối trực tiếp cảng Chu Lai đến các cảng lớn trên 
thế giới. Thực hiện mục tiêu tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp 
tại miền Trung, Tây Nguyên và các nước lân cận (theo tuyến hành 
lang kinh tế đông tây) xuất nhập khẩu hàng hóa, tiết kiệm đáng kể 
chi phí, thời gian (so với việc xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cảng 
ở hai đầu Nam – Bắc), và góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh 
trên thị trường.

Hệ sinh thái công nghiệp thế hệ mới tiêu biểu của THACO

Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT THACO chia sẻ: “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 
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1. Giai đoạn 2003 – 2015: Khởi nghiệp

• Đầu tư vào Khu Kinh tế mở Chu Lai

• Sản xuất kinh doanh ô tô  

• Phát triển công nghiệp hỗ trợ gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, giảm giá thành sản phẩm.

• Tích lũy năng lực quản trị; hình thành đội ngũ nhân sự có tinh thần kỷ luật.

2. Giai đoạn 2015 – 2018: Nâng cao năng lực cạnh tranh, chuẩn bị hội nhập khu vực ASEAN

- Đầu tư và nâng cấp các nhà máy theo hướng tự động hóa một cách hợp lý và ứng dụng số hoá 
vào quản trị.

• Hình thành Tổ hợp Sản xuất lắp ráp ô tô; Tổ hợp Cơ khí và Công nghiệp hỗ trợ. 

• Đảm bảo năng lực cạnh tranh trong quá trình hội nhập.

• Phát triển các lĩnh vực sản xuất kinh doanh mới.

• Phát triển nguồn nhân lực có kỹ thuật.

3. Từ sau năm 2018: Hoàn thiện Hệ sinh thái công nghiệp thế hệ mới

• Triển khai chiến lược đa ngành của THACO và hoàn thiện Hệ sinh thái công nghiệp thế hệ mới của 
THACO tại Quảng Nam.

• Triển khai các dự án động lực: KCN Cơ khí Ô tô; KCN chuyên Nông Lâm nghiệp; KCN Cảng và phi 
thuế quan; Khu Đô thị, Thương mại - Dịch vụ và du lịch.

• Quản trị trên nền tảng số hóa; phát triển nhân sự theo tiêu chí, tiêu chuẩn “con người công nghiệp” 
với đặc tính “sáng tạo, kỹ thuật, kỷ luật”.

Quá trình đầu tư và phát triển của THACO tại Chu Lai

đa ngành có đóng góp quan trọng vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam”. Vượt xa mục tiêu ban 
đầu là tìm vị thế cho nền công nghiệp ô tô Việt Nam, THACO Chu Lai đang được đầu tư trở thành “Hệ 
sinh thái công nghiệp thế hệ mới” bao gồm: Trung tâm sản xuất lắp ráp ô tô, Trung tâm sản xuất cơ khí 
chế tạo và công nghiệp hỗ trợ, Trung tâm Giao nhận vận chuyển, Trung tâm sản xuất chế biến Nông 
lâm nghiệp, Khu đô thị, Trung tâm Thương mại - Dịch vụ với nhiều dự án đầu tư quy mô lớn, hiện đại. 
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, đóng góp 
thiết thực vào sự phát triển của Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam và góp phần tạo động lực 
thúc đẩy kinh tế tại miền Trung.

Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam kỳ vọng: Tỉnh mong muốn trung tâm công nghiệp 
Chu Lai là một trong những trung tâm được khẳng định thương hiệu toàn cầu chứ không đơn thuần là 
một khu công nghiệp ô tô và cơ khí đa dụng. Trong tương lai sẽ hình thành nên một 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.

Từ “hạt nhân trung tâm” này, thời gian tới, THACO sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình Hệ sinh thái THACO 
Chu Lai tại một số tỉnh, thành phố khác với việc tích hợp một số ngành nghề sản xuất kinh doanh của 
THACO đang có một cách phù hợp, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế đất nước.
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Những ngày đầu khởi 
nghiệp, THACO AUTO 
bước vào thương trường 
với một nguồn vốn ít ỏi, 
hoạt động chủ yếu là 
nhập xe cũ về sửa chữa, 
tân trang lại rồi bán ra thị 
trường. Sau 25 năm, hiện 
nay THACO AUTO đã phát 
triển vượt bậc , trở thành 
một trong những thương 
hiệu hàng đầu về sản xuất 
và lắp ráp ô tô, chiếm gần 
40% thị phần xe du lịch và 
tải bus tại Việt Nam. 

Tham gia chuỗi giá trị toàn cầu

Gần 20 năm trước, THACO AUTO 
đã chủ động tham gia sâu rộng 
vào chuỗi giá trị toàn cầu một 
cách bài bản để phát triển bền 
vững trong bối cảnh hội nhập. 

Đó là đầu tư nâng cấp liên tục 
các nhà máy theo hướng tự động 
hóa với dây chuyền sản xuất hiện 
đại theo tiêu chuẩn quốc tế, 
nghiêm túc tìm kiếm đầu ra bằng 
cách đón đầu, tập trung mục 
tiêu “chinh phục” các thị trường 
lớn là một con đường rất dài và 
gặp không ít khó khăn. Từ năm 
2015, THACO AUTO đã khảo sát 
thị trường các nước Đông Nam 
Á, đàm phán và giao dịch với 
các nước này. Từ việc sản xuất 
xe mẫu, triển khai chạy thử và 

THACO AUTO
“CHIẾN LƯỢC KHÁC BIỆT
ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”
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tận mắt chứng kiến những dây 
chuyền sản xuất hiện đại của 
THACO, từ năm 2019, THACO 
AUTO đã bắt đầu xuất khẩu ô tô 
(bao gồm xe bus THACO, xe du 
lịch Kia, xe tải THACO và xe máy) 
sang các nước trong khu vực 
Asean như: Philippines, Thái Lan, 
Campuchia, Myanmar, Singapore. 
Tính đến nay, THACO AUTO đã 
xuất khẩu được hơn 1.500 xe với 
doanh thu xuất khẩu đạt gần 30 
triệu USD. Qua đó, khẳng định 
năng lực cạnh tranh với giá thành 
hợp lý và chất lượng của các sản 
phẩm do THACO AUTO sản xuất 
được, từng bước tham gia chuỗi 
giá trị sản xuất kinh doanh ô tô 
toàn cầu.

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. 
Đồng thời, THACO AUTO có hơn 
400 showroom/ xưởng dịch vụ 
trải dài khắp cả nước mang cơ 
hội tiếp cận các sản phẩm ô tô 
đến với khách hàng, góp phần 
đẩy mạnh hoạt động kinh doanh 
đồng thời đáp lại sự tin dùng và 
gia tăng giá trị phục vụ đối với 
khách hàng của THACO AUTO. 
Đây cũng là yếu tố quan trọng, 
cộng hưởng cho sự phát triển 
bền vững và tạo dựng niềm tin 
của khách hàng, đối tác, tạo tiền 
đề để tham gia vào chuỗi giá 
trị toàn cầu của THACO AUTO 
trong bối cảnh hội nhập. 

Trong năm 2022, THACO AUTO 
tập trung chuyên sâu vào nghiên 
cứu phát triển công nghệ và các 
tính năng thông minh, phát triển 
sản phẩm xe du lịch điện, sản 
phẩm xe các loại theo yêu cầu 
khách hàng mang thương hiệu 
riêng của THACO và kiểm soát 
chất lượng sản phẩm xuyên suốt 
trên toàn chuỗi.

Đến nay, THACO AUTO cơ bản 
đã đạt mục tiêu chiến lược đầu 
tư sản xuất lắp ráp ô tô với gần 
01 triệu xe bán ra tại thị trường 
Việt Nam và xuất khẩu sang 
các nước: Myanmar, Thái Lan, 
Philippines, Singapore... Kế 
hoạch năm 2022 sẽ bán ra hơn 
142.000 xe (chiếm 40% thị phần 
trong nước) và xuất khẩu đạt 
hơn 20 triệu USD. Định hướng kế 
hoạch tăng trưởng hàng năm của 
THACO AUTO trong lĩnh vực ô tô 
từ nay đến năm 2030 và những 
năm tiếp theo là 10% - 20%/ năm. 
Nhìn lại chặng đường 25 năm, 
THACO AUTO đã trải qua những 
cột mốc đáng nhớ, đánh dấu 
chặng đường phát triển rực rỡ 

của một thương hiệu kiên định, 
bản lĩnh và giàu khát vọng. 
 
Hoạt động kinh doanh, sản xuất 
gắn liền với đào tạo và phát 
triển văn hóa doanh nghiệp “Tận 
tâm phục vụ”

Là tập đoàn công nghiệp đa 
ngành có số lượng nhân sự lớn, 
THACO AUTO đặc biệt chú trọng 
đào tạo, phát triển nguồn nhân 
lực với chiến lược bài bản và bền 
vững. Doanh nghiệp muốn nâng 
cao hiệu suất làm việc của nhân 
viên và có thể đạt được mục tiêu 
chiến lược lâu dài cần phải sử 
dụng hiệu quả nguồn nhân lực.

Bên cạnh việc đào tạo công 
nhân có tay nghề kỹ thuật cao, 
thì việc quản lý cán bộ nhân viên 
đang làm việc trong công ty với 
tinh thần “hùng mạnh mà yêu 
thương kinh doanh mà nhân ái” 
được xây dựng trên nguyên tắc 
8T “Tận tâm - Trung Thực - Trí 
Tuệ - Tự Tin - Tôn Trọng - Trung 
Tín - Tận Tình - Thuận Tiện” cũng 
là cách giữ vững được nguồn 
nhân lực cho công ty, đồng thời 
đây cũng là giá trị cốt lõi của văn 
hóa THACO AUTO. Cách ứng 
xử và làm việc của nhân viên 
THACO AUTO với khách hàng 
cũng là “bộ mặt truyền thông” 
tạo nên giá trị thương hiệu “tận 
tâm phục vụ”

Với hơn hai thập kỷ hình thành 
và phát triển, giờ đây không còn 
xa lạ khi dọc các tuyến đường từ 
Nam ra Bắc, khách hàng dễ dàng 
bắt gặp sự xuất hiện của thương 
hiệu ô tô THACO AUTO. Đây là 
minh chứng rõ nét cho quá trình 
lao động tận tâm không mệt mỏi 
của Ban Lãnh đạo cùng đội ngũ 
cán bộ công nhân viên THACO 
AUTO nỗ lực vì khát vọng “vững 
tiến vươn xa”.
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Phát triển cả tài và đức

Việc coi trọng yếu tố con người 
trong sự phát triển bền vững đã 
được Chủ tịch Trần Bá Dương 
từng chia sẻ: “Nhân lực là vốn 
liếng quý báu của doanh nghiệp, 
thậm chí còn trên cả vốn liếng tài 
chính, nên tôi luôn nhắc mình phải 
quản lý nguồn vốn đó một cách 
thông minh và hiệu quả nhất”. 
Nguồn nhân lực luôn được chú 
trọng phát triển cả về tài và đức, 
đó là điều tiên quyết mà ngay từ 
những ngày đầu thành lập Công 
ty, Ban Lãnh đạo đã hướng đến.

Về tài trí: quản trị nhân sự trên 
phương diện này là tập trung 
đầu vào, đào tạo và giúp nhân sự 
phát triển chuyên môn, phát huy 
những thế mạnh của mỗi người, 
ứng dụng công nghệ số vào công 
việc một cách hiệu quả. 

Về đức độ: Nếu tri thức, trí lực 
được xem là nền tảng để phát 
triển doanh nghiệp, thì tâm đức 
của mỗi nhân sự chính là giá trị 
cốt lõi để THACO AUTO phát 
triển vững bền, đây cũng là yếu 
tố trọng yếu trong việc xây dựng 
văn hóa doanh nghiệp.

Theo định hướng từ THACO 
AUTO, các Công ty tỉnh thành 
xem việc quản trị nhân sự là hoạt 
động trọng tâm trong điều hành 
hoạt động kinh doanh. Quản trị 
tốt từng khâu: Thu hút, định biên, 
tuyển dụng, đào tạo và đánh giá 
liên tục để có định hướng hỗ trợ, 
phát triển nhân sự nòng cốt (kế 
thừa) - nhân sự luôn là tài sản quý 
giá nhất của Công ty – quyết định 
sự thành bại của doanh nghiệp. 
Cần có kế hoạch tuyển dụng 
theo đúng yêu cầu công việc, có 
lộ trình đào tạo cụ thể: hội nhập, 

chuyên môn, sản phẩm, quy trình, 
kỹ năng… Đào tạo là một mắt xích 
quan trọng trong công tác quản 
lý nhân sự, nó góp phần giúp cho 
nhân sự phát huy được những 
thế mạnh của bản thân, bổ sung 
những kiến thức, kỹ năng cần có 
để hoàn thiện, qua đó giúp nhân 
sự đi đúng định hướng, mục tiêu 
của doanh nghiệp, nâng cao giá 
trị bản thân, đóng góp vào sự 
thành công của tập thể.

Trong số các bí quyết giúp 
THACO AUTO tiếp tục phát triển 
lớn mạnh chính là việc doanh 
nghiệp nhìn nhận rõ tầm quan 
trọng của việc đào tạo nhân sự. 
Vấn đề này đã được ưu tiên giải 
quyết ngay từ những năm đầu 
doanh nghiệp đầu tư tại Khu kinh 
tế mở Chu Lai, Trường cao đẳng 
THACO để đào tạo nghề, miễn 
học phí cho công nhân, thường 

Hơn hai thập kỷ phát triển, bên cạnh là lĩnh vực trụ cột, THACO AUTO còn được xem là “cái nôi” trong việc 
hình thành văn hóa công ty, mà trong đó con người chính là yếu tố cốt lõi tạo nên giá trị, nét đặc trưng 
của doanh nghiệp.  

 Mỗi nhân sự là một
“HẠT GIỐNG  QUAN TRỌNG”
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trọng, mà chính khi nhân sự hiểu 
rõ được giá trị của sự tận tâm đối 
với sự phát triển công ty thì mới 
thực hiện một cách tốt nhất. Theo 
đó, triết lý “Tận tâm phục vụ” luôn 
được THACO AUTO đặt lên hàng 
đầu, thể hiện qua ứng xử trong 
công việc.

Giữa những thăng trầm của 
ngành công nghiệp ô tô, suốt hơn 
hai thập kỷ phát triển, THACO 
AUTO luôn không ngừng thay 
đổi để thích ứng, đồng thời luôn 
tìm ra giải pháp thích hợp để “hòa 
nhập chứ không hòa tan”, tạo 
được vị thế riêng cho mình trong 
thị trường ô tô nước nhà và khu 
vực. Bên cạnh đó, THACO AUTO 
đã, đang và sẽ luôn ưu tiên phát 
triển nguồn nhân lực để tạo dựng 
nền móng vững chắc cho doanh 
nghiệp trước xu thế hội nhập 
nhiều thử thách.

xuyên đào tạo lại để nâng cao 
tay nghề cho các bậc thợ. Cán bộ 
nhân viên được đào tạo bài bản, 
có tác phong công nghiệp, tinh 
thần kỷ luật, thái độ làm việc tích 
cực hình thành văn hóa THACO 
theo xu hướng hội nhập “con 
người công nghiệp”.

Từ con người tạo ra văn hóa 
doanh nghiệp

Từ những ngày đầu thành lập, 
THACO AUTO đã xây dựng văn 
hóa doanh nghiệp để quản trị 
nhân sự dựa trên triết lý 8T “Tận 
tâm, Trung thực, Trí tuệ, Tự tin, 
Tôn trọng, Trung tín, Tận tình, 
Thuận tiện”. Đây được xem là kim 
chỉ nam để mọi nhân sự hướng 
đến khi làm việc, giao tiếp. Tại 
THACO AUTO mỗi nhân sự là một 
hạt giống quan trọng, khi nhìn 
vào nhân sự, chúng ta dễ dàng 

thấy được những nét đặc trưng 
về văn hóa doanh nghiệp của 
Công ty. Là một tập đoàn chuyên 
sản xuất, lắp ráp và phân phối ô 
tô, đòi hỏi tinh thần kỷ luật, tận 
tâm và sự chuyên nghiệp là bắt 
buộc ở mỗi nhân sự. 

Thành quả của 25 năm xây 
dựng và phát triển con người 
tại THACO AUTO được thể hiện 
rõ qua ý thức kỷ luât, tinh thần 
trách nhiệm và sự tận tâm của 
từng nhân sự khi làm việc. Với 
tầm nhìn là “Tập đoàn sản xuất 
– kinh doanh ô tô phát triển bền 
vững, hội nhập khu vực và thế 
giới”, THACO AUTO hướng đến 
thực hiện sứ mệnh “Mang lại giá 
trị cho khách hàng thông qua sản 
phẩm và dịch vụ với tinh thần tận 
tâm phục vụ”. Để thực hiện được 
sứ mệnh này, sự tận tâm của mỗi 
nhân sự là yếu tố đặc biệt quan 

 Mỗi nhân sự là một
“HẠT GIỐNG  QUAN TRỌNG”
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Giai đoạn trước năm 2018 nông 
nghiệp Tây Nguyên được nhìn 
nhận còn manh mún, nhỏ lẻ, chất 
lượng và giá trị thu được chưa 
cao và ít bóng dáng của công 
nghệ. Tại các hội thảo về nông 
nghiệp Tây Nguyên, nhiều chuyên 
gia cũng chỉ ra rằng: vùng đất 
này còn tồn tại rất nhiều “điểm 
nghẽn” trong vấn đề nguồn đất 
sản xuất, vốn đầu tư, nguồn lao 
động có chất lượng. Bên cạnh 
đó là sự “vào cuộc” của các nhà 
khoa học, các nhà đầu tư, và sự 
tham gia của các doanh nghiệp 
trong lĩnh vực nông nghiệp còn 
khiêm tốn. Do đó, cần đẩy mạnh 
xây dựng chương trình hỗ trợ và 
cơ chế chính sách thuận lợi để 
xây dựng các mô hình liên kết sản 
xuất - kinh doanh công nghệ cao. 
Trong đó, doanh nghiệp đóng 
vai trò là hạt nhân nhằm đưa các 
ngành hàng trong nông nghiệp 
của tiểu vùng miền Trung tham 
gia mạnh mẽ vào chuỗi giá trị nội 
địa và chuỗi giá trị toàn cầu.

THACO AGRICULTURE 
“CÔNG CUỘC ĐỔI MÀU”

CHO TÂY NGUYÊN
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nông nghiệp quy mô lớn dựa trên 
nền tảng hữu cơ, nên THACO 
AGRICULTURE thực hiện quản trị 
theo phương pháp công nghiệp, 
ứng dụng cơ giới hóa, công nghệ 
sinh học. Trong đó, các Khu liên 
hợp nông nghiệp được quy hoạch 
tổng thể và đầu tư đồng bộ bao 
gồm các xí nghiệp, trang trại, nhà 
máy (trồng trọt, chăn nuôi, chế 
biến, sản xuất công nghiệp) có tính 
tích hợp, tuần hoàn và khép kín.

Để đáp ứng chiến lược này, 
THACO AGRICULTURE đầu tư 
đồng bộ hệ thống giao thông, 
thủy lợi, điện, hệ thống điện năng 
lượng mặt trời, các đập chứa 
nước, hệ thống hồ tưới, kênh dẫn 
nước và các phương tiện máy 

móc thiết bị cơ giới hóa hiện 
đại cho nông nghiệp. Đầu tư hệ 
thống các nhà máy, xưởng, nhà ở 
phục vụ cho trồng trọt và chăn 
nuôi như xưởng đóng gói trái cây, 
xưởng đóng gói chuối, nhà máy 
sản xuất xốp, bao bì; Trung tâm 
chế biến thức ăn chăn nuôi bò… 

Không chỉ riêng Tây Nguyên, 
tại Campuchia, Lào, THACO 
AGRICULTURE cũng đẩy mạnh 
thiết kế, sản xuất các phương tiện 
cơ giới chuyên dụng, áp dụng tự 
động hóa dùng trong nhiều công 
đoạn nhằm tiết kiệm thời gian, 
chi phí, sức lực nhân công, đảm 
bảo sản phẩm nông nghiệp chất 
lượng và đồng đều hơn.  

Năm 2018 cũng là cột mốc đánh 
dấu sự kiện hợp tác chiến lược 
giữa THACO với Tập đoàn Hoàng 
Anh Gia Lai về đầu tư sản xuất 
nông nghiệp, trong đó có vùng 
trọng điểm Tây Nguyên. Theo đó, 
Tập đoàn THACO AGRICULTURE 
được THACO thành lập để thực 
hiện chiến lược đầu tư quy mô lớn 
trên nền tảng hữu cơ tại 3 nước 
Việt Nam, Lào, Campuchia với 
tổng diện tích đất là 84.000 ha.

THACO AGRICULTURE có tầm 
nhìn trở thành “Tập đoàn nông 
nghiệp hàng đầu ASEAN vào năm 
2025” để thực hiện sứ mệnh “Nâng 
tầm nông nghiệp Việt Nam”.  

Xác định chiến lược sản xuất 
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Các hoạt động sản xuất nông 
nghiệp tại THACO AGRICULTURE 
bao gồm:

Đầu tư sản xuất trồng trọt cây ăn 
trái: Trồng trọt các sản phẩm trái 
cây tươi chuối/dứa/xoài/trái cây 
khác và cây cao su tại Campuchia, 
Lào và Tây Nguyên (Việt Nam) 
với diện tích quy hoạch: Chuối 
22.000 ha, Dứa 8.000 ha, Xoài 
11.000 ha, Cây ăn trái khác 3.000 
ha, Cao su 15.000 ha.

Đầu tư sản xuất kinh doanh 
heo, gia cầm và thức ăn chăn 
nuôi: Đầu tư quy mô lớn với hệ 
thống trang trại heo giống - heo 
thịt theo mô hình trại, cụm trại 
theo hướng công nghiệp, hiện 
đại, xanh, sạch, thân thiện môi 
trường, đảm bảo an toàn sinh 
học tại tỉnh An Giang, tỉnh Bình 
Định, tỉnh Đăk Lăk với tổng đàn 
(gồm heo giống, heo con, heo 
thịt) là 545.000 con.

Đầu tư chăn nuôi bò: Mô hình nuôi 
bò sinh sản, bò thịt bán chăn thả, 
kết hợp trồng xen canh cây ăn trái, 
cây công lâm nghiệp, nuôi bò thịt 
vỗ béo tập trung. Tại Việt Nam, 
Khu liên hợp bò IaPuch có diện 
tích 2.000 hecta, quy mô 72.000 
con. Trang trại bò giống – bò sinh 
sản Ia Pa có diện tích 1.200 ha, 
quy mô 12.000 con, Trang trại bò 
giống – bò sinh sản Ia Blứ có diện 
tích 658 ha, quy mô 6.000 con.
Trang trại bò giống - bò sinh sản 
tại Ea Hleo có diện tích 1.446 ha, 
quy mô 18.000 con. Trang trại bò 
giống – bò sinh sản Ea Sup có diện 
tích 1.893 ha, quy mô 18.000 con. 

Trong đó, trang trại bò giống - 
bò thịt Ia Puch tại Gia Lai của 
THACO AGRICULTURE là một 
điển hình cho mô hình sản xuất 
kinh doanh bò xuyên suốt theo 
chuỗi giá trị khép kín, ứng dụng 
cơ giới hóa và công nghệ vào 
nông nghiệp 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 thịt thương 
phẩm cho thị trường. 
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Tại đây, 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 và 
thông qua hệ thống chíp điện tử 
theo dõi trên từng con, tuân thủ 
nghiêm ngặt theo quy định tiêu 
chuẩn ESCAS của Úc. THACO 
AGRICULTURE cũng xây dựng 
trung tâm chế biến thức ăn, hệ 
thống lọc nước RO và các công 
trình phụ trợ phục vụ sản xuất 
chăn nuôi bò hiện đại 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. 

Trong những năm qua, không 
chỉ đóng góp phát triển kinh tế, 
THACO AGRICULTURE còn chú 
trọng đến phát triển nguồn nhân 
lực tại địa phương. Hiện  THACO 
AGRICULTURE đang tạo việc làm 
cho hơn 22.000 lao động, bao 
gồm 2.000 lao động tại Việt Nam 
và hơn 20.000 người lao động 
tại Lào, Campuchia. Ổn định việc 
làm và thu nhập cho hơn 14.000 
lao động Campuchia; Chuyển đổi 
nghề cho 4.373 người/802 hộ gia 
đình từ Biển Hồ Campuchia đến 
làm việc trong các Khu liên hợp; 
Người lao động được tuyển dụng 
vào làm việc sẽ được đào tạo 
bởi đội ngũ chuyên gia, kỹ thuật 
từ Việt Nam và nước ngoài. Bên 

cạnh đó, THACO AGRICULTURE 
liên kết với các Trường Cao 
đẳng, Đại học tổ chức đào tạo 
trên công việc để nâng cao trình 
độ tay nghề, chuyên môn, đồng 
thời hướng dẫn và bố trí công 
việc phù hợp cho người lao động.

Ngoài ra, để chăm lo đời sống 
của người lao động, THACO 
AGRICULTURE xây dựng các khu 
nhà ở cho công nhân tại dự án 
theo mô hình tập trung với đầy 
đủ hạ tầng, tiện ích sinh hoạt và 
dạy học, y tế, khám sức khỏe 
định kỳ, đời sống văn hóa, thể 
thao, giúp người lao động yên 
tâm gắn bó làm việc.
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CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP TRƯỜNG HẢI

Tầng 10-11-12 Số 15 Trường Chinh, P. Phù Đổng,
TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai , Việt Nam.

ĐT: 0269 2222 285.

Tầng 2 Tòa nhà SADORA,
Số 2 Đường 13, P. Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, Việt Nam.

ĐT: 028 3636 4302/ 4304/ 4305.

Văn phòng đại diện tại Phnôm Pênh
Số 43 Đường 105, Phường Boeung Prolit,

Quận 7 Makara, Thủ Đô Phnôm Pênh,
Campuchia.

Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí MinhVăn phòng Tổng quản tại Gia Lai
KCN Tam Hiệp,

H. Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam,
Việt Nam.

Trụ sở chính
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Trụ sở chính

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP TRƯỜNG HẢI
VĂN PHÒNG THACO CHU LAI
Khu công nghiệp Tam Hiệp
Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam
ĐT: 0235 3567 666

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MIỀN NAM
Tòa nhà Sadora, Số 02, Đường 13
P. Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TP. HCM
ĐT: 028 399 77 824

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MIỀN BẮC
386 Nguyễn Văn Linh, 
P. Sài Đồng, Q.Long Biên, Hà Nội
ĐT: 024 399 77 824



Từ chỗ tập trung sản xuất cơ khí, linh kiện phụ tùng phục vụ sản xuất lắp ráp ô tô, THACO đã phát triển 
công nghiệp cơ khí và công nghiệp hỗ trợ thành ngành sản xuất kinh doanh chính, thành lập Tập đoàn 
Cơ khí và Công nghiệp hỗ trợ THACO INDUSTRIES.

THACO INDUSTRIES
TIÊN PHONG TẠO DỰNG HỆ SINH THÁI

PHÁT TRIỂN NGÀNH CƠ KHÍ VÀ 
CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ CỦA ĐẤT NƯỚC
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Tiên phong phát triển cơ khí và 
công nghiệp hỗ trợ quy mô lớn

Ngay từ khi đầu tư vào Khu kinh 
tế mở Chu Lai (Quảng Nam) năm 
2003, THACO đã đầu tư phát triển 
công nghiệp cơ khí và công nghiệp 
hỗ trợ theo lộ trình từng bước từ 
“dễ đến khó”, từ gia công lắp ráp 
đến sản xuất chế tạo, nâng dần tỷ 
lệ nội địa hóa; mở rộng sản xuất 
một cách tuần tự. Từ chỗ tập trung 
sản xuất các sản phẩm cơ khí, linh 
kiện phụ tùng trong ngành ô tô, 
THACO đã mở rộng sản xuất các 
sản phẩm phục vụ đa dạng các lĩnh 
vực, ngành nghề như: công nghiệp, 
nông - lâm nghiệp, xây dựng, dân 
dụng, y tế và thương mại - dịch vụ... 

Bước vào giai đoạn phát triển mới, 
để đáp ứng nhu cầu thị trường, 
đồng thời, thực hiện chương 
trình tái cấu trúc theo chiến lược 
đa ngành của THACO, ngày 
17/12/2022, THACO chính thức 
công bố thành lập Công ty Tập 
đoàn Công nghiệp Trường Hải - 
THACO INDUSTRIES với tổng vốn 
đầu tư hơn 550 triệu USD, diện tích 
120ha và 6.500 nhân sự. THACO 
INDUSTRIES thực hiện chiến lược 
Phát triển sản xuất kinh doanh sản 
phẩm cơ khí và công nghiệp hỗ 
trợ với quy mô lớn, đầu tư đồng 
bộ, đa dạng hóa sản phẩm và dịch 
vụ; cung cấp các giải pháp công 

nghiệp theo chuỗi giá trị xuyên 
suốt từ nghiên cứu & phát triển sản 
phẩm – gia công & chế tạo – lắp 
đặt – chuyển giao vận hành & bảo 
trì, thông qua các hình thức: tự sản 
xuất và hợp tác liên kết/ liên doanh 
với đối tác trong và ngoài nước. 

THACO INDUSTRIES sản xuất các 
sản phẩm gồm: sơ mi rơ moóc; 
thiết bị công nghiệp; thiết bị nông 
nghiệp; linh kiện phụ tùng ô tô; 
linh kiện phụ tùng ngoài ngành ô 
tô, nguyên vật liệu và gia công cơ 
khí theo công đoạn của quy trình 
công nghệ sản xuất theo yêu cầu 
khách hàng.

Ngày 17/12, Tập đoàn cũng tổ chức 
Lễ khởi công xây dựng Trung Tâm 
R&D, với tổng vốn đầu tư hơn 20 
triệu USD; được xây dựng trên 
diện tích 20.000 m2, với hơn 1.000 
chuyên gia và các kỹ sư, dự kiến 
đưa vào hoạt động tháng 8/2023, 
bao gồm: Trung tâm thiết kế và 
sáng tạo; Trung tâm thí nghiệm 
và kiểm nghiệm; Xưởng sản xuất 
mẫu; Trung tâm thử nghiệm sản 
phẩm. Đồng thời khánh thành 
Trung tâm Cơ khí với tổng vốn 
đầu tư hơn 100 triệu USD, diện 
tích 20 hecta, bao gồm: Nhà máy 
cung ứng Nguyên vật liệu và Gia 
công cơ khí, Nhà máy Sơ mi rơ 
moóc và cấu kiện nặng, Nhà máy 
sản xuất Khuôn, Nhà máy Thiết bị 

chuyên dụng.  

Qua quá trình đầu tư phát triển, 
công suất, chất lượng của nhà 
máy Cơ khí chế tạo và các Nhà 
máy công nghiệp hỗ trợ đã được 
nâng cao, THACO INDUSTRIES đã 
nhận các đơn hàng từ bên ngoài 
bao gồm nhóm sản phẩm ô tô, 
xe máy cho các doanh nghiệp 
lắp ráp ô tô trong nước: Toyota, 
Isuzu, Hyundai, Piaggio và nhóm 
các sản phẩm gia công cơ khí cho 
các đối tác tại các tỉnh Miền Trung: 
Makitech, Doosan, General Electric 
và các tỉnh phía Nam như TTi, 
Schindler. Đồng thời đã xuất khẩu 
sang một số thị trường lớn và cao 
cấp như Mỹ (Sơ mi rơ moóc), Nhật 
Bản (xe đẩy hành lý sân bay), Hàn 
Quốc (linh kiện cơ khí xe chuyên 
dụng, phụ tùng ô tô), Australia 
(linh kiện cơ khí cho khai thác mỏ), 
Thụy Điển (phụ kiện nông nghiệp), 
Phần Lan (băng chuyền, silo).

Để nâng cao năng lực sản xuất 
các sản phẩm theo chiến lược mới, 
THACO INDUSTRIES tiếp tục đầu 
tư nâng cấp, mở rộng các nhà máy 
hiện hữu và đầu tư các dự án mới; 
đến năm 2025 nâng lên thành 36 
nhà máy công nghiệp hỗ trợ và 1 tổ 
hợp cơ khí chế tạo với mục tiêu trở 
thành Trung tâm cơ khí chế tạo và 
công nghiệp hỗ trợ và là hạt nhân 
liên kết vùng tại miền Trung.
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Hình thành hệ sinh thái cơ khí và 
công nghiệp hỗ trợ phát triển 
bền vững

Theo số liệu chưa đầy đủ, trung 
bình 5 - 10 năm qua, Việt Nam chi 
trên dưới 40 tỷ USD/năm để nhập 
khẩu các trang thiết bị, máy móc, 
vật tư sản xuất cho toàn ngành 
kinh tế. Đây là thị trường khá lớn 
nhưng ngành cơ khí nội địa lại 
không đáp ứng được bởi cơ chế thị 
trường chưa hoàn thiện. Bên cạnh 
đó, do sản phẩm chưa đa dạng, giá 
thành cao, chất lượng và sức cạnh 
tranh thấp.

Để giải quyết bất cập trên, đòi 
hỏi doanh nghiệp phải đầu tư 
công nghệ, chuẩn hóa sản phẩm 
từ nguyên liệu, sản xuất đến giá 
thành; hình thành chuỗi liên kết từ 
sản xuất đến phân phối. Đặc biệt, 
ngành công nghiệp cơ khí và công 
nghiệp hỗ trợ Việt Nam cần có 
những doanh nghiệp tiên phong, 
đóng vai trò dẫn dắt, nâng cao sức 
cạnh tranh của doanh nghiệp Việt 
trong chuỗi giá trị toàn cầu, góp 
phần tạo sức bật cho lĩnh vực được 
xem là “nền tảng của các ngành 
công nghiệp”.

Theo ông Trần Bá Dương - Chủ tịch 
HĐQT THACO: Cần triển khai các 
chương trình kết nối kinh doanh 
nhằm tăng cường liên kết, liên doanh 
giữa các doanh nghiệp cơ khí trong 
nước và các doanh nghiệp lớn trên 
thế giới để tạo dựng thị trường, tiếp 
cận, đầu tư đổi mới công nghệ, tiêu 
chuẩn hóa sản phẩm và tham gia 
chuỗi giá trị với các sản phẩm có lợi 
thế, đáp ứng nhu cầu trong nước và 
đủ sức cạnh tranh để xuất khẩu.

Với định hướng này, THACO 
INDUSTRIES đầu tư tạo dựng hệ 
sinh thái thông qua phương thức 
hợp tác, liên doanh liên kết với đối 
tác trong và ngoài nước; đồng thời 
hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và 
vừa trong nước tham gia vào chuỗi 
sản xuất mà THACO INDUSTRIES là 
trụ cột. 

Hiện nay, tỉnh Quảng Nam đang 
phối hợp với THACO xây dựng Đề 
án “Thí điểm cơ chế khuyến khích 

hợp tác liên kết sản xuất theo cụm 
ngành Công nghiệp hỗ trợ và Công 
nghiệp cơ khí tại Khu kinh tế mở 
Chu Lai”. Mới đây, UBND tỉnh có 
công văn gửi Bộ Công Thương, Bộ 
KH&ĐT đề nghị bổ sung quy hoạch 
quốc gia trung tâm công nghiệp 
cơ khí và công nghiệp phụ trợ tại 
Chu Lai. 

Dựa trên mô hình đầu tư tại Chu 

Lai, cùng với lợi thế về khách hàng 
sẵn có và tiềm năng của thị trường, 
THACO sẽ triển khai đầu tư các khu 
công nghiệp chuyên ngành cơ khí 
chế tạo và công nghiệp hỗ trợ ở các 
địa phương phía Nam và phía Bắc. 
Trước mắt nghiên cứu khả thi đầu 
tư Khu công nghiệp Cơ khí và Công 
nghiệp hỗ trợ tại tỉnh Bình Dương, 
dự kiến khởi công xây dựng tháng 
10/2023. 
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THACO INDUSTRIES tự đặt trọng 
trách là doanh nghiệp tiên phong 
phát triển công nghiệp cơ khí và 
công nghiệp hỗ trợ một cách bền 
vững, đáp ứng nhu cầu thị trường 
trong nước và đưa sản phẩm mang 
thương hiệu Việt ngày một vươn xa, 
khẳng định vị thế trên bản đồ kinh 
tế và thương mại thế giới. Kết quả 
sản xuất kinh doanh năm 2022 của 
THACO INDUSTRIES gồm doanh 
thu đạt hơn 11.500 tỷ đồng, trong 
đó doanh thu xuất khẩu xấp xỉ 200 
triệu USD. 

“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, Chủ tịch HĐQT THACO 
chia sẻ. 

THACO INDUSTRIES tạo dựng hệ 
sinh thái thông qua phương thức 
hợp tác, liên doanh 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; đồng thời hỗ trợ các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa trong nước tham 
gia vào chuỗi sản xuất mà THACO 
INDUSTRIES là trụ cột. 5 mô hình 
hợp tác của THACO INDUSTRIES 
đưa ra gồm: (1) Các doanh nghiệp 
sản xuất, gia công sản phẩm cho 
THACO INDUSTRIES; (2) Doanh 
nghiệp thực hiện R&D, THACO 
INDUSTRIES sản xuất, gia công 
toàn bộ hoặc một phần sản phẩm; 
(3) Các doanh nghiệp có thị trường 

kinh doanh, THACO INDUSTRIES sẽ 
đảm nhận R&D, sản xuất, gia công, 
cung ứng sản phẩm; (4) THACO 
INDUSTRIES và doanh nghiệp hợp 
tác cùng đầu tư xây dựng nhà máy; 
(5) THACO INDUSTRIES hỗ trợ 
tư vấn, nâng cấp quản trị, đào tạo 
nhân sự, áp dụng các công cụ quản 
trị và cung cấp các giải pháp đồng 
bộ về cơ giới hóa, tự động hóa và 
cung cấp sản phẩm cho các doanh 
nghiệp. Điều này sẽ tạo ra “hệ sinh 
thái các doanh nghiệp cùng liên 
kết sản xuất”, từng bước phát triển 
ngành công nghiệp cơ khí và công 
nghiệp hỗ trợ Việt Nam.

Tại Quảng Nam, THACO 
INDUSTRIES đang phối hợp với Sở 
Công Thương tỉnh xây dựng Đề án 
“Thí điểm cơ chế khuyến khích hợp 
tác liên kết sản xuất theo cụm ngành 
Công nghiệp hỗ trợ và Công nghiệp 
cơ khí tại Khu kinh tế mở Chu Lai”. 
Việc hình thành hệ sinh thái sẽ tăng 
cường kết nối để ngành cơ khí và 
công nghiệp hỗ trợ bứt phá, nâng 
cao sức cạnh tranh, tạo nên mạng 
lưới liên kết ngành - liên kết vùng, 
tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn 
cầu. Đây được xem là cột mốc đánh 
dấu việc xúc tiến hình thành một hệ 
sinh thái phát triển ngành cơ khí và 
công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam 
tại Quảng Nam. 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 
INDUSTRIES là doanh nghiệp tiên 
phong. Sự hợp tác này chắc chắn 
sẽ lan tỏa trong cộng đồng doanh 

nghiệp cả nước”.

Không chỉ dừng lại ở mô hình đã 
thành công tại Chu Lai, THACO 
INDUSTRIES sẽ tiếp tục nghiên 
cứu đầu tư 02 KCN Cơ khí và Công 
nghiệp hỗ trợ tại phía Bắc và phía 
Nam với quy mô lớn để đáp ứng 
nhu cầu của các doanh nghiệp 
trong nước và xuất khẩu, với hình 
thức THACO INDUSTRIES tự 
nghiên cứu đầu tư đồng thời kêu 
gọi đầu tư thông qua hợp tác, liên 
kết, liên doanh với các đối tác. 

THACO INDUSTRIES tự đặt trọng 
trách là doanh nghiệp tiên phong 
phát triển công nghiệp cơ khí và 
công nghiệp hỗ trợ một cách bền 
vững, đáp ứng nhu cầu thị trường 
trong nước và đưa sản phẩm mang 
thương hiệu Việt ngày một vươn 
xa, khẳng định vị thế trên bản đồ 
kinh tế và thương mại thế giới. Năm 
2022, THACO INDUSTRIES đặt 
mục tiêu tổng doanh thu đạt hơn 
11.200 tỷ đồng, trong đó tham gia 
chuỗi giá trị toàn cầu với giá trị xuất 
khẩu đạt 190 triệu USD, tăng hơn 
300% so với năm 2021.

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, Chủ tịch HĐQT 
THACO chia sẻ.
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mại, Đại Siêu thị và Văn phòng, 
Khách sạn, được đầu tư một cách 
đồng bộ, gắn kết và tạo nền tảng 
cho sự phát triển lẫn nhau.
Nhằm mang lại giá trị tốt nhất 
cho Khách hàng thông qua những 
công trình mang tính thẩm mỹ, 
có chất lượng cao với công năng 
thuận tiện, đáp ứng xu thế phát 
triển, THADICO xây dựng hệ 
thống quản trị, điều hành theo 03 
cấp: Văn phòng chính THADICO, 
các Khối Quản trị/Tổng Công ty 
trực thuộc và các Công ty trực 
thuộc/Dự án. Trong đó, chức 
năng của các cấp quản trị như sau:

1. Văn phòng chính THADICO sẽ 
đảm nhiệm việc hoạch định chiến 
lược chung, kiểm soát nghiệp vụ 
thông qua việc ban hành các chính 
sách, quy định, quy trình khung và 
giám sát việc thực hiện, đồng thời 
thẩm định và giám sát quá trình 
thực hiện đầu tư;

2. Các Khối Quản trị được tổ chức 
theo loại hình sản phẩm xuyên 
suốt chuỗi giá trị, sẽ triển khai việc 
chiến lược, kế hoạch đầu tư – kinh 
doanh & quản trị, điều hành hiệu 
quả hoạt động các Dự án/Doanh 
nghiệp dự án; các Tổng Công ty 
trực thuộc (Công ty Thiết kế, Công 
ty Xây dựng công nông nghiệp, 

Ngày 22/3/2011, Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh 
(THADICO) được thành lập để đầu tư vào Khu đô thị mới Thủ Thiêm 
với tâm huyết và mong muốn góp sức phát triển Khu Thủ Thiêm sớm 
trở thành một Trung tâm đô thị mới của Thành phố Hồ Chí Minh. 

Trải qua 10 năm hình thành và phát triển, THADICO đã khẳng định vai trò 
quản trị toàn diện hoạt động xây dựng công trình trong hệ thống của 
THACO, đồng thời tự đầu tư - kinh doanh các dự án Hạ tầng giao thông, 
Khu công nghiệp, Khu đô thị và các dự án Bất động sản.

Bước qua giai đoạn mới, THADICO xác định:

Tầm nhìn: “TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG VỀ: HẠ TẦNG GIAO THÔNG; 
KHU CÔNG NGHIỆP; KHU ĐÔ THỊ VÀ CÁC DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN CÓ 
TÍNH TÍCH HỢP CAO, ĐÁP ỨNG XU THẾ PHÁT TRIỂN”

Và thực hiện Sứ mệnh: “MANG LẠI GIÁ TRỊ BỀN VỮNG CHO KHÁCH 
HÀNG & XÃ HỘI VÀ CÓ ĐÓNG GÓP CHO KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG & 
ĐẤT NƯỚC”.

Xây dựng mô hình kinh doanh - quản trị đồng bộ chuỗi giá trị khép kín

Kiên định với triết ký kinh doanh “Tận tâm vì giá trị thật”, ngay từ những 
ngày đầu thành lập, THADICO đã tổ chức hoạt động đầu tư - kinh doanh 
xuyên suốt chuỗi giá trị khép kín từ Đầu tư, Xây dựng, Kinh doanh đến 
Quản lý vận hành với các loại hình dự án: Giao thông - Hạ tầng kỹ thuật, 
Khu công nghiệp chuyên ngành và Khu đô thị; Tổ hợp và Cụm Showroom 
Ôtô kết hợp thương mại dịch vụ và Khu Phức hợp, Trung tâm Thương 

THADICO 
HOÀN THIỆN HỆ SINH THÁI,
HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
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lâm nghiệp tại Khu Kinh tế mở Chu 
Lai với nông trường thực nghiệm 
trồng cây ăn trái và các nhà máy 
sản xuất, chế biến. 

Xây dựng các cơ sở sản xuất cho 
các lĩnh vực, THADICO cũng góp 
phần phát triển nhanh hệ thống hạ 
tầng cho logistics và vận chuyển 
của THILOGI. Dựa trên nền tảng 
Cảng Chu Lai đã được đưa vào 
hoạt động từ năm 2012 với nhiều 
hoạt động logistics quy mô lớn, 
kho bãi khang trang, THADICO 
tiếp tục với những công trình lớn 
như đầu tư mới tuyến luồng khu 
vực Cửa Lở và mở rộng bến cảng 
số 2 – cảng Chu Lai để tiếp nhận 
tàu có tải trọng trên 5 vạn tấn.

Bên cạnh đó, THADICO tiếp tục 
xây dựng và hoàn thiện hệ thống 
hạ tầng cơ sở cũng như bất động 
sản tại các khu đô thị như Khu đô 
thị Sala tại Thủ Thiêm, TP.HCM, tư 
vấn chỉnh trang đô thị, đầu tư xây 
dựng các dự án đô thị tại Bến Tre, 
Quảng Nam...Trong các khu đô 
thị là nhiều loại hình bất động sản 
như BĐS ở, BĐS thương mại bao 
gồm các tòa nhà phức hợp nhiều 
chức năng như: văn phòng, trung 
tâm thương mại, siêu thị, trung 
tâm hội nghị, tiệc cưới, mang lại 
nhiều lợi ích, tiện nghi cho cư dân 
và du khách. 

Từ một công ty bất động sản ban 
đầu chỉ phát triển tại khu đô thị 
Thủ Thiêm, bước vào giai đoạn 
phát triển mới, THADICO đã trở 
thành nhà phát triển bất động sản 
với hệ sinh thái khép kín, đồng 
bộ, đáp ứng cho nhu cầu phát 
triển đa ngành của toàn Tập đoàn 
ở quy mô, tầm vóc lớn hơn, bao 
gồm trong lĩnh vực ô tô, cơ khí và 
công nghiệp hỗ trợ, logistics, nông 
nghiệp, đô thị, thương mại dịch 
vụ trên khắp mọi miền đất nước. 
THADICO không ngừng tối ưu 
hóa 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 mục tiêu phát 
triển bền vững của Tập đoàn.

Công ty Xây dựng dân dụng và 
Công ty Quản lý vận hành và Cung 
cấp dịch vụ) sẽ trực tiếp tham gia, 
cung cấp các sản phẩm, dịch vụ 
theo chuỗi giá trị, từ đó THADICO 
chủ động kiểm soát được tiến độ 
và chất lượng công trình với chi 
phí hợp lý;

3. Các Công ty Dự án, Doanh 
nghiệp dự án tại Khu vực: là các 
đơn vị giữa vai trò thực thi kế 
hoạch đầu tư - kinh doanh.

Với hệ thống quản trị theo 3 cấp, 
được tổ chức, điều hành xuyên suốt 
chuỗi giá trị khép kín, THADICO 
luôn vững tin thực hiện thành 
công chiến lược của mình, đáp ứng 
chiến lược phát triển đa ngành của 
THACO, đồng thời chủ động thích 
nghi, phát triển bền vững trước sự 
biến động của thị trường Bất động 
sản hiện nay.

Hỗ trợ đắc lực trong hệ sinh thái 
đa ngành của THACO

Xác định “An cư thì lạc nghiệp”, có 
ổn định về vị trí, cơ sở thì sự nghiệp 
mới hanh thông, phát triển, nên 
ngay từ khi thành lập THACO đến 
nay, công tác xây dựng hạ tầng, cơ 
sở luôn gắn liền với quá trình hình 
thành và phát triển của Tập đoàn. 
Để đáp ứng các yêu cầu trong 

chiến lược phát triển đa ngành mới 
của THACO, THADICO đóng vai 
trò là nhà phát triển hệ thống hạ 
tầng kỹ thuật và các dự án tổ hợp 
thương mại hay khu công nghiệp 
chuyên sâu cho THACO và các 
Tập đoàn thành viên.

Tính đến nay, THADICO đã xây 
dựng cho THACO AUTO hệ thống 
phân phối và bán lẻ gồm hơn 
400 showroom trải dài từ Bắc tới 
Nam. Các showroom được xây 
dựng trên diện tích lớn, có các 
khu trưng bày xe có thiết kế sang 
trọng, hiện đại theo đúng chuẩn 
của thương hiệu và khu vực dịch 
vụ sửa chữa được phân chia thành 
nhiều khoang sửa chữa, đáp ứng 
nhu cầu phục vụ nhiều xe cùng 
lúc, đảm bảo sự hài lòng của 
khách hàng khi sử dụng dịch vụ. 
Hệ thống showroom của THACO 
AUTO được xây dựng theo mô 
hình đa dạng từ cụm showroom, 
mô hình kinh doanh xe du lịch 
nhiều thương hiệu kết hợp thương 
mại - dịch vụ, trung tâm tải & bus...

Ngoài ra, THADICO còn đầu tư xây 
dựng khu công nghiệp cơ khí ô tô 
bao gồm nhiều nhà máy sản xuất 
và lắp ráp ô tô và xe máy thương 
hiệu nước ngoài như Kia, Mazda, 
Peugeot, xe tải, xe bus thương hiệu 
THACO, các nhà máy sản xuất cơ 
khí và công nghiệp hỗ trợ nhằm 
phục vụ cho mục đích gia tăng 
tỷ lệ nội địa hóa tại Việt Nam, xây 
dựng Chu Lai trở thành cứ điểm 
sản xuất ô tô có tầm và cạnh tranh 
được trong khu vực ASEAN.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, 
THADICO thực hiện vai trò phát 
triển hạ tầng kỹ thuật bao gồm 
hạ tầng năng lượng - xây dựng 
hệ thống điện, thủy lợi, hạ tầng 
giao thông và các công trình trên 
đất như nhà máy đóng gói, nhà 
máy chế biến, nhà ở công nhân, 
chuồng trại chăn nuôi heo, bò 
theo tiêu chuẩn quốc tế. Đồng 
thời, THADICO cũng đang xúc 
tiến các dự án xây dựng khu công 
nghiệp nông nghiệp tại Thái Bình 
và khu công nghiệp chuyên nông 
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THADICO là Tập đoàn thành viên trực thuộc THACO hoạt động trong lĩnh vực Đầu tư - xây dựng các dự án 
hạ tầng giao thông; khu công nghiệp; khu đô thị; bất động sản có tính đồng bộ, tích hợp cao, đáp ứng xu 
thế phát triển. Với sứ mệnh “Mang lại giá trị bền vững cho khách hàng, xã hội và có đóng góp cho kinh tế địa 
phương và đất nước”, THADICO hoạt động đầu tư - xây dựng được tổ chức theo loại hình sản phẩm dự án & 
xuyên suốt chuỗi giá trị bao gồm: Đầu tư - xây dựng - kinh doanh - quản lý vận hành. Kể từ khi thành lập đến 
nay, THADICO đã xây dựng rất nhiều công trình, trong đó có những công trình giao thông – hạ tầng kỹ thuật 
trọng điểm mang dấu ấn đặc biệt, đóng góp cho kinh tế địa phương và đất nước. 

Công trình Cầu Thủ Thiêm 2 (CTT2)

Vào dịp 30/4/2022 công ty Đại Quang Minh đã chính 
thức khánh thành đưa CTT2 vào khai thác sử dụng 
với tổng kinh phí là 3.951 tỷ đồng. Chiều dài cầu hơn 
1,4 km, trong đó phần cầu dài 886 m với 6 làn xe, thiết 
kế dây văng với trụ tháp chính cao 113 m. Cầu dẫn 
phía Quận 1 bao gồm nhánh chính dài 437m có 04 làn 
xe, nhánh N1 dài 192,0m, nhánh N2 dài 189,2m.

Đường dẫn phía Quận 2 từ phạm vi cầu chính đến 
điểm cuối dự án dài 264,66m, được xử lý nền đất yếu 
triệt để bằng các phương pháp sàn giảm tải và trụ đất 
gia cố xi măng.

CTT2 được thiết kế có tuổi thọ 100 năm và chịu được 
động đất cấp 7. Toàn bộ các phần trụ tháp và hệ 
thống 56 dây văng đã kết nối với nhau, theo hướng 

DẤU ẤN CỦA THADICO VỚI NHỮNG
CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

nghiêng về thành phố Thủ Đức. Trụ tháp chính được 
xem là biểu tượng cổng chào từ trung tâm thành phố 
qua Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Cộng thêm với việc 
thiết kế hệ thống chiếu sáng mỹ thuật, CTT2 được kỳ 
vọng là điểm nhấn kiến trúc nổi bật trên sông Sài Gòn 
trong toàn bộ thời gian cả ngày lẫn đêm.

CTT2 góp phần giảm tải, ùn tắc giao thông cho đường 
Nguyễn Hữu Cảnh và hầm Thủ Thiêm vốn thường 
xuyên quá tải, tăng kết nối khu trung tâm thành phố 
với Khu đô thị mới Thủ Thiêm. 

Tại buổi lễ khánh thành, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê 
Minh Khái đánh giá công trình CTT2 là một công trình 
rất quan trọng của TP. HCM, có vai trò thúc đẩy Khu 
đô thị mới Thủ Thiêm phát triển, phát huy hiệu quả 
của các dự án khác trong khu vực. 

Cầu Thủ Thiêm 2
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Dự án Sân bay Nongkhang

Dự án sân bay Nongkhang tại tỉnh Huaphanh, nước CHDCND Lào là dự án xây dựng sân bay nội địa dân dụng 
cấp 3C theo tiêu chuẩn ICAO, quy mô khai thác 300.000 lượt khách/năm, được đầu tư theo hình thức BT với 
tổng mức đầu tư 84,217 triệu USD. Đây là một dự án trọng điểm của tỉnh Huaphanh nói riêng và là cầu nối tình 
hữu nghị hai nước Việt Nam - Lào nói chung.

Dự án được THACO hỗ trợ cho vay vốn và THADICO - Tổng công ty đầu tư - Xây dựng trực thuộc tập đoàn 
THACO thực hiện công tác Tư vấn Quản lý dự án để đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình.

Dự án đã khởi công xây dựng vào tháng 6/2014. Đến nay, đã thi công hoàn thành các hạng mục chính như nhà 
ga, khu bay, khu kỹ thuật, khối lượng thực hiện ước tính đạt hơn 90%.  

Hiện nay, dự án đang trong quá trình hoàn thiện các hạng mục còn lại và lắp đặt thiết bị, kế hoạch hoàn thành 
bay hiệu chuẩn vào ngày 24/04/2023 và bàn giao công trình vào ngày 30/04/2023 theo đúng tiến độ đã cam 
kết tại cuộc họp giữa đại diện Chính phủ 2 nước ngày 21/10/2022.

Trong suốt chiều dài hoạt động của mình, THADICO đã xây dựng rất nhiều công trình có giá trị và có dấu ấn 
đặc biệt mà 3 công trình trên chỉ là một phần trong đó. Cùng với các tập đoàn thành viên khác, THADICO sẽ 
tiếp tục xây dựng những công trình có giá trị theo chiến lược đa ngành của THACO. 

Công trình Vòng xuyến Chu Lai 

Công trình có tổng kinh phí là 600 tỷ đồng, toàn bộ do THACO đầu tư 
và sau đó tặng lại cho tỉnh Quảng Nam, bao gồm: 

- Cầu xuyến trên tầng 2 đường kính 80m để giải quyết giao cắt với 
đường sắt cho tất cả các hướng ra vào Khu công nghiệp Cơ khí và Ô 
tô Chu Lai - Trường Hải và cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; các hướng 
đi từ đường cao tốc, KCN vượt qua đường sắt Bắc - Nam đi Quốc lộ 
1A, cảng Chu Lai và ngược lại. 

- Đảo xuyến ở phía dưới mặt đất đường kính 50m (tại QL1A) dành cho 
các hướng đi trên QL1A và vào cảng Chu Lai. 

-  Cầu bộ hành vượt qua đường sắt, nối từ đường Khu Công nghiệp 
Cơ khí và Ô tô Chu Lai - Trường Hải sang QL1A, với bề rộng cầu 3,5m.

Công trình khánh thành vào năm 2018, tọa lạc tại vị trí giao cắt giữa 
Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc – Nam với tuyến đường trục chính nối từ 
cảng Chu Lai đến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi và cũng là 
tuyến đường trục ngang chính trong Khu KTM Chu Lai. 

Nút giao vòng xuyến Chu Lai có điểm nhấn hoa xương rồng mang ý 
nghĩa sức sống mãnh liệt trên vùng cát bỏng trở thành biểu tượng đẹp 
tại cửa ngõ phía Nam tỉnh Quảng Nam. 

Sân bay Nongkhang Lào

Vòng xuyến Chu Lai
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Sau hơn 1 năm tiến sâu vào lĩnh 
vực bán lẻ thông qua việc ký kết 
và tiếp quản toàn bộ hoạt động 
kinh doanh của đại siêu thị Emart 
Việt Nam, THISO – Tập đoàn 
thành viên của THACO đang 
từng bước mở rộng hệ thống và 
đa dạng các loại hình kinh doanh 
thương mại dịch vụ, góp phần 
tạo ra giá trị cộng hưởng mạnh 
mẽ cho sự phát triển bền vững 
của Tập đoàn.

Tăng tốc phát triển lĩnh vực bán lẻ 

Là lĩnh vực mới trong hệ sinh 
thái công nghiệp đa ngành của 
THACO, THISO bắt đầu đặt nền 
móng cho lĩnh vực kinh doanh 
thương mại dịch vụ bằng việc 
thành lập Thiso Retail để tiếp 
quản Emart tại Việt Nam và mở 
rộng hoạt động bán lẻ thông qua 
đại siêu thị này. 

Bên cạnh việc phát huy lợi thế 
đặc trưng của Emart là cung cấp 
hàng hóa Hàn Quốc nhập khẩu 
trực tiếp với chất lượng và giá 
thành hợp lý, Emart tập trung 

thúc đẩy hợp tác cùng nhà cung cấp trong nước, với hơn 90% hàng 
hóa nội địa.

Năm 2022, theo chiến lược từ THISO, Thiso Retail tiếp tục đầu tư vào 
siêu thị Emart Gò Vấp hiện tại, với các tiêu chí: lấy khách hàng làm 
trung tâm, cung cấp sản phẩm rẻ hơn, chất lượng tốt hơn và tăng trải 
nghiệm khách hàng. 

Ông Chun Byung Ki – Tổng Giám đốc Thiso Retail cho biết, cùng với 
Emart Gò Vấp và Emart Sala, Thiso Retail sẽ đưa vào hoạt động thêm 
Emart Phan Huy Ích trong thời gian tới.

BƯỚC TIẾN CỦA THACO TRONG  
LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
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thể tận hưởng các dịch vụ mua 
sắm trong trung tâm thương mại 
cao cấp, bảo dưỡng, tham quan 
showroom ôtô, tham gia hội nghị 
- tiệc cưới, trải nghiệm hoạt động 
ẩm thực, vui chơi, giải trí trong 
nhà lẫn mua sắm thiết yếu. 

Đồng thời THISO cũng đóng vai 
trò hỗ trợ mạnh mẽ cho hệ sinh 
thái đa ngành sẵn có trong tập 
đoàn như: đối tác vận chuyển 
của THILOGI, hợp tác nghiên cứu 
giải pháp công nghệ với THACO 
INDUSTRIES, chính sách ưu 
đãi cho khách hàng THADICO, 
THACO AUTO.

Đặc biệt với danh mục sản 
phẩm hữu cơ từ THACO 
AGRICULTURE (Tập đoàn thành 
viên điều hành lĩnh vực nông 
nghiệp) như chuối, dứa, xoài,… 
THACO AGRICULTURE kỳ vọng 
sẽ phân phối sản phẩm nông sản 
sạch, đạt chuẩn qua hệ thống 
bán lẻ, đại siêu thị do THISO 
Retail đảm nhiệm. 

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”.

Với nền tảng vững chắc từ hệ 
sinh thái đa ngành và kế hoạch 
phát triển bài bản ngay từ xuất 
phát điểm, THISO hướng đến 
việc bổ sung và hoàn thiện cho 
chiến lược Một điểm đến – Nhiều 
tiện ích, dịch vụ của THACO. 
Từ đó góp phần gia tăng giá trị 
cộng hưởng, đáp ứng toàn diện 
nhu cầu của khách hàng và đóng 
góp vào sự phát triển chung của 
kinh tế cả nước.

Riêng Emart Phan Huy Ích tại quận Gò Vấp cũng sẽ nằm trong 
TTTM Thiso Mall, với diện tích siêu thị và bãi giữ xe lớn nhất tại 
Thành phố Hồ Chí Minh.

Không chỉ đầu tư vào cơ sở hạ tầng, Emart còn chú trọng việc đổi 
mới danh mục sản phẩm, đầu tư mạnh mẽ cho Ứng dụng mua sắm 
trực tuyến Emartmall. Đặc biệt, Thiso Retail sẽ đưa vận hành đồng 
bộ Hệ thống lấy hàng tự động được đầu tư lớn và lần đầu tiên xuất 
hiện tại Việt Nam, giúp việc lấy hàng nhanh chóng và đảm bảo thời 
gian giao hàng. 

Bước tiến quan trọng hoàn thiện hệ sinh thái đa ngành

Với tầm nhìn tầm nhìn trở thành Tập đoàn thương mại – dịch vụ 
hàng đầu tại Việt Nam mang đến trải nghiệm dịch vụ toàn diện 
cho khách hàng, việc Thiso Retail chính thức sở hữu Emart là 
thành tố cần thiết cho mô hình tích hợp Một điểm đến – Nhiều 
tiện ích, dịch vụ mà THACO đang kiến tạo. Nơi khách hàng có 
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After more than a year of engagement in the 
retail sector by taking over the Emart Vietnam 
hypermarket business, THISO, a THACO sub-
holding is step by step expanding its network and 
diversifying its types of commercial and service 
activities, creating strong synergy values   for the 
Group’s sustainable development.

Accelerating retail development 

As a new business field in THACO’s multi-industry 
ecosystem, THISO started to build the foundation 
for the commerce and services business by 
establishing Thiso Retail to take over Emart 
Vietnam, thereby expanding its retail operations. 

In addition to promoting its unique advantage of 
providing high-quality imported Korean goods at 
reasonable prices, Emart focuses on increasing 
cooperation with domestic suppliers, with more 
than 90% of domestic goods.

In 2022, in THISO’s strategy, Thiso Retail will 
continue its investments in the Emart Go Vap with 
the themes of customer centeredness, providing 
cheaper and better quality products and improving 
customer experience. 

Mr. Chun Byung Ki, Thiso Retail President said, 
after Emart Go Vap and Emart Sala, Thiso Retail 
would put into operation Emart Phan Huy Ich in 
the near future. 

Specifically, in early November 2022, Emart 
Sala opened on an area of   6,500 square meters, 
as a hypermarket on Basement 1, inside Thiso 
Mall Sala at No. 10, Mai Chi Tho Street, Thu Duc 
City. Together with outstanding amenities at the 
commercial complex, Emart Sala aims to provide 
modern and different shopping experiences for 
luxury residential areas and customers in nearby 
areas. Besides, No Brand, an Emart’s private label, 
will apply the Shop-in-Shop retail concept, and 

THACO’s progress in  
Commerce - Services
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the Retail Ready Packaging 
(RRP) - using pre-cut boxes for 
convenient display - the same as 
Emart in South Korea, offering 
products in a novel and more 
attractive form.

Especially, Emart Phan Huy Ich in 
Go Vap district will also be a part 
of Thiso Mall, accommodating 
the largest supermarket and 
parking area in Ho Chi Minh City.

Not only investing in the 
infrastructure, Emart also 
focuses on renewing its 
portfolio and pour more money 
into the Emartmall phone 
application. Notably, Thiso 
Retail will put into operation the 
first-ever Hanger Rail across 
its stores in Vietnam, helping 
to quickly pick up goods and 
ensure delivery time.

Important step to complete the multi-industry ecosystem

With the vision to become a leading commercial and service corporation in Vietnam, bringing 
comprehensive experiences to customers, Thiso Retail’s ownership of Emart is a necessary element to 
complete THACO’s integrated model “One destination – Multiple utilities and services” where customers 
can enjoy shopping services in the luxury commercial center, car services at the auto showroom, attend 
conferences or wedding parties, or experience indoor cuisine or entertainment or essential purchases. 

THISO also plays a strong supporting role in THACO’s multi-industry ecosystem. For example, the company 
works as THILOGI’s transportation partner, cooperates in researching technological solutions with THACO 
INDUSTRIES, or offers incentives for customers of THADICO and THACO AUTO.

Especially, with its organic products such as bananas, pineapples, mangoes, etc., THACO AGRICULTURE, THACO’s 
agricultural sub-holding expects to distribute its products at Thiso Retail’s retail and hypermarket system. 

THACO Chairman Tran Ba   Duong said, “We are trying to invest in and build an integrated model that 
works effectively on each square meter to bring the highest customer values. This is the core value in 
THACO’s commerce and services business.”

With a solid foundation from the multi-industry ecosystem and a methodical development plan from the 
very beginning, THISO aims to complement and complete THACO’s One Destination - Multiple utilities 
and services strategy, increasing the synergy values, comprehensively meeting the needs of customers 
and contributing to the overall development of the national economy.
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THACO
XÂY DỰNG MÔ HÌNH

MỘT ĐIỂM ĐẾN
NHIỀU TIỆN ÍCH

F&B & vui chơi giải trí, trung tâm hội nghị tiệc cưới, trung tâm thương 
mại cao cấp kết hợp với tham quan, bảo dưỡng ô tô tại showroom ô tô. 
Hướng đến thực hiện sứ mệnh mang đến giá trị cho đối tác, khách hàng 
và xã hội thông qua các mô hình kinh doanh thương mại - dịch vụ sáng 
tạo và hiệu quả.

Để hiện thực hóa mô hình, THISO thực hiện nhiều bước đi chiến lược 
trong kế hoạch phát triển thương mại dịch vụ. Cụ thể, THISO tham gia 
đầu tư phát triển lĩnh vực bán lẻ thông qua việc thành lập Công ty Thiso 
Retail và ký kết thỏa thuận nhượng quyền 100% vốn để sở hữu Emart Việt 

Tích hợp trong lĩnh vực thương 
mại dịch vụ

Xu hướng tích hợp nhiều tiện ích 
trong một điểm đến đang dần trở 
thành quá trình tất yếu của mảng 
thương mại dịch vụ và tiêu dùng 
bán lẻ và là hướng đi của nhiều 
doanh nghiệp lớn. Bởi không chỉ 
giúp mang đến sự thuận tiện, 
trải nghiệm mới cho khách hàng 
mà còn góp phần gia tăng năng 
lực cạnh tranh cho doanh nghiệp 
trong bối cảnh thị trường và thói 
quen người tiêu dùng có nhiều 
thay đổi.

Tác động từ những xu hướng 
thương mại dịch vụ và bán lẻ toàn 
cầu, nhiều doanh nghiệp quốc nội 
cũng dần dịch chuyển mô hình 
kinh doanh của mình thông qua 
những cái bắt tay hợp tác từ nhiều 
thương hiệu lớn.

Hòa nhập với xu hướng đó, THISO 
hoạt động trong lĩnh vực thương 
mại – dịch vụ với chiến lược sở hữu 
và kinh doanh cho thuê mặt bằng 
& quản lý vận hành các loại hình 
bất động sản: Trung tâm Thương 
mại; Đại siêu thị; Cao ốc văn phòng; 
Khách sạn (với mô hình phức hợp, 
kết hợp và riêng biệt) và các mặt 
bằng thương mại dịch vụ khác dựa 
trên quan điểm “Một điểm đến - 
Nhiều tiện ích, dịch vụ”. THISO tập 
trung đầu tư phát triển về các loại 
hình thương mại – dịch vụ: bán lẻ, 

Là lĩnh vực trẻ trong sáu ngành 
sản xuất kinh doanh của Tập đoàn 
THACO, THISO đang thực hiện 
nhiều kế hoạch phát triển và mở 
rộng hệ thống ra toàn quốc. Cộng 
hưởng cùng với hệ sinh thái từ các 
ngành công nghiệp thế mạnh sẵn 
có của THACO, THISO hướng đến 
hoàn thiện mô hình Một điểm đến 
nhiều tiện ích. 
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Nam. Qua đó, tăng tốc phát triển 
mảng bán lẻ với việc đưa vào hoạt 
động đại siêu thị thứ hai sau Emart 
Gò Vấp là Emart Sala, Đồng thời 
triển khai đầu tư xây dựng để đưa 
vào hoạt động Emart Phan Huy 
Ích, Emart tại Đồng Nai, Tây Hồ Tây 
– Hà Nội trong thời gian tới. Thiso 
Retail hướng đến mục tiêu đặt kế 
hoạch đạt 20 siêu thị trong 5 năm 
tới, mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD 
đến năm 2026 và trở thành đại siêu 
thị có thị phần số 1 tại Việt Nam.

Song song đó, THISO cũng đưa 
vào vận hành các dự án tại Khu 
đô thị Sala bao gồm tòa tháp văn 
phòng Sofic, Trung tâm hội nghị 
Thiskyhall và Trung tâm Thương 
mại Thiso Mall Sala.

Nền tảng vững chắc từ hệ sinh 
thái đa ngành của THACO

Tưởng chừng là một “cú rẽ” của 
THACO trong việc sản xuất kinh 
doanh tập trung vào các ngành 
thuần về kỹ thuật như ô tô, cơ khí, 
tuy nhiên từng bước phát triển 
của THISO chứng minh được sức 
mạnh khi được bổ trợ và tích hợp 
mật thiết từ chính hệ sinh thái các 
ngành công nghiệp thế mạnh sẵn 
có của THACO. 

Trong hệ sinh thái đa ngành, THACO 
đóng vai trò là nhà đầu tư, quản trị, 
hỗ trợ các nghiệp vụ quản trị phổ 
quát và định hướng chiến lược cho 
THISO. THACO quản lý vai trò điều 
hành các hoạt động kinh doanh 
thương mại dịch vụ có tính tích hợp 
& bổ trợ của THISO đối với các Tập 
đoàn thành viên và đối với THACO. 

Mỗi tập đoàn thành viên đều là đối 
tác với THISO dựa trên đặc thù 
lĩnh vực của từng đơn vị. THACO 
AUTO là đối tác của THISO trong 
việc thuê mặt bằng kinh doanh để 
mở các Showroom ô tô. THACO 
AGRICULTURE là đối tác phát triển, 
cung cấp, phân phối sỉ nông sản & 
thực phẩm chế biến. THILOGI là 
đối tác thuê mặt bằng kinh doanh 
để làm văn phòng và nơi tập kết 
xe, máy, thiết bị, THILOGI cũng là 
đối tác cung cấp dịch vụ Logistics, 
vận hành trung tâm phân phối 
sản phẩm nhập khẩu cho THISO. 
THADICO là đối tác đầu tư, phát 
triển dự án và chuyển giao cho 
THISO, thực hiện vai trò tư vấn 
thiết kế, quản lý dự án, thi công 
xây dựng theo yêu cầu. THACO 
INDUSTRIES đối tác cung cấp các 
giải pháp công nghệ, các thiết bị 
tự động hóa.

Chính tính tích hợp và bổ trợ này 
góp phần tạo ra sự cộng hưởng giá 
trị của các đơn vị khác nhau trong 
một thể thống nhất THACO, góp 
phần tăng năng lực cạnh tranh của 
THISO trong lĩnh vực thương mại 
dịch vụ. THISO đã và đang từng 
bước bổ sung, góp phần hoàn thiện 
và gia tăng giá trị đóng góp vào 
hệ sinh thái đa ngành của THACO. 
Mang lại trải nghiệm tối đa cho 
khách hàng, phù hợp với xu hướng 
hiện đại của dòng chảy thị trường.
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As a new field in six business lines of THACO, 
THISO is embracing different development plans 
and nationwide system expansion. Combining with 
the other key businesses in the THACO ecosystem, 
THISO aims to complete its One destination, 
Multiple utilities & services. 

Highly integrated commercial services

Integration of different utilities in one destination is 
gradually becoming a must-have business model 
in commerce - services and retail, and likewise, the 
direction followed by large enterprises. By doing 
so, it not only helps to bring convenience and new 
experiences to customers, but also contributes to 
increased competitiveness for businesses in the face 
of constantly changing market and consumer habits.

Influenced by the global retail and commercial 
service trends, different domestic enterprises are 
also gradually shifting their business models with 
cooperation with big brands.

Following such tendency, THISO applies the 
strategy to own and lease premises, manage and 
operate various types of real estate, including 
commercial centers, hypermarkets, office 
buildings, hotels (under the forms of complexes, 
mixed-use and single-use properties), and other 
commercial and service real estates based on the 

concept of “One destination - Multiple utilities and 
services”. THISO focuses on developing various 
types of commerce - services, such as retail, 
F&B, entertainment, wedding convention center, 
high-class commercial center combined with car 
services at the auto showroom, bringing values 
to partners, customers and communities through 
comprehensive and outstanding services.

To realize such model, THISO has taken strategic 
steps in its development plan. Specifically, it has 
engaged in the retail sector by establishing Thiso 
Retail to receive franchise rights and 100% capital 
transfer to own Emart Vietnam. As planned, the 
corporation has been accelerating the development 
of its retail business with the opening of Emart 
Sala, the second hypermarket after Emart Go Vap, 
and at the same time speeding up construction to 
put into operation Emart Phan Huy Ich, Emart in 
Dong Nai, Tay Ho Tay in Hanoi in the near future. 
Thiso Retail aims to reach 20 hypermarkets in the 
next 5 years, earn revenue of $1 billion by 2026, 
and become the number-1 hypermarket with the 
highest market share in Vietnam.

Simultaneously, THISO also manages the operation 
of other real estate projects in Sala City, including 
Sofic office tower, Thiskyhall Convention Center 
and Thiso Mall Sala.

THACO IS BUILDING  
ONE DESTINATION – MULTIPLE UTILITIES 
& SERVICES MODEL
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Solid foundation from THACO’s 
multi-industry ecosystem

Engaging in commerce and 
services seems to be a THACO’s 
“turning point” from its initial 
businesses which are purely 
technical, i.e. automobiles and 
mechanics. Yet, each step of 
THISO’s development has proven 
strength when it is supported 
and closely integrated within 
THACO’s industrial ecosystem. 

In the multi-industry ecosystem, 
THACO invests, controls, 
and supports the operation 
management and strategic 
directions for THISO. THACO 
manages THISO’s management 
role in its integrated and 
complementary commercial 
services for THACO and other 
Sub-holdings. 

Each Sub-holding is a THISO’s 
business partner based on their 
respective operations. In particular, 
THACO AUTO rents THISO’s 
properties to open car dealerships. 
THACO AGRICULTURE is a partner 
to develop, supply and wholesale 
agricultural products & processed 
foods. THILOGI also rents office 
space and vehicle gathering yards, 
meanwhile providing logistics 
services and distribution centers 
of imported products for THISO. 
THADICO develops commercial 
real estates to transfer to THISO, 
as well as performs the design 
consultancy, property management 
and construction as required. And 
THACO INDUSTRIES provides 
technical solutions and automated 
equipment.

It is the integration and 
complementarity that contribute 
to creating the synergy values 
among sub-holdings inside THACO, 
increasing THISO’s competitiveness 
in the commerce and services. The 
commercial service corporation has 
been complementing, completing 
and adding values to THACO’s 
multi-industry ecosystem, bringing 
the best experiences to customers 
in line with modern market trends.
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Sau gần 20 năm hoạt động, Tập đoàn Giao 
nhận - Vận chuyển quốc tế Trường Hải – 
THILOGI (thuộc THACO) đã phát triển vượt 

bậc, trở thành một trung tâm logistics lớn của miền 
Trung, đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa 
ngày càng tăng của các doanh nghiệp. Cảng Chu 
Lai (thuộc THILOGI) – một trong 15 cảng biển loại 
1 (cảng quốc gia, đầu mối khu vực) đang được đầu 
tư có trọng điểm nhằm phát triển thành cửa ngõ 
giao thương quốc tế của miền Trung - Tây Nguyên, 
nam Lào, bắc Campuchia. 

Góp phần phát triển mạng lưới logistics miền Trung

Gần 20 năm trước, khi THACO đầu tư vào Khu kinh 
tế mở Chu Lai, một trong những “bài toán” đầy thách 
thức là giao nhận - vận chuyển hàng hóa. Cơ sở hạ 
tầng yếu kém, mạng lưới dịch vụ hầu như chưa có, chi 
phí logistics cao hơn 50%, thậm chí gấp đôi so với 2 
đầu Nam, Bắc. Để giải quyết vấn đề này, THACO đã 
đầu tư cảng Chu Lai và các công ty vận tải đường bộ, 
đường biển và mua tàu biển phục vụ sản xuất kinh 
doanh. Từ mục tiêu ban đầu là đáp ứng nhu cầu “tự 
thân” của THACO, THILOGI đã từng bước phát triển 
thành trung tâm cung ứng dịch vụ logistics trọn gói 
phục vụ xuất nhập khẩu cho các doanh nghiệp tại 
miền Trung, Tây Nguyên. So với trước đây, chi phí 
logistics đã giảm đáng kể, góp phần giúp các doanh 
nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường 
trong nước và xuất khẩu. Năm 2021, thực hiện chiến 
lược đa ngành của THACO, THILOGI được tái cấu 
trúc thành Tập đoàn Giao nhận - vận chuyển quốc tế 
Trường Hải với tầm nhìn là “tập đoàn cung cấp dịch 
vụ logistics hàng đầu miền Trung Việt Nam, phát triển 

cảng Chu Lai trở thành cửa ngõ quốc tế kết nối với 
Tây Nguyên, Lào, Campuchia và 2 miền Nam, Bắc” 
và sứ mệnh “mang lại hiệu quả cao nhất cho khách 
hàng và đối tác thông qua các dịch vụ và giải pháp 
logistics tối ưu”. 

Hiện nay, mặc dù cơ sở hạ tầng logistics tại Vùng 
kinh tế trọng điểm miền Trung đã từng bước cải 
thiện từ hệ thống đường bộ, cảng biển, sân bay 
đến trung tâm phân phối, cơ sở kho bãi… nhưng 
vẫn thiếu tính đồng bộ. Hơn nữa, vùng chưa có các 
trung tâm logistics lớn để liên kết các phương thức 
vận tải cho các vùng sản xuất, kết nối với khu vực 
và quốc tế… dẫn đến chi phí logistics vẫn ở mức 
cao, đóng góp vào GDP thấp, sản xuất khó gắn với 
thị trường tiêu thụ. 

Trong bối cảnh đó, THILOGI đã đề ra chiến lược 
phát triển mạng lưới logistics tập trung, hình thành 
Trung tâm logistics quốc tế tại Chu Lai, miền Trung 
kết nối với hai miền Nam - Bắc, Tây Nguyên và các 
nước Lào, Campuchia. Nhằm nâng cao chất lượng 
của chuỗi dịch vụ logistics trọn gói, THILOGI xây 
dựng chiến lược cụ thể đối với từng khối dịch vụ 
gồm: Dịch vụ cảng, vận tải biển, vận tải đường bộ, 
đóng gói - tháo kiện kiểm hàng. Cảng Chu Lai được 
đầu tư để phát triển thành cảng container chuyên 
dụng tại miền Trung, cửa ngõ trung chuyển hàng 
hóa quốc tế. Để thu hút nguồn hàng về cảng, Tập 
đoàn đẩy mạnh dịch vụ vận tải biển, khai thác các 
tuyến hàng hải quốc tế và nội địa; đầu tư hệ thống 
phương tiện, xây dựng phương án vận chuyển 
đường bộ (trong nước và xuyên biên giới) khoa 
học, phù hợp với từng loại hàng hóa như: ô tô, linh 

THILOGI VÀ MỤC TIÊU  
TRỞ THÀNH CỬA NGÕ GIAO THƯƠNG 
QUỐC TẾ CỦA MIỀN TRUNG
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kiện phụ tùng, nông sản, vật tư nông nghiệp, hàng 
dệt may, hàng rời…; đồng thời quy hoạch, hình 
thành các trạm nhiên liệu, trạm sửa chữa, các tuyến 
vận chuyển từ Tây Nguyên, Lào và Campuchia về 
cảng Chu Lai. 

Cùng với phát triển hạ tầng logistics đồng bộ, xây 
dựng các giải pháp tối ưu, THILOGI đẩy mạnh ứng 
dụng công nghệ thông tin, tự động hóa trong quản 
lý, vận hành chuỗi dịch vụ, đáp ứng yêu cầu sản lượng 
lớn. Đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự, 
xây dựng văn hóa lái xe, văn hóa doanh nghiệp với sự 
tận tâm, chuyên nghiệp, mang lại sự thuận tiện, tiết 
kiệm thời gian, chi phí cho khách hàng.  

Cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng của khu vực

THILOGI nằm trong Khu kinh tế mở Chu Lai (Quảng 
Nam) có vị trí giao thông thuận lợi, dễ dàng kết 
nối với quốc lộ 1A, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, 
đường ven biển, đường sắt, sân bay; kết nối với 
các KCN, khu vực tam giác kinh tế Việt Nam, Lào, 
Campuchia và Thái Lan qua các cửa khẩu quốc tế: 
Nam Giang (Quảng Nam), Bờ Y (Kon Tum)… Cảng 
Chu Lai được xem là đầu mối giao thương, cửa ngõ 
kết nối ra biển Đông của vùng Tây Nguyên, nam 
Lào, bắc Campuchia. Đây là điều kiện quan trọng 
giúp THILOGI phát triển mạnh chuỗi dịch vụ, trở 
thành trung tâm logistics uy tín phục vụ các doanh 
nghiệp trong khu vực, góp phần hoàn thiện chuỗi 
dịch vụ logistics dọc trục Bắc – Nam, thúc đẩy giao 
thương trong và ngoài nước.

Những năm gần đây, hoạt động sản xuất kinh doanh 
đa ngành từ ô tô, nông nghiệp đến cơ khí và công 
nghiệp hỗ trợ, thương mại dịch vụ của THACO ngày 
càng phát triển, tạo ra “chân hàng” lớn và đều đặn 
cho cảng Chu Lai. Bên cạnh đó, nhu cầu logistics 
phục vụ sản xuất, xuất khẩu của các doanh nghiệp 
tại các khu công nghiệp: Tam Thăng, Bắc Chu Lai, 
Dung Quất, VSIP… ngày một tăng cao. Đặc biệt, làn 
sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng từ các nước phát 
triển sang Việt Nam đã và đang mở ra cơ hội phát 
triển các vùng sản xuất lớn. Dự báo lượng hàng hóa 
qua cảng biển Quảng Nam sẽ đạt 13 - 16 triệu tấn 
vào năm 2030, đòi hỏi THILOGI phải tiếp tục nâng 
cao năng lực cung ứng dịch vụ với chất lượng, chi 
phí hợp lý. 

Xác định tầm quan trọng của cảng Chu Lai trong 
kết nối giao thương hàng hóa của miền Trung, Tây 
Nguyên và các nước lân cận, Chính phủ và chính 
quyền tỉnh Quảng Nam đã có sự quan tâm, quy 
hoạch phù hợp và chỉ đạo thực hiện các dự án lớn 
nhằm phát triển cảng Chu Lai tương xứng với tiềm 
năng và vai trò cửa ngõ giao thương quốc tế lớn 
của khu vực.

Đánh giá cảng Chu Lai có thể trở thành cảng trung 

chuyển quan trọng cho các tỉnh Tây Nguyên, một 
phần cho Lào, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh 
Chính đã yêu cầu THACO bằng hình thức PPP, xúc 
tiến mở rộng cảng để đón được tàu lớn. Đồng thời 
giao tỉnh Quảng Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, 
ngành xây dựng dự án đầu tư luồng mới Cửa Lở 
đón tàu 5 vạn tấn, rút ngắn quãng đường từ phao 
số 0 vào cảng Chu Lai. Hiện nay, cảng Chu Lai đang 
thực hiện hồ sơ thủ tục đầu tư xây dựng bến cảng 5 
vạn tấn với kết cấu hạ tầng có thể phát triển thành 
bến cảng 10 vạn tấn trong tương lai. 

Tháng 6/2022, Thủ tướng Chính phủ đã thống nhất 
chủ trương nghiên cứu đầu tư hai tuyến đường: 
Tuyến đường mới từ Khu kinh tế cửa khẩu quốc 
tế Nam Giang đến cảng Chu Lai và đường cao tốc 
kết nối Kon Tum với Quảng Nam. Hai tuyến đường 
được đưa vào hoạt động sẽ tạo điều kiện rất thuận 
lợi cho vùng Tây Quảng Nam và Kon Tum phát 
triển kinh tế, rút ngắn đáng kể quãng đường vận 
tải xuyên biên giới, thúc đẩy thông thương với Lào, 
Campuchia và Thái Lan, đẩy mạnh xuất nhập khẩu 
hàng hóa của các nước qua cảng Chu Lai.

Để chủ động kết nối hàng hóa, THILOGI đầu tư các 
trung tâm, trạm giao nhận - vận chuyển, depot trên 
cả nước và các cửa khẩu quốc tế, tạo thành mạng 
lưới logistics xuyên suốt, rộng lớn phục vụ đối tác, 
khách hàng; đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ, 
tối ưu hóa chi phí. 

Đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nguồn “chân hàng” 
dồi dào, thời gian tới, cảng Chu Lai được kỳ vọng sẽ 
trở thành cảng container lớn nhất miền Trung, tạo 
động lực để các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất 
kinh doanh, xuất khẩu hàng hóa ra thế giới; đồng 
thời thu hút đầu tư, đóng góp phát triển kinh tế - xã 
hội của khu vực miền Trung. Ông Trần Bá Dương – 
Chủ tịch HĐQT THACO chia sẻ: “Từ việc phát triển 
đồng bộ công nghiệp với logictics, Quảng Nam sẽ 
trở thành vùng sản xuất của khu vực, từ đó thu hút 
thêm nhiều nhà đầu tư đến với địa phương, góp 
phần đưa kinh tế địa phương phát triển ngang tầm 
với các thành phố lớn trên cả nước và khu vực”.
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Kết nối hoạt động logistics

Vùng kinh tế trọng điểm Trung Bộ là vùng kinh tế 
lớn thứ 3 tại Việt Nam, là cầu nối, cửa ngõ ra biển 
của các tỉnh Tây Nguyên, kết nối tuyến hành lang 
kinh tế Đông - Tây với các nước Lào, Campuchia, 
Thái Lan… So với hai vùng kinh tế trọng điểm Nam 
Bộ và Bắc Bộ thì Trung Bộ có tiềm năng lớn để phát 
triển như: quỹ đất rộng, đường ven biển dài… nhưng 
yếu hơn về mặt hạ tầng và nhân lực. Nút thắt lớn 
nhất đối với sự phát triển của vùng là sự yếu và thiếu 
của hệ thống giao thông kết nối nội vùng, kết nối 
vùng với các thành phố lớn, vùng động lực.

Mặt khác, theo các chuyên gia, điểm yếu của vùng 
còn nằm ở chỗ tiềm lực của mỗi địa phương bị xé 
lẻ, logistics hiện chỉ là “phép cộng” của các cảng 
biển. Việc phát triển hoạt động logistics chủ yếu 
là nỗ lực tự thân của doanh nghiệp; năng lực cung 
ứng, kết nối và sức cạnh tranh còn hạn chế.

Những năm gần đây, khu vực miền Trung đẩy mạnh 
đầu tư kết cấu hạ tầng và đã mang lại những thay 
đổi về kinh tế - xã hội. Để thúc đẩy giao thương, các 
doanh nghiệp logistics cần phát triển mối liên kết 
hơn nữa trong khai thác lợi thế về cơ sở hạ tầng của 

các địa phương, tiết kiệm chi phí vận tải và quản 
lý, đồng thời nâng cao vị thế, năng lực cạnh tranh, 
phát triển dịch vụ logistics tương xứng với tiềm 
năng, thế mạnh của vùng. 

Phát triển hạ tầng, tăng cường liên kết

Là doanh nghiệp logistics hàng đầu tại miền Trung, 
Công ty Giao nhận - Vận chuyển Quốc tế Trường Hải 
(THILOGI) đã đầu tư phát triển hạ tầng logistics đồng 
bộ, cung ứng dịch vụ trọn gói gồm: dịch vụ cảng biển, 
vận tải biển và vận tải đường bộ. Nhờ khai thác đa 
dạng các hình thức vận tải và liên kết với nhiều doanh 
nghiệp logistics, hãng tàu lớn, THILOGI có lợi thế khi 
áp dụng mô hình “liên vận” hàng hóa đến các khu 
vực trên cả nước và xuất khẩu bằng cả đường bộ và 
đường biển một cách xuyên suốt, nhanh chóng. Tại 
cảng Chu Lai - một đầu mối logistics tại miền Trung 
với vị trí giao thông thuận lợi, cơ sở hạ tầng hiện đại, 
dịch vụ cảng biển đa dạng, các doanh nghiệp dễ dàng 
thực hiện các thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa với 
chi phí hợp lý, thời gian tối ưu. Hiện nay, THILOGI đã 
trở thành đối tác logistics trọn gói phục vụ xuất khẩu 
sang Trung Quốc và các nước Tây Á cho các doanh 
nghiệp có nguồn hàng xuất khẩu lớn như: Sun Paper 

PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC LOGISTICS
“LIÊN VÙNG, LIÊN VẬN” TẠI MIỀN TRUNG
Những năm gần đây, hệ thống hạ tầng giao thông tại miền Trung đang được chú trọng đầu tư góp phần 
phát triển giao thương hàng hóa và tạo cơ sở kết nối liên vùng. Là một trong những nhà cung ứng dịch 
vụ logistics trọn gói hàng đầu khu vực, Công ty Giao nhận Vận chuyển Quốc tế Trường Hải (THILOGI) 
thuộc Tập đoàn THACO đã thực hiện chiến lược “liên vùng, liên vận” nhằm phục vụ nhu cầu ngày càng 
cao về vận chuyển, xuất nhập khẩu hàng hóa, thúc đẩy liên kết phát triển kinh tế vùng. 
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Savannakhet (Lào), APFCO…

Trước nhu cầu xuất nhập khẩu 
hàng hóa ngày càng cao tại miền 
Trung, THILOGI đang đẩy mạnh 
chiến lược “liên vùng” để liên kết, 
hợp tác với các cảng biển tại Đà 
Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định… 
nhằm khai thác tiềm năng, thế 
mạnh của nhau, đáp ứng yêu cầu 
đa dạng của khách hàng. Đây là 
một xu hướng mới mà các doanh 
nghiệp logistics đang hướng tới 
để tránh tình trạng cạnh tranh gay 
gắt giữa các cảng biển trong khu 
vực. Sự liên kết cùng phát triển 
này không chỉ góp phần nâng cao 
chất lượng dịch vụ, giảm chi phí, 
thời gian, tạo thuận lợi cho doanh 
nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa, 
mà về lâu dài còn tạo cơ sở thu 
hút đầu tư, đóng góp vào sự phát 
triển kinh tế - xã hội của các địa 
phương và khu vực.

Hiện nay, THILOGI đã xây dựng 
một trung tâm logistics phục vụ 
vận chuyển, xuất nhập khẩu hàng 
hóa với sản lượng lớn, nhưng để 
kết nối liên vùng, cần có những 
tuyến giao thông huyết mạch 
phục vụ vận chuyển. Trong 
chuyến công tác tại Quảng Nam 
vào tháng 3/2022, Thủ tướng 
Chính phủ Phạm Minh Chính đánh 
giá cảng Chu Lai có thể trở thành 
cảng trung chuyển quan trọng 
cho các tỉnh Tây Nguyên và một 
phần của Lào, đồng thời yêu cầu 
THACO sớm đầu tư tuyến đường 
ngắn nhất lên biên giới, kết nối với 
Tây Nguyên, Lào, Campuchia để 
tạo động lực mới phát triển kinh tế 
- xã hội của tỉnh và các địa phương 
lân cận. Mới đây, Thủ tướng đã 
thống nhất chủ trương nghiên cứu 
đầu tư hai tuyến đường: Tuyến 
đường mới từ Khu kinh tế cửa 
khẩu quốc tế Nam Giang đến cảng 
biển Chu Lai và đường cao tốc kết 
nối Kon Tum với Quảng Nam. Hai 
tuyến đường được đầu tư và đưa 
vào hoạt động sẽ tạo điều kiện 
rất thuận lợi cho vùng Tây Quảng 
Nam và Kon Tum phát triển kinh 
tế, thông thương hàng hóa với 
Lào, Campuchia và Thái Lan. 

Để nâng cao hiệu quả “liên vùng, liên vận”, THILOGI tiếp tục đầu 
tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, xây dựng Trung tâm Giao nhận 
vận chuyển tại Quảng Nam, thực hiện các đề án thành lập Depot 
cung cấp dịch vụ kho, bãi để tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa 
xuất nhập khẩu, các trạm sửa chữa, trạm nhiên liệu và các dịch 
vụ phụ trợ… tại các cửa khẩu quốc tế Nam Giang (Quảng Nam) 
và Lệ Thanh (Gia Lai) giúp tối ưu hóa dịch vụ, mang lại sự thuận 
tiện cho khách hàng. Nhằm nâng cao năng lực cảng Chu Lai, tỉnh 
Quảng Nam và THILOGI đang tập trung nâng cấp tuyến luồng Kỳ 
Hà hiện hữu, đồng thời xây dựng quy hoạch, hoàn thiện hồ sơ dự 
án xây dựng tuyến luồng mới Cửa Lở để đón tàu trọng tải lớn; đầu 
tư bến cảng mới 5 vạn tấn để gia tăng khả năng tiếp nhận tàu, lưu 
trữ, xếp dỡ hàng hóa. Mặt khác, với chiến lược logistics đa ngành, 
cung ứng dịch vụ cho nhiều lĩnh vực, THILOGI đang thu hút và tạo 
“chân hàng” lớn, là cơ sở đưa cảng Chu Lai thành cảng container 
lớn nhất miền Trung.
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Với đặc thù của lĩnh vực sản xuất 
công nghiệp, THACO đề cao xây 
dựng văn hóa kỷ luật và xem đây là 
điều kiện tiên quyết để phát triển 
nguồn nhân sự công nghiệp trong 
bối cảnh hội nhập. Hai yếu tố này 
cộng hưởng và tác động qua lại lẫn 
nhau, góp phần quyết định sự phát 
triển bền vững của THACO.

Năm 2022, THACO bước vào cột 
mốc 25 năm hình thành và phát 
triển với định hướng “Trở thành 
Tập đoàn công nghiệp đa ngành 
hàng đầu khu vực ASEAN, phát 
triển bền vững trong bối cảnh hội 
nhập khu vực và thế giới”. Trong 
quá trình đó, văn hóa kỷ luật và 
nhân sự công nghiệp là hai yếu 
tố cốt lõi THACO luôn tập trung 
xây dựng và hướng tới. 

Kỷ luật tạo nên sức mạnh 

Ngay từ những ngày đầu xây 
dựng và phát triển doanh nghiệp, 
THACO đã lấy kỷ luật làm nền 
tảng xây dựng văn hóa, là yếu 
tố then chốt định hướng cho các 
yếu tố văn hóa khác. Theo đó, 
THACO tập trung nâng cao ý 
thức kỷ luật, hành động kỷ luật, 
con người kỷ luật trong đội ngũ 
nhân sự, hướng đến hình thành 
văn hóa kỷ luật. Việc định hướng 
cách ứng xử tại THACO theo tính 
kỷ luật được hướng dẫn cụ thể 
bằng các tiêu chuẩn của nguyên 
tắc 8T: Tận tâm – Trung thực - Trí 
tuệ - Tự tin – Tôn trọng – Trung 
tín – Tận tình – Thuận tiện, được 
lồng ghép linh hoạt trong mỗi 
ứng xử, hoạt động của mỗi con 

người THACO.

Sau hơn hai thập kỷ bền bỉ duy 
trì và phát triển văn hóa kỷ luật, 
THACO đã làm nên dấu ấn của 
một doanh nghiệp kiên cường, 
khí phách và bản lĩnh. Hẳn nhiều 
người rất bất ngờ khi với những 
quyết định táo bạo của THACO 
khi tham gia vào các lĩnh vực 
khác ngoài ô tô như bất động 
sản và nông nghiệp. Nhưng dù 
là trong lĩnh vực nào, THACO 
cũng xác định lấy sản xuất công 
nghiệp làm gốc, do đó, các bước 
phát triển tiếp theo đều được 
nghiên cứu kỹ lưỡng. Từ những 
bước đi vững chắc trong lĩnh vực 
ô tô - cơ khí, THACO tiếp tục mở 
rộng sang lĩnh vực logistics và 
sau đó là tham gia vào bất động 
sản, nông nghiệp và thương mại 
– dịch vụ, tất cả đều liên kết mật 
thiết với nhau theo cơ chế hỗ 
trợ, cộng hưởng để tạo ra giá trị 
lớn hơn từ nền tảng ban đầu. Và 
trong tất cả những quyết định 
mang tính chiến lược đó, THACO 
vẫn dùng kỷ luật làm kim chỉ 
nam, tự tin và trung tín với triết lý 
giá trị, mọi hoạt động đều hướng 
đến việc tạo ra giá trị thực sự cho 
đất nước và xã hội.

Hai mươi năm gieo mầm khát 
vọng ở Núi Thành, Quảng Nam 
là chừng ấy thời gian vùng đất 
này vươn mình thay đổi đến ngỡ 
ngàng. Từ một vùng cát trắng 
thăm thẳm thành một Khu kinh 
tế mở Chu Lai, ghi danh trên bản 
đồ cả nước và thế giới với khu 
phức hợp gồm 35 công ty, đơn vị 

nhà máy trực thuộc với tổng vốn 
đầu tư trên 80.500 tỷ đồng. Đó 
là cả một giấc mơ và là niềm tự 
hào của mỗi con người THACO. 
Tài sản quý của “miền cát trắng” 
Chu Lai chính là những con người 
chịu thương chịu khó, đây cũng 
là điều kiện để vun trồng đức 
tính kỷ luật vô cùng hoàn hảo 
trong văn hóa THACO.

Từ kỹ thuật - kỷ luật - sáng tạo 
phát triển lên nhân sự công nghiệp

Bước vào chặng đường tái cấu 
trúc theo mô hình Tập đoàn công 
nghiệp đa ngành, THACO đã triển 
khai thực hiện đồng bộ nhiều giải 
pháp, trong đó tập trung vào 
việc triển khai tiêu chuẩn nhân 
sự công nghiệp tương xứng với 
lộ trình phát triển bền vững. Xuất 
phát điểm từ ô tô – sản phẩm của 
ngành công nghiệp, nhân sự tại 
THACO gắn liền với quá trình làm 
việc trên hệ thống dây chuyền, 
thiết bị máy móc, yêu cầu cao về 
chuyên môn kỹ thuật, tuân thủ 
kỷ luật quy trình. Ba tố chất tiên 
quyết là kỹ thuật, kỷ luật và sáng 
tạo của đội ngũ nhân sự đầu 
tiên tại Chu Lai là “chân kiềng” 
để THACO xây dựng tiêu chuẩn 
nhân sự công nghiệp. 

VĂN HÓA KỶ LUẬT VÀ  
CON NGƯỜI CÔNG NGHIỆP, 
YẾU TỐ CỐT LÕI TRONG 
CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN
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Từ thực tiễn trên, Ban lãnh đạo THACO đúc kết nên chân dung nhân 
sự công nghiệp, được thể hiện cụ thể qua năm tiêu chuẩn sau:

• Tư duy kỹ thuật, hệ thống

Với đặc thù của sản xuất công nghiệp, nhân sự của THACO cần có 
chuyên môn kỹ thuật và tư duy hệ thống để có thể thuận tiện làm việc 
trong các nhà máy. Đây cũng là yếu tố cần để giúp tập thể nhân sự 
THACO phát triển các tiêu chí khác. Điều này thể hiện rõ trong các dự 
án sáng kiến của tất cả CBNV THACO đều bắt nguồn từ thực tiễn sản 
xuất, dựa trên chuyên môn kỹ thuật, tư duy hệ thống, logic để nhìn 
nhận ra các điểm chưa hợp lý cần sửa chữa, đổi mới. 

• Văn hóa kỷ luật

Nhân sự có chuyên môn sẽ không thể làm việc hiệu quả nếu thiếu tính kỷ 
luật. Đặc biệt với yêu cầu đầu ra của sản phẩm công nghiệp là những thành 
phẩm hoàn thiện có chất lượng đồng nhất. Văn hóa kỷ luật là nền tảng cho 
việc xây dựng tính thống nhất trong ý thức, hành động của nhân sự, hướng 
đến việc tạo ra giá trị thật và đồng nhất trong từng sản phẩm đầu ra của 
THACO. Đây cũng là bản sắc văn hóa nhất quán của THACO góp phần 
hình thành chân dung phác thảo của con người công nghiệp. 

• Không ngừng cải tiến sáng tạo

Có tư duy kỹ thuật, có văn hóa kỷ luật thì sáng tạo mới có môi trường 
để phát huy. Tư duy và tinh thần cải tiến sáng tạo tại THACO không còn 
là phong trào được phát động từ những ngày đầu mà đã trở thành thói 
quen của từng CBNV. Năm 2020, riêng THACO Chu Lai đã có 12 sáng 
kiến kỹ thuật giúp tiết kiệm hơn 400 triệu đồng theo kế hoạch sản xuất, 
giảm hơn 4 tỷ đồng chi phí đầu tư thiết bị mới. Ngoài ra, tính đến tháng 
12/2021 có hơn 1.300 cải tiến được triển khai ở mọi khâu tại 22 nhà máy, 
giúp tăng năng suất, tăng tính an toàn, cải thiện môi trường làm việc.

• Điều hành quản trị khoa học

Trong thông điệp 2022, Chủ tịch HĐQT Trần Bá Dương đã nhấn mạnh 
nhiệm vụ “Thực hiện quá trình chuyển đổi số theo lộ trình phù hợp 
nhằm thay đổi phương thức điều hành và phát triển trở thành nền 
tảng sản xuất kinh doanh và quản trị số”. Điều này khẳng định cho 
tầm quan trọng của tiêu chuẩn quản trị khoa học, chú trọng số hóa 
quản trị và chuyển đổi số để hướng đến THACO thế hệ mới. Tiêu biểu 
có thể kể đến các sáng kiến cải tiến từ Ban Công nghệ thông tin, đẩy 
mạnh việc đưa các ứng dụng, hệ thống quản lý tự động, điện tử vào 
hoạt động quản trị, sản xuất…

• Tuân thủ quy trình, quy định

Tiêu chuẩn mang tính cơ bản nhất của con người công nghiệp. Vì đây 
không chỉ là điều kiện bắt buộc của những nhân sự làm việc trong ngành 
công nghiệp mà còn là yêu cầu thể hiện được tác phong chuyên nghiệp 
của nhân sự tại THACO. Bên cạnh những quy định thuộc chuyên môn, 
THACO chú trọng triển khai các phương pháp giúp nâng cao năng suất 
làm việc như quy định 5S, triết lý Kaizen (cải tiến liên tục), quản trị tinh 
gọn…  góp phần xây dựng tác phong tuân thủ quy định, quy trình và tạo 
môi trường làm việc văn hóa và thuận tiện.

Bằng việc phát huy những lợi thế, tiềm năng vốn có từ đội ngũ nhân 
sự nòng cốt, THACO đã và đang dần hoàn thiện hơn chân dung nhân 
sự công nghiệp, hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực gắn 
với chiến lược sản xuất kinh doanh, hướng tới phát triển bền vững 
trong bối cảnh hội nhập khu vực và thế giới.
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“Thực thi trách nhiệm 
xã hội”: Một phần  

văn hóa của THACO
Bên cạnh việc phát triển sản xuất kinh doanh, tạo dựng giá trị 
thương hiệu, THACO còn xây dựng bản sắc văn hóa với đặc 
thù riêng theo triết lý “Mang lại giá trị cho khách hàng, xã hội 
và có đóng góp thiết thực vào nền kinh tế đất nước thông 
qua sản phẩm và dịch vụ”. Từ triết lý đó, THACO đã phát huy 
mạnh mẽ tinh thần doanh nghiệp “hùng mạnh mà yêu thương, 
kinh doanh mà nhân ái” khi luôn xem hoạt động thực thi trách 
nhiệm xã hội là nhiệm vụ hàng đầu của một doanh nghiệp lớn.

Trở thành tập đoàn công nghiệp đa ngành, hoạt động trong các lĩnh 
vực trọng yếu của nền kinh tế đất nước, việc chú trọng vào đóng 
góp cho xã hội, không còn là trách nhiệm đơn thuần của một doanh 
nghiệp, mà còn là nét văn hóa đặc trưng của THACO trong suốt hơn 
hai thập kỷ qua. 

Mỗi năm THACO đều trích một phần lợi nhuận để thực hiện các hoạt 
động xã hội, cộng đồng ở trong các lĩnh vực: An ninh quốc phòng - 
Bảo vệ môi trường: Tặng xuồng cứu hộ CQ, Trồng và phục hồi rừng; 
An sinh xã hội: Nhằm giúp bà con có hoàn cảnh khó khăn đón tết 
được trọn vẹn hơn, nhiều năm liền THACO đồng hành với chương 
trình Tết Vì người nghèo, Xây cầu nông thôn, Nước sạch học đường, 
Cùng xây ngôi nhà mơ ước; Học bổng giáo dục: Học bổng Vượt khó 
vì tương lai, Học bổng chắp cánh ước mơ…; An toàn giao thông: Phối 
hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia thực hiện các pano tuyên truyền, phổ 
biến kiến thức pháp luật bảo đảm trật tự ATGT; Văn hóa - Thể thao: 
CLB Bóng đá HAGL và Học viện HAGL JMG, Cup THACO báo Tiền 
Phong; Giải U21 báo Thanh Niên. 

Riêng năm 2020, THACO đã trích hơn 80 tỷ đồng để hỗ trợ đồng bào 
miền Trung khắc phục hậu quả bão lũ; tài trợ thiết bị y tế cho các 
bệnh viện tuyến đầu tại TP.HCM, Quảng Nam, Đà Nẵng và Huế phòng 
chống dịch Covid-19; xây 25 căn nhà cho đồng bào Trà Leng bị sạt 
lở núi... Bên cạnh đó, THACO còn là nhà tài trợ chính chương trình 
“Đường lên đỉnh Olympia”, “Quốc gia khởi nghiệp”, “Cất cánh”, “Việc 
tử tế”... Đây đều là những chương trình để lại dấu ấn mạnh mẽ và lan 
tỏa rộng rãi tới khán giả truyền hình trên khắp cả nước, hướng đến 
thông điệp cùng nhau tạo nên một xã hội văn minh và tốt đẹp hơn. 

Năm 2021, THACO 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, gồm 4.8 triệu bộ 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. Đây là 
con số không nhỏ đối với doanh nghiệp đang trong giai đoạn vừa đảm 
bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh vừa đối diện với bối cảnh 
dịch bệnh và giãn cách xã hội kéo dài. Năm 2022, THACO tiếp tục thể 
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hiện tinh thần “tương thân tương ái” thông qua việc 
đóng góp hơn 16 tỷ đồng ủng hộ người nghèo đón 
Tết 2022, nhằm lan tỏa các giá trị nhân văn và đóng 
góp cho sự phát triển của đất nước… 

Đã có những công trình tài trợ mang lại nhiều giá 
trị thiết thực cho xã hội in dấu ấn THACO trên mọi 
miền đất nước: 25 cây cầu giao thông nông thôn 
dành tặng người dân các huyện nghèo giáp biên 
giới miền Tây Nam bộ giúp ổn định đời sống bà 
con địa phương, thông thương kinh tế, tạo điều kiện 
cho các em học sinh đến trường thuận lợi, bình an; 
380 căn nhà tình thương với sự hỗ trợ kinh phí của 
THACO đã đến với người dân nghèo tỉnh Đồng Nai 
giúp bà con nghèo an cư lập nghiệp; các công trình 
nước sạch học đường cho học sinh tỉnh Quảng Nam 
đã giúp các em học sinh có nguồn nước sạch để sử 
dụng; Đặc biệt công trình giao thông vòng xuyến 
hai tầng THACO tặng cho tỉnh Quảng Nam đã giải 
quyết tình trạng “nghẽn” giao thông giữa quốc lộ 
1 và đường sắt Bắc - Nam và trở thành biểu tượng 
của cửa ngõ tỉnh Quảng Nam. 

Qua 25 năm hình thành và phát triển, đến nay THACO 
được xem là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực 
sản xuất - lắp ráp ô tô có quy mô lớn nhất tại Việt 
Nam với chiến lược trở thành Tập đoàn công nghiệp 
đa ngành hàng đầu khu vực ASEAN, phát triển bền 
vững trong bối cảnh hội nhập Khu vực và Thế giới, 

thực hiện chiến lược đầu tư kinh doanh vào các lĩnh 
vực trọng yếu với 6 Tập đoàn thành viên, hoạt động 
trong các lĩnh vực: Ô tô (THACO AUTO) – Nông 
nghiệp (THACO AGRICULTURE)– Cơ khí (THACO 
INDUSTRIES) – Logistics (THILOGI) - Đầu tư xây 
dựng (THADICO) – Thương mại dịch vụ (THISO), các 
ngành này có tính bổ trợ và tích hợp cao theo xu thế 
hội nhập quốc tế và số hóa, đóng góp quan trọng vào 
sự phát triển của nền kinh tế đất nước. THACO hiện 
có 60.000 lao động chính thức và hàng trăm ngàn 
lao động từ các công ty vệ tinh và đại lý. 

Đáng chú ý, THACO AGRICULTURE đã giải quyết 
việc làm cho hơn 1.600 lao động người Khmer gốc 
Việt tại khu vực Biển Hồ và hàng ngàn lao động 
người Campuchia tại các tỉnh lân cận xung quanh 
dự án nông nghiệp của THACO tại Campuchia.

 Trong giai đoạn từ 2015-2021, THACO đã đóng 
góp hơn 2.000 tỷ đồng cho các hoạt động tài trợ 
xã hội, thiện nguyện. Theo quan điểm của lãnh đạo 
THACO, trách nhiệm xã hội lớn nhất của doanh 
nghiệp là tạo ra những sản phẩm có giá trị, tạo việc 
làm cho người lao động và nộp ngân sách cho Nhà 
nước. Không ngừng nỗ lực để có những đóng góp 
tích cực cho xã hội, THACO đã và đang thực hiện 
trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp lớn có 
đóng góp cho sự phát triển của đất nước và luôn 
phát triển cùng đất nước.
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May mắn khi tôi được viết tiếp 
câu chuyện về “hành trình sự 
nghiệp” tại THACO khi cùng 
công ty chuẩn bị đón tuổi mới 
25 đầy nhiệt huyết, chín mùi, 
nhiều trải nghiệm và ước mơ 
vươn tầm cao mới. Với thị trường 
ngày càng sôi động và đổi mới, 
những khó khăn và thách thức 
phía trước rất cần thiết để mỗi 
cá nhân có một tâm thế, một 
bản lĩnh vững vàng. Và tôi đã 
tìm thấy được “nguồn cảm hứng 
ấy” tại ngôi nhà chung mang tên 
THACO để viết lên những hoài 
bão về một chặng đường phát 
triển mới trong tương lai.

Mãi không thể quên hình ảnh 
mùa covid 19 năm 2021 khi công 
ty cùng nhau trải qua đại dịch. Tôi 
luôn biết ơn Ban lãnh đạo công 
ty đã đưa ra định hướng khác 
biệt – độc lập riêng biệt mang 
đậm nét người Anh cả của Tập 
đoàn đó là việc “Tổ chức phương 
án làm việc an toàn – Cùng đất 
nước chống dịch”. Tại thời điểm 
vô vàn khó khăn, công ty vẫn sát 
cánh cùng nhân viên, lắng nghe 
tâm tư và truyền tải thông tin 

nội bộ để mỗi người trong công 
ty hiểu đúng về những chỉ thị - 
thông tư từ Chính phủ. Thêm vào 
đó là kế hoạch tác chiến nhanh 
chóng được đưa ra nhằm giúp 
duy trì sản xuất, vận hành bộ 
máy công ty; các chiến sĩ vẫn 
ngày đêm lắp ráp hoàn thiện để 
trao tặng kịp thời xe cứu thương, 
xe tiêm chủng lưu động đi đến 
khắp các địa phương. Với tôi 
không chỉ là tinh thần thép, mà 
còn là một hành động cao cả vì 
lòng yêu đất nước Việt Nam. Một 
điểm mới thật sáng trong thời 
điểm khá u tối lúc đó. Chính nhờ 
khoảnh khắc ấy đã khai sáng cho 
những bước đi tiếp theo vững 
chãi hơn.

TÁC PHẨM THAM DỰ VÒNG CHUNG KHẢO  
CUỘC THI VIẾT “THACO TRONG TÔI”

Song song ấy, thực tế rất hiếm 
doanh nghiệp nào có những chỉ 
đạo bài bản cho từng giai đoạn, 
thời kỳ như tôi đã và đang trải 
qua. Trước giai đoạn hội nhập, 
chuyển đổi số của thời đại 4.0 thì 
Công ty cũng từng bước chuyển 
mình vươn tầm xa. Người bạn to 
lớn của tôi với tố chất hài hòa, linh 
hoạt thích nghi và biến hóa cho 
từng nhân vật hóa thân. Để có 
thể vươn lên với tầm nhìn là “Một 
tập đoàn công nghiệp đa ngành 
hàng đầu khu vực ASEAN” kèm 
theo đó cần phát triển bền vững 
trong bối cảnh hội nhập thế giới 
thì đó vừa là thách thức và cơ 
hội. Sứ mệnh mang lại giá trị cho 
khách hàng, xã hội và tận tâm vì 

Viết tiếp lên  
những hoài bão  
& khát vọng vươn xa
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đất nước dường như thấm nhuần trong mỗi nhân 
viên THACO. Tôi khắc ghi những nguyên tắc vàng 
khi đứng trước giai đoạn hội nhập, với tôi đó là 
những thói quen nguyên tử dẫn lối thành công:

• Súc tích với Văn hóa 5S (Sàng lọc – Sắp xếp – 
Sạch sẽ - Săn sóc – Sẵn sàng): Thuận tiện và khoa 
học không chỉ tại nơi làm việc mà cũng có thể áp 
dụng trong đời sống gia đình.

• Thông điệp “Thay đổi quản trị để quản trị sự thay 
đổi”: Mọi tâm ý đều thể hiện nơi đây, chỉ khi thay 
đổi và hiện thực hóa bằng hành động thật thì bạn 
mới tiến gần hơn đến kế hoạch và mục tiêu đề ra. 
Rồi kỳ tích sẽ đến.

• Được công nhận là đại sứ với “Mỗi nhân sự là đại 
sứ của thương hiệu”: Cảm thấy tự hào và vinh dự 
khi được là một bánh răng nhỏ trong khối nguyên 
tử lớn.

• Nét độc đáo chỉ có tại THACO khi trở thành “Con 
người công nghiệp” với các đặc tính “Sáng tạo, kỹ 
thuật và kỷ luật”: Khi hội tụ đủ các tố chất giúp tinh 
thần bạn minh mẫn và sảng khoái, tinh – khí – thần 
đều sung mãn thì bạn sẽ sớm tỏa sáng ở công việc 
đang phụ trách, giúp bản thân ngày càng phát triển 
hơn trong sự nghiệp.

Riêng ở THACO thì đó như những kim chỉ nam 
trong hội nhập mà nhắc đến con người kỷ luật – 
công nghiệp – sáng tạo – thay đổi” trong THACO 
đều nắm nguyên tắc bất hủ này.

Bởi lẽ đó: 

Tôi <YÊU> giá trị cốt lõi và giá trị thật 

Khi THACO đã tạo ra giá trị từ những dự án trong 
năm 2022 này bằng kiệt tác “cầu Thủ thiêm 2 và 
Đại siêu thị EMART SALA” khai trương vào ngày 
03/11/2022 vừa qua mang lại cho khách hàng nhiều 
giá trị để trải nghiệm. Đó là tác phẩm – siêu phẩm 
mà hội tụ những con người tinh hoa, gắn kết lại 
cùng nhau hoàn thiện theo kế hoạch đưa ra.

Tôi <MẾN> sự duyên dáng, chuyên nghiệp và thân 
thiện của những đồng nghiệp nơi đây

THACO lan tỏa giá trị thể thao tổ chức những hoạt 
động cho CBNV qua “Hội thao Kết sức mạnh – Nối 
thành công”. Thông qua chương trình, các VĐV, 
đồng nghiệp có cơ hội giao lưu, gặp gỡ và giải 
trí sau những giờ làm việc căng thẳng. Mọi người 
không chỉ được xả stress mà còn gia tăng thêm 
những vitamin Hạnh phúc. Đã hội nhập thì bạn hãy 
năng động hơn, tự tin, duyên dáng; tố chất ấy sẽ 
khiến ai đó tiếp xúc với bạn đều cảm thấy những 
nguồn năng lượng tích cực nhất.

Tôi <CẢM> sự nhiệt huyết, tận tâm, trách nhiệm, 
tôn trọng: 

Nhân viên THACO đều tròn trách nhiệm khi làm 
việc với tinh thần nhiệt huyết cao. Sự hăng hái, sức 
trẻ, sự sáng tạo và không ngừng học hỏi được bồi 
đắp thêm từ những khóa học và đào tạo kỹ năng 
nơi đây. Việc tổ chức xây dựng những buổi kỹ năng, 
chuyên đề, kết nối đội nhóm giúp cho nhiều CBNV 
trau dồi cho mình thêm nhiều kiến thức thực tiễn, 
được công nhận thành quả và từ đó giúp công việc 
ngày càng hiệu quả hơn. 

Vậy nên, khi đứng trước hành trình mới - tâm thế 
mới để khám phá và bước đến gần hơn kế hoạch 
chinh phục mục tiêu của công ty nói chung và các 
cá nhân nói riêng thì mỗi người đều cần trang bị một 
hành trang mới để “HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN”. 
Chúng ta không chỉ mài giũa mỗi ngày mà còn cần 
cống hiến, cập nhật thêm những kỹ năng mềm thiết 
yếu nơi công sở.  Nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành 
lập của Công ty, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến 
Ban Lãnh Đạo Công ty, Các đồng nghiệp đã truyền 
cảm hứng đến tôi để hoàn thành tốt bài dự thi này; 
gửi lời cảm ơn đến Ban Văn hóa truyền thông đã tổ 
chức cuộc thi viết vô cùng ý nghĩa. 

Tôi xin phép gửi lời chúc đến quý Công ty, Ban 
Lãnh Đạo sức khỏe, gặt hái thật nhiều thành công 
rực rỡ trên con đường hội nhập mới. Và chúng ta 
có quyền tin tưởng một TRƯỜNG HẢI NIỀM TIN sẽ 
vươn xa hơn trong khu vực và trên thế giới.

Nguyễn Ngọc Thủy Tiên - THACO AGRICULTURE

Phòng Thu mua, cung ứng VTNN, VTSX-ĐG
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Tôi ấn tượng sâu sắc với phát biểu chỉ đạo của Chủ 
tịch Trần Bá Dương trong Hội nghị triển khai kế 
hoạch 6 tháng cuối năm 2022 của khối THILOGI: 
“THILOGI phải nâng cấp quản trị trong toàn bộ hệ 
thống, cấu trúc bởi nhân sự là yếu tố quan trọng 
quyết định đến sự phát triển của doanh nghiệp. 
Công ty cần chú trọng xây dựng hình ảnh đội ngũ 
nhân sự tận tâm và chuyên nghiệp, trung thực và 
liêm khiết, ứng xử văn minh, đặc biệt là nhân sự 
lái xe để góp phần nâng cao thương hiệu THILOGI 
theo tinh thần “Mỗi nhân sự là một đại sứ thương 
hiệu”. Bài phát biểu nhấn mạnh đến việc nâng cao 
năng lực quản trị, phát triển đội ngũ nhân sự và 
mỗi nhân sự phải tự nâng cấp, hoàn thiện bản thân 
để khẳng định vị trí và vai trò của mình trên “Hành 
trình mới - Tâm thế mới”.

Hiểu và nắm được tầm nhìn - sứ mệnh cùng triết lý 
kinh doanh “Dịch vụ là phục vụ”, ban lãnh đạo cùng 
toàn thể Cán bộ công nhân viên  khối THILOGI đã và 
đang cùng nhau nỗ lực, phấn đấu tìm kiếm những 
cách thức hiệu quả và chuyên nghiệp hơn để phục 
vụ những khách hàng hiện tại, cũng như tiếp cận 
và phục vụ được nhiều khách hàng mới hơn, đồng 
thời xây dựng đội ngũ nhân sự ngày càng chuyên 
nghiệp, chỉn chu về hình ảnh, chuẩn mực trong ứng 
xử, từng bước đưa THILOGI bước sang một diện 
mạo mới, đạt đến một diện mạo hoàn hảo về dịch 
vụ mang lại lợi ích và sự hài lòng cho khách hàng.

Nhìn lại vài năm trước, khi THILOGI còn dưới tên gọi 
là Thaco Logistics, khách hàng còn khá xa lạ với dịch 
vụ vận chuyển và chỉ ấn tượng đến hai con tàu chở 
hàng ra vào Cảng là tàu Trường Hải Star 2 và Trường 
Hải Star 3, thì giờ đây với sự phát triển vượt bậc, 
THILOGI đã khiến hàng triệu khách hàng ấn tượng 
sâu sắc về một mô hình kinh doanh dịch vụ vận 
chuyển trọn gói, cung cấp các giải pháp Logistics 
tối ưu mang lại hiệu quả cao nhất cho khách hàng.

Với phương châm cốt lõi “Chuyên biệt để hiệu quả, 

kết hợp tạo lợi thế” trong mô hình kinh doanh dịch 
vụ vận chuyển chính là sự kết hợp dịch vụ riêng lẻ 
như: dịch vụ cảng biển, vận tải đường bộ, vận tải 
biển, dịch vụ kho bãi, đóng gói…thành chuỗi dịch 
vụ trọn gói. THILOGI xác định mục tiêu chiến lược 
trở thành nhà cung ứng dịch vụ Logistics hàng đầu 
miền trung, phát triển Cảng Chu Lai trở thành cửa 
ngõ quốc tế kết nối Tây Nguyên, Lào, Campuchia 
và hai miền Nam, Bắc.

Tự hào với thành tựu của THILOGI hôm nay, tôi nhớ 
lại những ngày khi mới điều chuyển sang vị trí và 
công việc mới, khi đó đầy rẫy những áp lực, khủng 
hoảng về tâm thế. Đó là những bảng cáo cáo, chứng 
từ, hóa đơn, những con số, những yêu cầu cao từ 
phía trưởng bộ phận, cộng với chưa quen công việc, 
rối bời và bận rộn; những bộn bề của cuộc sống gia 
đình, con nhỏ,... đã khiến tôi có lúc tưởng chừng 
không đáp ứng được, muốn nghỉ việc, buông xuôi. 
Tôi cảm thấy chán ghét công việc mình đang làm, 
kiến thức ở trường học nó khác xa với những công 
việc mà tôi đang đối mặt, nó không như mình tưởng 
tượng, không như mình nghĩ.  

Và rồi trong lúc “bế tắc” đó, tôi tìm đến những cuốn 
sách, trong đó câu nói của Shakespeare: “Không có 
sự vật, hiện tượng hay hoàn cảnh tốt hay xấu mà 
chính cách nghĩ của con người khiến nó xấu hay 
tốt” đã khiến tôi bừng tỉnh. Công việc của tôi đang 
làm lúc đó cũng vậy, áp lực, vất vả, khổ sở là do 
cảm nhận của mình, chứ chẳng công việc nào mà 
không có áp lực, dễ dàng cả. Và tôi nghĩ, những áp 
lực, những vất vả kia chẳng phải là khiến chúng ta 
trở nên mạnh mẽ hơn hay sao? Chẳng phải là những 
trải nghiệm thực tế trong công việc để khiến mỗi 
người trưởng thành hơn sao? Tôi nhận thức rằng, 
muốn hoàn thành tốt được công việc điều đầu tiên 
là mình phải thay đổi tâm thế, đổi mới tư duy như 
câu nói: “Muốn vượt qua nỗi sợ thì cách duy nhất là 
đi xuyên qua nó”. Tôi bắt đầu tự thay đổi tâm thế, 
nỗ lực hơn, quyết tâm hơn, cần mẫn hơn với những 

NHÂN VIÊN
THILOGI

HÀNH TRÌNH MỚI, 
TÂM THẾ MỚI
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nhiệm vụ của mình trong công việc. Từng ngày trôi 
qua, từng công việc được hoàn thành đã mang đến 
cho tôi niềm vui, niềm hạnh phúc đúng như câu nói 
“hạnh phúc không phải là đích đến mà là hành trình 
chúng ta đi”. Tôi coi những khó khăn, áp lực, những 
con số, báo cáo kia là những hành trình của mình 
và cố gắng tìm niềm vui, niềm hạnh phúc trong 
đó. Từng việc của mình được hoàn thành tốt sẽ là 
những viên gạch hồng xây cho ngôi nhà THILOGI 
thêm vững mạnh, và như thế tôi đã yêu công việc 
của mình lúc nào không hay.

Thời gian vẫn đều đặn trôi qua, dù chỉ gắn bó với 
THILOGI thời gian chưa nhiều nhưng tôi cảm thấy 
đầy tự hào về sự thay đổi tích cực, lớn mạnh từng 
ngày mà THILOGI hiện nay đã đạt được. Điển hình 
như ngày 05/10/2022, Cảng Chu Lai đã đón tàu 
container SONGA TIGER (hãng CMA CGM - Pháp) 
có chiều dài 175,4m và tàu SITC ZHEJIANG dài 
172m; đồng thời đánh dấu tàu Container quốc tế 
thứ 1 triệu qua cảng. Điều đó để thấy, THILOGI giờ 
đây đã sẵn sàng đón những chuyến tàu lớn, mở 
thêm nhiều tuyến hàng hải trực tiếp đến các cảng 
lớn ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ… 
thúc đẩy giao thương với các nước trong khu vực 
và quốc tế.

Tôi nhận thức rằng trong giai đoạn mới, dẫu biết con 
đường phát triển phía trước không hề dễ dàng chút 
nào, công việc của mỗi người trong công ty sẽ có 
những thử thách mới, khó khăn mới. Nhưng nếu mỗi 
một nhân viên ai ai cũng nỗ lực, quyết tâm, sẵn sàng 
với tâm thế mới, yêu công việc hơn và đón nhận nó 
một cách không do dự… thì chắc chắn mọi khó khăn 
rồi sẽ vượt qua. Sự thiếu hụt về tài năng có thể bù 
đắp bằng những khát khao, quyết tâm và những nỗ 
lực gấp bội. Những cần mẫn, tận tâm, tận tụy của 
mỗi cán bộ, nhân viên đối với công việc là những 

mái chèo mạnh mẽ của thủy thủ đẩy con thuyền 
THILOGI rẽ sóng ra khơi đến bến bờ thắng lợi. 

Tôi không quên câu nói của Martin Luther King - 
người đoạt Giải Nobel Hoà bình, một trong những 
nhà lãnh đạo có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử 
Hoa Kỳ mà bản thân tôi rất tâm đắc: “Nếu bạn là 
một người quét rác, hãy quét các con phố như thể 
Beethoven đã soạn nhạc, như thể Michel Angelo đã 
vẽ tranh, như thể Shakespeare đã làm thơ. Người 
phu quét đường cần phải quét những con đường 
sạch tới độ tất cả những thiên thần nơi thiên đàng, 
lẫn con người trên trần gian sẽ phải dừng lại và 
nói rằng: “Đây là người quét đường vĩ đại, người 
đã làm thật tốt công việc của mình”. Câu nói này 
muốn chuyển tải đến chúng ta thông điệp: Hãy làm 
những công việc hiện tại, dù tầm thường nhất, bằng 
nguồn cảm hứng của những người vĩ đại nhất, dù 
bạn có thể không được sinh ra với những tài năng 
thiên bẩm, nhưng nếu làm việc bằng tất cả lòng 
thành và niềm đam mê thì thành công sẽ tìm đến. 

Vì vậy, tôi và những nhân viên của THILOGI sẽ 
không ngừng học hỏi nâng cao văn hoá ứng xử, 
rèn luyện đức tính trung thực, tận tụy, đoàn kết 
quan tâm giúp đỡ nhau trong công việc, ý thức giữ 
gìn hình ảnh của công ty. Để khi nhớ tới THILOGI 
khách hàng không những ấn tượng sâu sắc về mô 
hình dịch vụ vận chuyển trọn gói tối ưu mà còn nhớ 
đến hình ảnh những nhân viên THILOGI tận tâm 
-chuyên nghiệp và ứng xử văn minh như lời Chủ 
tịch Trần Bá Dương đã nhắn nhủ.

Hoài Phượng

Phòng giao nhận vận chuyển ô tô  
và linh kiện phụ tùng Thilogi
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Tôi được sinh ra ở một vùng quê nghèo thuần nông, 
hành trang vào đời không có gì ngoài tấm bằng tốt 
nghiệp cấp ba, cùng với hình hài và sức khỏe mà 
cha mẹ đã ban tặng, nên để định hướng về một 
công việc ổn định và tương lai tươi sáng đối với Tôi 
nó rất mơ hồ. Ngay thời điểm chông chênh nhất 
của đời người, tại một vùng quê nghèo không có 
gì ngoài những bãi cát trắng khô cằn, Thaco mở 
ra một cách cửa mới cho những người con Quảng 
Nam – trong đó Tôi có cơ duyên được đến với ngôi 
nhà thứ hai trong cuộc đời mình, ngôi nhà Thaco. 

Tôi nhớ như in, năm 2003 khi nắm bắt được thông 
tin Thaco tạo điều kiện cho những công dân đang 
sinh sống tại Quảng Nam vào Biên Hòa để được 
đào tạo nghề, vậy là Tôi đã nộp hồ sơ và may mắn 
được chọn. Một năm được học nghề, thời gian 
cũng không quá dài nhưng nhờ vào sự đào tạo của 
Thaco, sự ân cần hướng dẫn của các chú, các anh, 
niềm đam mệ học hỏi của bản thân và năng lượng 
của chàng trai tuổi đôi mươi năm ấy, đã trang bị 
cho mình một nền tảng kiến thức mới vững chắc 
tạo bước đệm cho hướng phát triển sau này. 

Năm 2004, Tôi được chuyển về để làm việc tại NM 
SX và LR Ô tô Chu Lai-Trường Hải và cuộc đời Tôi 
đã bắt đầu sang trang, bao nhiêu mơ ước, hoài bão 
đã gói gọn và gửi gắm tại nơi này. Bằng những kiến 
thức, kinh nghiệm đã được đào tạo và lòng nhiệt 
huyết của tuổi trẻ, Tôi luôn nổ lực hết mình để hoàn 
thành mọi công việc được giao. Thaco đã truyền 
một nguồn năng lượng, một sức mạnh về tinh thần, 
ý chí để Tôi không ngừng cố gắng và phát huy hết 
những khả năng để càng ngày càng phát triển và 
hoàn thiện bản thân.

Tất cả mọi sự nổ lực đều được Thaco đền đáp một 
cách xứng đáng, Thaco đã tô đậm thêm niềm tin 
trong Tôi khi nhận được tin mình được đề bạt làm 
Tổ trưởng sau 18 tháng miệt mài lao động, học hỏi. 

THACO 
Niềm tin trong tôi!

Bao nhiêu bồi hồi, xúc động và vui mừng len lỏi, 
bao nhiêu động lực thôi thúc Tôi càng ngày càng 
cố gắng và nỗ lực hăng say trong công việc. Và cứ 
thế, cứ thế …Tôi cứ tiếp tục miệt mài dưới mái nhà 
Thaco mà không biết áp lực và mệt mỏi là gì. Từ 
một người con gốc rạ, không có nghề, không có 
kinh nghiệm mà Thaco đã cho Tôi cơ hội phát triển 
không ngừng từ Tổ trưởng, thăng tiến lên Chuyền 
trưởng rồi đến Quản đốc, điều mà có trong mơ Tôi 
cũng chưa bao giờ nghĩ đến. 

Cảm ơn ngôi nhà thứ hai của Tôi, Tôi rất tự hào và 
hạnh phúc khi là thành viên trong ngôi nhà này, nơi 
đây không chỉ là nơi làm việc, tận tâm cống hiến, 
trao gửi mọi niềm tin mà còn là nơi đã nuôi Tôi khôn 
lớn lên từng ngày. Ngôi nhà Thaco, không những 
được trau dồi kinh nghiệm, nâng cao tay nghề mà 
Tôi còn được đón nhận rất nhiều những giá trị trong 
cuộc sống. Từ điểm xuất phát gần như là con số 
không, đến với Thaco đã tạo nên tất cả giá trị mà 
Tôi có được như bây giờ, một công việc vượt khỏi 
sự kỳ vọng mà Tôi không dám nghĩ tới; một mức 
thu nhập ổn định để Tôi có thể lo cho gia đình một 
cuộc sống trọn vẹn, và đặc biệt là một kỹ năng 
sống tuyệt vời, là hành trang giúp Tôi luôn tự tin 
trên mọi chặng đường mình đi qua. Thaco – ngôi 
nhà thân yêu đã cho Tôi tất cả những điều đó.

Cảm ơn Thaco, cảm ơn tất cả những con người ở 
Thaco, những vị Lãnh đạo tài ba, thế hệ đi trước, 
đồng nghiệp thân thiện và những người công nhân 
luôn tận tâm trong công việc. Thaco đã mang đến 
một môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, 
hiện đại và luôn đề cao tính nhân văn đến với mảnh 
đất Quảng Nam. Cảm ơn Thaco đã tạo cho Tôi cơ 
hội có được tất cả như ngày hôm nay. Và tiếp tục 
cuộc hành trình của cuộc đời mình, Tôi vẫn sẽ mãi 
đặt niềm tin trọn vẹn ở nơi này.

Thaco, nơi niềm tin trong Tôi luôn tỏa sáng từng ngày!

Ninh Ngọc Hiền - THACO INDUSTRIES
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