
Theo kết quả đánh giá cấp độ dịch tại 
thành phố của UBND TP.HCM, tính 

đến ngày 24/10, TP.HCM đang ở cấp 
độ 2 thuộc nguy cơ trung bình. Cụ thể, 
trong 22 địa phương (cấp quận, huyện 
và TP.Thủ Đức) có 9 địa phương đạt 
cấp độ 1 (vùng xanh), 12 địa phương đạt 
cấp độ 2 (vùng vàng) và 1 địa phương 
cấp độ 3 (vùng cam). 

Vì vậy, để thích nghi tốt với giai đoạn 
“bình thường mới”, CBNV THACO tiếp 
tục triển khai các biện pháp “thích ứng 
an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 
dịch Covid-19” nhằm bảo vệ bản thân, 
gia đình và tránh nguy cơ lây nhiễm 
cho cộng đồng như sau:

1. Tiêm đủ liều vắc xin.

2. Thực hiện tốt biện pháp 5K tại nơi 
sinh sống, văn phòng làm việc và nơi 

công cộng: Khẩu trang – Khử khuẩn 
– Khoảng cách – Không tụ tập – Khai 
báo y tế.

3. Thực hiện xét nghiệm sàng lọc định 
kỳ theo yêu cầu của địa phương, tổ 
chức.

4. Theo dõi sức khỏe mỗi ngày. Nếu 
có dấu hiệu bất thường nào, CBNV 
cần liên hệ ngay với cơ quan y tế tại 
địa phương hoặc làm theo hướng dẫn 
chăm sóc sức khỏe tại nhà của Bộ Y tế.

5. Nghiêm túc, tự giác khai báo y tế 
và khai báo di chuyển nội địa nếu đi 
về từ vùng dịch, liên hệ thông báo 
ngay cho chính quyền, y tế địa phương 
và Ban    chỉ đạo phòng chống dịch 
Covid-19  của công ty để được hướng 
dẫn giám sát y tế, xét nghiệm kiểm tra 
theo hướng dẫn của ngành y tế.

THACO
AN TOÀN, LINH HOẠT
trong giai đoạn “bình thường mới”

thích ứngthích ứng
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Ngày 20/10/2021, UBND tỉnh Quảng 
Nam phối hợp với Công ty Cổ phần 

Ô tô Trường Hải (THACO) tổ chức hội 
thảo trực tuyến về Hợp tác sản xuất, 
gia công cơ khí & công nghiệp hỗ trợ 
với doanh nghiệp các tỉnh phía Nam và 
TP.HCM. Hội thảo nhằm xúc tiến, cũng 
như lắng nghe ý kiến của các doanh 
nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực 
công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí để tìm 
hướng phát triển ngành công nghiệp 
hỗ trợ cơ khí, ô tô tại Quảng Nam.
Tại hội thảo, ông Đỗ Minh Tâm - Giám 
đốc phụ trách SXKD Cơ khí và Công 
nghiệp hỗ trợ đã giới thiệu tổng quan 
về KCN THACO Chu Lai - hệ sinh thái 
đa ngành của THACO; chiến lược sản 
xuất cơ khí và công nghiệp hỗ trợ và 
định hướng hợp tác với các doanh 
nghiệp để hình thành chuỗi sản xuất 
kinh doanh cơ khí. Từ chỗ chỉ tập trung 
vào cơ khí ô tô, THACO đã phát triển 
cơ khí và công nghiệp hỗ trợ thành 

ngành sản xuất kinh doanh chính, 
thành lập Tổng công ty Cơ khí & Công 
nghiệp hỗ trợ, đầu tư Trung tâm Cơ 
khí đa dụng miền Trung - cơ sở cơ khí 
lớn nhất Việt Nam hiện nay với đầy 
đủ thiết bị máy móc, lực lượng kỹ sư, 
cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghề. 

TỈNH QUẢNG NAM VÀ THACO TỔ CHỨC HỘI THẢO 

HỢP TÁC SẢN XUẤT, GIA CÔNG CƠ KHÍ HỢP TÁC SẢN XUẤT, GIA CÔNG CƠ KHÍ 
VÀ CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢVÀ CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

Tham dự hội thảo, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch 
UBND tỉnh Quảng Nam và Ông Trần Bá Dương - 
Chủ tịch HĐQT THACO.
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Gần 40 doanh nghiệp về cơ khí quan 
tâm đến cuộc họp này, bày tỏ ấn tượng 
về quy mô, chiến lược sản xuất kinh 
doanh cơ khí và công nghiệp hỗ trợ 
của THACO; đồng thời hy vọng THACO 
sẽ là doanh nghiệp tiên phong và đỡ 
đầu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ 
cùng tham gia vào chuỗi sản xuất.
Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT 
THACO cho biết: “Triết lý của THACO 
là làm thật, tạo ra giá trị thật và làm một 
cách bài bản từ thấp lên cao, từ nhỏ 
đến lớn trên cơ sở chọn lựa các mục 
tiêu và đưa ra mô hình quản trị hợp lý. 
Trong giai đoạn phát triển mới, THACO 
hướng đến hình thành một hệ sinh thái 
phát triển bền vững thông qua hợp 
tác, chuyển giao máy móc, các công 
đoạn và quy trình sản xuất cho các 
doanh nghiệp tại Quảng Nam và các 
tỉnh khác; hỗ trợ, tạo điều kiện để các 
doanh nghiệp tham gia vào chuỗi sản 
xuất của Tập đoàn. Các doanh nghiệp 
sẽ cùng với THACO tạo ra một mô 
hình sản xuất mới trong cơ khí và công 
nghiệp hỗ trợ. Đây là sự thay đổi tất 
yếu và cũng chính là cơ hội cho THACO, 
cho tỉnh Quảng Nam và các doanh 
nghiệp cơ khí” - Ông Dương chia sẻ.
Việc liên kết, hợp tác phát triển lần này 
là một cột mốc lịch sử để thành lập nên 
một hệ sinh thái phát triển ngành cơ 

Ông Đỗ Minh Tâm - Giám đốc phụ trách SXKD 
Cơ khí và Công nghiệp hỗ trợ giới thiệu tổng 
quan về KCN THACO Chu Lai - hệ sinh thái đa 
ngành của THACO; chiến lược sản xuất cơ khí và 
công nghiệp hỗ trợ và định hướng hợp tác với 
các doanh nghiệp

khí, công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam. 
Và THACO được xác định là đầu tàu, 
các doanh nghiệp khác sẽ tham gia vào 
một chuỗi giá trị sản xuất trong lĩnh vực 
cơ khí và công nghiệp hỗ trợ. Trong giai 
đoạn phát triển sắp tới, chiến lược của 
THACO là từ một công ty sản xuất kinh 
doanh ô tô trở thành tập đoàn công 
nghiệp đa ngành, gồm 2 tập đoàn trực 
thuộc là ô tô và nông nghiệp và 4 tổng 
công ty trực thuộc gồm: Tổng công ty 
về cơ khí và công nghiệp hỗ trợ, Tổng 
công ty về giao nhận vận chuyển - 
logistics, Tổng công ty về đầu tư xây 
dựng và Tổng công ty về thương mại 
- dịch vụ. Từ chỗ chỉ tập trung vào cơ 
khí ô tô, THACO đã phát triển cơ khí và 
công nghiệp hỗ trợ thành ngành sản 
xuất kinh doanh chính để chủ động 
trong sản xuất lắp ráp ô tô, gia tăng 
tỷ lệ nội địa hóa, đáp ứng nhu cầu của 
thị trường trong nước và xuất khẩu. 
Phát biểu tại hội thảo, ông Lê Trí Thanh 
- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho 
biết: Chương trình hôm nay thể hiện 
quyết tâm và thông điệp rất lớn của 
Lãnh đạo tỉnh với các doanh nghiệp về 
một chiến lược, tầm nhìn và mối quan 
hệ hợp tác mới trong việc tham gia vào 
chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu, đặc biệt 
là ngành công nghiệp cơ khí và công 
nghiệp phụ trợ. Tỉnh xem đây là cột mốc 
đánh dấu việc hình thành một hệ sinh 
thái phát triển ngành cơ khí và công 
nghiệp phụ trợ của Việt Nam tại Chu 
Lai, Quảng Nam. Sau chương trình này, 
tỉnh và THACO sẽ xây dựng kế hoạch 
hành động cụ thể, chi tiết về chuỗi sản 
xuất này. Chủ tịch UBND tỉnh mong 
muốn các doanh nghiệp sẽ ủng hộ, tin 
tưởng và cùng tham gia với THACO 
không chỉ trong lĩnh vực cơ khí mà còn 
nhiều lĩnh vực khác, và sự hợp tác này 
sẽ lan tỏa cộng đồng doanh nghiệp cả 
nước, bắt đầu từ Quảng Nam. Quảng 
Nam sẽ nỗ lực cải thiện môi trường 
đầu tư, giải quyết thủ tục hành chính 
một cách nhanh nhất để thu hút các 
nhà đầu tư trong thời gian sớm nhất.
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Với sự phát triển của ngành công 
nghiệp Ô tô, các hãng xe đều có xu 

hướng tìm kiếm nhà cung ứng linh kiện 
đủ mạnh để gia tăng tỉ lệ nội địa hóa. 
Trong đó, linh kiện nhựa  là một trong 
những “quân bài chủ lực” để thúc đẩy 
sự phát triển ngành linh kiện phụ tùng 
trong nước khi chỉ tính riêng ô tô, linh 
kiện nhựa đang chiếm 30-50%. Tuy 
nhiên, hiện nay, nguồn cung cấp linh 
kiện nhựa trong nước vẫn chưa phát 
triển tương xứng với nhu cầu khi đa 
phần các doanh nghiệp vẫn phải nhập 
khẩu, dẫn đến sản xuất bị động, tỷ lệ 
nội địa hóa thấp. Đặc biệt, tình trạng 
thiếu hụt nguyên vật liệu do đại dịch 
Covid-19 khiến chuỗi cung ứng đứt 
gãy, chi phí logistics cao và thời gian 
vận chuyển kéo dài khiến nhiều doanh 

CÔNG TY LINH KIỆN NHỰA THACO  

LĨNH VỰC LINH KIỆN PHỤ TÙNG

NHÂN TỐ THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN 

nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất. 
Tuy nhiên, THACO là một trong số ít 
các doanh nghiệp không bị ảnh hưởng 
nặng do chủ động được nguồn linh 
kiện từ Công ty Linh kiện Nhựa THACO. 

Đóng container bồn nhựa xuất khẩu sang Mỹ
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Thế mạnh từ nhà sản xuất linh kiện 
nhựa ô tô hàng đầu Việt Nam

Nhằm chủ động cung ứng linh kiện 
nhựa, góp phần gia tăng tỷ lệ nội địa 
hóa sản phẩm ô tô trong nước và xuất 
khẩu, năm 2018, công ty Linh kiện 
nhựa THACO được đưa vào hoạt động. 
Nếu phần lớn doanh nghiệp nhựa ô tô 
chủ yếu là sản xuất các linh kiện đơn 
giản hoặc chỉ gia công một vài công 
đoạn thì công ty đã xây dựng chuỗi 
giá trị từ nghiên cứu, phát triển sản 
phẩm, gia công khuôn đến sản xuất và 
cung ứng. 

Đặc biệt, trong sản xuất linh kiện nhựa, 
khuôn giữ vai trò rất quan trọng. Công 
ty có nhà máy sản xuất khuôn, nhờ đó 
chủ động trong chế tạo khuôn phục 
vụ sản xuất linh kiện phụ tùng theo 
yêu cầu riêng biệt của khách hàng. 
Bên cạnh đó, nhà máy Linh kiện nhựa 
được đầu tư nhiều công nghệ hiện đại, 
điển hình là công nghệ ép phun với các 
máy ép từ 110 - 3.200 tấn với khả năng 
sản xuất các chi tiết lớn, phức tạp, độ 
chính xác cao; công nghệ sơn nhựa 
hàng đầu Việt Nam với hệ thống robot 
sơn, hệ thống cấp sơn tự động đáp 
ứng yêu cầu về các màu sơn cao cấp 
của các hãng xe lớn như Kia, Mazda, 
Peugeot. 

Nhờ làm chủ công nghệ, chủ động 
sản xuất, công ty đã góp phần gia 

tăng tỷ lệ nội địa hóa cho các dòng 
xe của THACO AUTO; đồng thời tham 
gia chuỗi cung ứng linh kiện nhựa cho 
các nhà sản xuất ô tô, xe máy lớn, góp 
phần gia tăng hàm lượng sản xuất 
trong nước và tỷ lệ nội địa hóa, đáp 
ứng tiêu chí hàm lượng khu vực RVC 
(Regional Value Content).

Theo các chuyên gia, thời gian gần 
đây, ngành công nghiệp ô tô Việt Nam 
có nhiều điểm sáng từ sản xuất và 
cung ứng linh kiện, thiết bị OEM. Là 
đối tác của các hãng xe lớn, Công ty 
Linh kiện nhựa THACO nắm rõ yêu 
cầu, quy trình sản xuất linh kiện theo 
tiêu chuẩn toàn cầu, trên cơ sở đó xây 
dựng lộ trình nội địa hóa phù hợp với 
tiêu chuẩn của các nhà sản xuất, lắp 
ráp ô tô. Hiện nay, THACO đang cung 
ứng linh kiện nhựa ô tô theo hình thức 
OEM, gia công sơn linh kiện nhựa cho 
nhiều hãng như Kia, Mazda, Peugeot, 
Hyundai, Toyota, Piaggio…; đồng thời 
xuất khẩu sang các nước Nga, Malaysia. 
Doanh thu năm 2021 dự kiến tăng 50% 
so với 2020. 

Phát triển sản phẩm cho các ngành 
khác và xuất khẩu

Từ kinh nghiệm và nền tảng công nghệ 
sản xuất linh kiện nhựa ô tô, Công ty 
đã phát triển đa dạng sản phẩm nhựa, 

Máy ép phun nhựa 3.200 tấn

Dây chuyền ép phun nhựa với các máy ép 
từ 110 - 3.200 tấn
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Biên tập: Thùy Trang - Hồng Lĩnh
Thiết kế: Công Lắm - Lê Quyên

Mọi góp ý xin gửi về email:
vanhoatruyenthong@thaco.com.vn

Chỉ đạo thực hiện: TGĐ Phạm Văn Tài
Chịu trách nhiệm nội dung: GĐ VHTT Nguyễn Một

BẢN TIN NỘI BỘ THACO http://thacogroup.vn
https://www.youtube.com/c/ThacoGroup
https://www.linkedin.com/company/thacogroup
https://www.facebook.com/thacogroup.truonghai

phục vụ nhiều ngành: gia dụng, điện 
- điện tử, cơ khí... với các sản phẩm 
như pallet; ốp thông gió; bồn nhựa; vỏ 
máy điều hòa, máy hút bụi, máy lọc 
không khí....

Đặc biệt, công ty đã kết hợp với Tổ 
hợp Cơ khí THACO Chu Lai (Quảng 
Nam) để sản xuất các sản phẩm nhựa 
kỹ thuật cao và nhựa có kết cấu thép 
như: con lăn Micro Pully, bồn nhựa, 
pallet xe đẩy hàng công nghiệp, ghế 
cho thợ sửa ô tô… Việc kết hợp công 
nghệ đã giúp hoàn thiện sản phẩm, 
tăng tính cạnh tranh và giảm giá thành.
Năm 2021 là năm đầu tiên sản phẩm 

nhựa ngoài ngành ô tô của công ty 
được cung ứng ra nước ngoài. Nhiều 
sản phẩm như ốp che khóa cửa, ghế 
sân vận động, chai nhựa… đã được 
xuất khẩu sang Mỹ, Úc, Canada. 

Hiện nay, Công ty linh kiện nhựa 
THACO đang liên doanh với các đối 
tác lớn để từng bước tham gia chuỗi 
cung ứng nhựa toàn cầu, tiếp tục 
nâng cấp và đổi mới công nghệ để đa 
dạng sản phẩm. Bên cạnh đó, công ty 
cũng đẩy mạnh hợp tác với các doanh 
nghiệp FDI để phát triển thị trường 
trong nước, mở rộng xuất khẩu sang 
các nước EU, Mỹ, Úc, Nhật…

Một số sản phẩm, linh kiện nhựa do THACO AUTO sản xuất


