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THƯ CHÚC TẾT 2014
CỦA CHỦ TỊCH HĐQT THACO - TRẦN BÁ DƯƠNG

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

Năm 2013, Chính phủ đã đưa ra nhiều quyết sách phù hợp và hành động 
quyết liệt nên lạm phát được kiềm chế, ổn định kinh tế vĩ mô. Một số ngành 
nghề đã và đang tái cấu trúc, bắt đầu phát huy được nội lực. Nền kinh tế đã 
hồi phục nhẹ vào cuối năm.

Với chính sách giảm lệ phí trước bạ và các chính sách phù hợp khác, thị 
trường ôtô Việt Nam đã chạm và thoát đáy với mức tăng trưởng 14% so với 
năm 2012. Trong năm 2013, Thaco tiếp tục giữ vững vị trí thứ 2 với tổng số xe 
bán ra là 28.284 xe, tăng 14% so với năm 2012, chiếm 29,2% thị phần. Trong 
đó, xe thương mại (xe tải, xe bus) giữ vị trí thứ nhất, đạt 15.323 xe; xe Kia có 
8.870 xe bán ra, giữ vị trí thứ 2 và xe Mazda vươn lên vị trí thứ 6 với tổng số xe 
bán ra là 4.090 xe, đạt mức tăng trưởng 354% so với năm 2012. Tổng doanh 

thu đạt 13.305 tỷ đồng, nộp ngân sách 3.605 tỷ đồng. 

Đặc biệt trong năm qua, việc Tập đoàn Mazda đã lựa chọn xe Mazda sản xuất và lắp ráp tại Nhà máy Vina Mazda 
để xuất khẩu sang Lào và Tập đoàn Peugeot đã chuyển giao công nghệ để Thaco sản xuất, lắp ráp và phân phối độc 
quyền dòng xe cao cấp, sang trọng, hiện đại, công nghệ cao với những tiêu chuẩn khắt khe nhất thế giới, Thaco đã 
có một đóng góp quan trọng vào nền công nghiệp ôtô Việt Nam, chuẩn bị cho tiến trình hội nhập vào thị trường 
ASEAN năm 2018. 

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Thaco đã xây dựng “Văn hóa kỷ luật, con người kỷ luật” nhằm tạo 
nên một đội ngũ nhân sự có thái độ tích cực và năng lực chuyên môn cao. Mặt khác, trong công tác quản trị, Thaco 
đã vận dụng một cách khoa học, linh hoạt quan điểm quản trị: “Chuyên biệt để hiệu quả, kết hợp để tạo lợi thế” 
và thực hiện tốt chương trình “Nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống showroom và đại lý” cùng với chương 
trình “Nâng cao dịch vụ sau bán hàng” cho dòng xe thương mại.

Năm 2013, cán bộ công nhân viên Thaco cùng với công ty cũng đã tích cực thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh 
nghiệp qua chương trình “Chung tay vì cộng đồng” bằng những hành động thiết thực, kịp thời và hiệu quả như: 
Ủng hộ Trường Sa, cứu trợ đồng bào bão lũ miền Trung, ủng hộ các hoạt động Đoàn, Hội, đền ơn đáp nghĩa… với 
tổng số tiền 8,5 tỷ đồng và tích cực tham gia phong trào hiến máu nhân đạo với gần 1.000 đơn vị máu trao cho các 
hội chữ thập đỏ trên toàn quốc.

Bước vào năm mới 2014, nền kinh tế được dự báo là tiếp tục hồi phục và tăng trưởng nhẹ, Thaco đề ra doanh số 
33.000 xe, doanh thu ước đạt 14.800 tỷ đồng và nộp ngân sách khoảng 4.900 tỷ đồng.

Với những thành quả đạt được trong năm 2013 và kế hoạch 2014, có thể thấy Thaco là doanh nghiệp ôtô hàng 
đầu, đã có những đóng góp thiết thực cho nền kinh tế Việt Nam. Vì vậy, chúng ta cần nêu cao tinh thần trách nhiệm 
là “Luôn luôn thay đổi, tiếp tục phát triển” để “Tạo dựng giá trị phục vụ” cho khách hàng và cộng đồng.

Thay mặt HĐQT, tôi xin chân thành cảm ơn sự tin yêu và đồng hành của quý lãnh đạo, quý cổ đông, quý đối tác, 
quý khách hàng đã dành cho Thaco trong thời gian qua. Tôi cũng mong quý vị tiếp tục dành cho Thaco sự tin yêu 
trong thời gian tới.

Nhân dịp xuân về, kính chúc quý lãnh đạo, quý cổ đông, quý đối tác, quý khách hàng cùng toàn thể cán bộ công 
nhân viên Thaco năm mới an lành, hạnh phúc và thành đạt.

Trân trọng.

Chủ tịch HĐQT Thaco 

Trần Bá Dương



35 - 2014 5

2014 NEW YEAR’S GREETINGS
FROM MR. TRAN BA DUONG - CHAIRMAN OF THACO

Dear the Leaders, the Shareholders, the Partners, the Customers and all of the company’s officials and staff!

In 2013, thanks to the Government’s appropriate and radical policy decisions, the inflation was controlled and the 
macro economy was stable. Some fields have been re-structuring and started to expose their strengths. The economy 
has slightly recovered at the year end.

By the reduction of registration fees and other suitable policies, Vietnam’s automotive market bounced back after 
hitting bottom by the growth of 14% in comparison with 2012. In 2013, Thaco continuously maintained the 2nd 
position with the total sold vehicles of 28,284 ones, rising by 14% compared with that in 2012, occupying 29.2% 
of the market share, in which, commercial vehicles (trucks and buses) were on the top with 15,323 ones sold; 8,870 
Kia cars were consumed, equivalent to the 2nd position while Mazda cars went to the 6th position with 4,090 cars 
sold, increasing by 354% compared with 2012. The total revenue was VND13,305 billion and VND3,605 billion was 
contributed to the state budget.

Especially, last year, Mazda Motor Corporation deciding to choose Mazda cars manufactured and assembled at 
Vina Mazda factory for exporting to Laos, and the fact that Peugeot (France) has transferred the technology to Thaco 
for manufacturing, assembling and exclusively distributing the high-end luxurious modern car brand which needs 
producing by high technology in accordance with the most strictest global standards, Thaco has played an important 
role in Vietnam’s automotive industry, preparing for the integration into ASEAN market in 2018.

Beside the manufacture and business, Thaco built “Disciplined culture, disciplined staff” to form optimistic 
and skillful personnel. On the other hand, in terms of management, Thaco has also logically and flexibly applied 
management viewpoint “Specialization for efficiency, combination for advantages” and well-conducted 
program “Promoting the operation capacity of the showroom/dealer system” as well as “Promoting the after-
sales service quality” for the commercial vehicles division.

In 2013, Thaco’s officials and staff together with the company actively showed corporate social responsibility 
through program “Joining hands for the Community” by the practical, effective and timely activities such as 
Supporting Truong Sa, helping typhoon and flood’s victims in Central Vietnam, supporting the activities of Ho Chi 
Minh Communist Youth Union and the associations as well as gratitude activities for veterans and Vietnamese soldiers’ 
mothers, etc. with the sum of money up to VND8.5 billion, actively taking part in Blood Donation with over 1,000 
blood units given to Red Cross organizations across the country.

Stepping into 2014, the economy is predicted to continue recovering and growing slightly, Thaco proposes 
the business plan of 33,000 vehicles, the expected revenue is VND14,800 billion and the company will be able to 
contribute VND4,900 billion to the state budget.

With the successes achieved in 2013 and the plan of 2014, it can be seen that Thaco is a leading automotive 
enterprise which has had the practical contributions to Vietnam’s economy. Therefore, we should uphold the spirit of 
“Always improving, continuously developing” for “Creating value of devotion” to the society and country.

On behalf of the Management Board, I would like to acknowledge the Leaders, the Shareholders, the Partners and 
the Customers’ trust, love and companionship for Thaco in the last time. I hope that all of you will keep believing and 
loving us in the following time as well.

On the occasion of Lunar New Year, I would like to send all of the Leaders, the Shareholders, the Partners, the 
Customers and Thaco’s officials and staff the wish of happy, peaceful and successful New Year.

Yours sincerely,

Chairman of Thaco

Tran Ba Duong
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CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 
NGÀNH CÔNG NGHIỆP ÔTÔ VIỆT NAM 
& NHỮNG THÀNH TỰU ĐÓNG GÓP CỦA THACO
HỒ QUỐC NHẠC

ĐỊNH VỊ CHIẾN LƯỢC VÀ
QUY HOẠCH TỪ TẦM NHÌN THỰC TẾ

Từ năm 2004, Chính phủ đã ban 
hành “Chiến lược và Quy hoạch phát 
triển ngành Công nghiệp Ôtô Việt 
Nam đến năm 2010, tầm nhìn đến 
năm 2020” với mục tiêu chung: “Phát 
triển ngành Công nghiệp Ôtô Việt 
Nam trên cơ sở tiếp thu và ứng dụng 
công nghệ tiên tiến của thế giới, kết 
hợp với khai thác và từng bước nâng 
cao công nghệ và thiết bị hiện có, đáp 
ứng phần lớn nhu cầu thị trường ôtô 
trong nước, hướng tới xuất khẩu ôtô 
và phụ tùng”. Như vậy, Chính phủ 
đã xác quyết Công nghiệp Ôtô là 
ngành công nghiệp rất quan trọng, 
cần được ưu tiên phát triển để góp 
phần phục vụ có hiệu quả cho quá 
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước.

Mới đây, ngày 10/12/2013, khi chủ trì 
cuộc họp Thường trực Chính phủ về 
“Chiến lược và Quy hoạch phát triển 
ngành Công nghiệp Ôtô Việt Nam 
đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 
2030”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng 
một lần nữa đã nhấn mạnh: “Trên cơ 
sở định hướng quy hoạch phát triển 
trong những năm qua, ngành Công 
nghiệp Ôtô đã có những đóng góp 
nhất định cho sự phát triển kinh tế - 
xã hội của đất nước. Tuy nhiên, nhìn 
chung ngành Công nghiệp Ôtô phát 
triển chưa được như mong muốn, 

chưa mang dáng dấp của một ngành 
công nghiệp thực sự. Trong điều kiện 
Việt Nam hội nhập ngày càng sâu, 
rộng với khu vực và trên thế giới, sự 
cạnh tranh trong ngành Công nghiệp 
Ôtô ngày càng gay gắt, đồng thời 
phải thực hiện lộ trình giảm thuế 
nhập khẩu trong khuôn khổ AFTA và 
các hiệp định thương mại tự do khác, 
việc rà soát, điều chỉnh Chiến lược Quy 
hoạch phát triển ngành Công nghiệp 
Ôtô phù hợp với yêu cầu thực tiễn là 
rất cần thiết”.

Đất nước chúng ta đi lên từ một 
nền nông nghiệp lạc hậu, hầu như 
không có nền tảng công nghiệp, 
một nền công nghiệp kỹ thuật 
cao như công nghiệp ôtô lại càng 
không. Nhưng đổi lại, Việt Nam là 
một thị trường và môi trường đầu 
tư đầy tiềm năng cho ngành công 
nghiệp này. Tuổi đời gần 20 năm 
của ngành Công nghiệp Ôtô Việt 
Nam có thể nói chỉ là giai đoạn khởi 
đầu. Nhưng theo lộ trình giảm thuế 
CEPT/AFTA, thuế suất nhập khẩu 
ôtô sẽ chỉ còn 50% vào năm 2014 và 
sẽ chỉ còn 0% vào năm 2018. Điều 
này sẽ tác động không nhỏ đến thị 
trường ôtô trong nước và là thách 
thức đối với ngành Công nghiệp 
Ôtô Việt Nam.

Dù vậy, theo Bộ Công thương, cho 
đến nay ôtô sản xuất và lắp ráp 
trong nước đã đáp ứng được 68% 

nhu cầu, trong đó xe khách đáp 
ứng tới 94%, xe tải đáp ứng tới 
74%. Ngành sản xuất ôtô đã có tăng 
trưởng mạnh, thu hút mọi thành 
phần kinh tế, xây dựng hạ tầng 
cơ sở cho nhiều nhà máy sản xuất 
lắp ráp ôtô với dây chuyền thiết bị 
tương đối đồng bộ, hiện đại; xây 
dựng được một số thương hiệu có 
chất lượng trên thị trường.

THACO & NHỮNG THÀNH TỰU 
CHỦ LỰC ĐÓNG GÓP
CHO SỰ PHÁT  TRIỂN

Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT 
Thaco đã minh định rất rõ hướng đi 
của Thaco ngay từ những ngày đầu: 
“Sau 8 năm thực hiện quy hoạch phát 
triển chiến lược ngành Công nghiệp 
Ôtô Việt Nam, bước đầu THACO đã 
hình thành được công nghiệp sản xuất 
và lắp ráp ôtô, đặc biệt là dòng xe tải, xe 
bus. Mục tiêu mà chúng ta phải hướng 
tới là hội nhập AFTA, vì đây tuy là thử 
thách nhưng cũng chính là cơ hội lớn. 
Nói về quy mô thì thị trường Việt Nam 
quá nhỏ, nhưng nếu thị trường Việt 
Nam cộng với thị trường ASEAN thì là 
một thị trường lớn. Chính vì vậy, định 
hướng chiến lược của ngành công 
nghiệp ôtô phải xác định rõ là nhằm 
phục vụ nhu cầu trong nước và tiến 
tới tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Đó 
là giải pháp vừa cụ thể vừa hiệu quả 
song hành cùng việc chúng ta luôn 
mời gọi các nhà sản xuất ôtô quốc tế 
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có uy tín, kể cả các nhà sản xuất linh 
kiện và phụ trợ, vào đầu tư ở nước ta 
để cùng phát triển ngành công nghiệp 
ôtô Việt Nam” (Trích phát biểu tại Hội 
thảo “Quy hoạch phát triển ngành 
Công nghiệp Ôtô Việt Nam” ngày 
14/4/2011).

16 năm qua, Thaco đã xây dựng được 
một nguồn nhân lực chất lượng cao 
gồm đội ngũ công nhân và kỹ sư 
lành nghề, xây dựng được chiến lược 
bền vững để phát triển và luôn làm 
chủ thị trường, hình thành hệ thống 
phân phối sản phẩm khoa học và 
tiện ích trên cả nước, xây dựng tốt 
đẹp mối quan hệ đối tác với các nhà 
cung cấp trong và ngoài nước bằng 
tư thế bình đẳng và minh bạch... 
Quan trọng hơn, Thaco luôn không 

ngừng đẩy mạnh đầu tư cho sự phát 
triển của ngành và cho chính mình, 
bước từng bước vững vàng trên lộ 
trình hội nhập với nền kinh tế khu vực, 
lựa chọn các bước phát triển thích hợp, 
không ngừng chuyên môn hóa - hợp 
tác hóa nhằm phát huy lợi thế và tiềm 
năng, chủ động nhận quyền chuyển 
giao công nghệ tiên tiến từ các thương 
hiệu nổi tiếng của thế giới kết hợp với 
việc đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu - 
phát triển trong công ty, tạo động lực 
kích cầu các ngành công nghiệp hỗ trợ 
nhằm đẩy nhanh quá trình sản xuất 
linh kiện, phụ tùng…

Không phải ngẫu nhiên khi Chính phủ 
và Bộ Công thương quyết định chọn 
Khu Kinh tế mở Chu Lai làm “Khu Công 
nghiệp Cơ khí đa dụng và Ôtô Quốc 

Gia”. Quyết định này được thuyết phục 
phần lớn chính vì mô hình sản xuất và 
phát triển bền vững của Thaco ngay 
tại Chu Lai, và khu công nghiệp mang 
tầm quốc gia này đã chọn Thaco làm 
hạt nhân chiến lược cho việc hình 
thành và phát triển.

Những thành tựu liên tục của Thaco 
luôn tạo được những dấu ấn tiêu biểu 
và tạo nên những bước ngoặt cho sự 
phát triển của ngành Công nghiệp Ôtô 
Việt Nam. Những thành tựu ấy luôn 
được các cấp lãnh đạo của Đảng và 
Chính phủ ghi nhận qua việc trao tặng 
cho Thaco và cá nhân Chủ tịch HĐQT 
Trần Bá Dương những huân chương, 
những giải thưởng, những bằng 
khen… trong suốt 16 năm qua.
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Mới đây, Thứ trưởng Bộ Công Thương 
Lê Dương Quang, khi đến dự “Lễ giới 
thiệu thương hiệu Peugeot cũng đã 
ghi nhận: “…Chúng tôi rất vui mừng 
ghi nhận sự lớn mạnh không ngừng 
của Công ty Thaco - Trường Hải Ôtô  
(…) Quá trình hoạt động công ty đã 
đầu tư nghiên cứu sản xuất nhiều sản 
phẩm công nghiệp hỗ trợ nâng cao 
tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm, trong đó 
quan trọng nhất là dự án nhà máy sản 
xuất và chế tạo động cơ, góp phần 
phát triển công nghiệp cơ khí chế tạo 
trong nước nói chung và công nghiệp 
ôtô nói riêng. (…) Bên cạnh đó doanh 
nghiệp đã hợp tác phát triển cùng với 
nhiều đối tác lớn trên thế giới, sản xuất 
các loại xe con tại Việt Nam như Kia, 
Mazda và hôm nay là thương hiệu 
cao cấp châu Âu - Peugeot, bắt đầu 
phát triển sản xuất các dòng xe với 
chất lượng, công nghệ cao, đáp ứng 
nhu cầu trong nước với giá thành hợp 
lý và chuẩn bị đón đầu xu hướng ôtô 
hóa tại Việt Nam sau năm 2020. (…) 
Chúng tôi đề nghị Thaco tiếp tục nâng 
cao hơn nữa việc hợp tác và áp dụng 

công nghệ sản xuất tiên tiến, tham gia 
mạnh vào hệ thống sản xuất toàn cầu, 
hội nhập khu vực và thế giới, đóng 
góp cho sự phát triển ngành công 
nghiệp ôtô trở thành một ngành công 
nghiệp quan trọng của đất nước vào 
năm 2020”. 

Có thể sơ kết và nhận ra, đến thời 
điểm này, Thaco là doanh nghiệp 
duy nhất bám sát và thực hiện vượt 
những mục tiêu mà “Chiến lược phát 
triển ngành Công nghiệp Ôtô” đã 
đề ra. Điển hình là việc tiếp nhận và 
triển khai các dây chuyền công nghệ 
hiện đại và tiên tiến của các hãng 
xe nổi tiếng trên thế giới, cũng chỉ 
duy nhất Thaco có thể thuyết phục 
cùng lúc những đối tác khó tính này 
bằng năng lực và tầm nhìn thực sự 
của mình. Ví dụ ở dòng xe du lịch, 
sau khi đưa thương hiệu Kia trở nên 
quen thuộc, chiếm thị phần thứ hai 
tại Việt Nam; Năm 2013 Thaco cũng 
đã thành công khi đưa Mazda trở 
thành thương hiệu đứng thứ 6 tại 
thị trường; Và sắp tới đây, việc sản 

Ông Jean Yves Dossal
CEO, Chủ tịch Peugeot châu Á

Thứ trưởng Bộ Công Thương 
Lê Dương Quang

xuất, lắp ráp, phân phối xe Peugeot 
cũng hứa hẹn đạt được thành công 
tương tự.

Ông Jean Yves Dossal - CEO, Chủ 
tịch Peugeot châu Á đã ghi nhận: “ 
Công ty Thaco, mà ông Dương đã xây 
dựng, trở thành một doanh nghiệp 
ôtô hàng đầu của Việt Nam trong 
vòng một thập kỷ vừa qua cả về 
doanh số bán hàng, hệ thống phân 
phối và năng lực sản xuất. Nhưng 
vượt trên những con số đó, chính 
những suy nghĩ và tầm nhìn đặc biệt 
của Thaco đã hấp dẫn chúng tôi, và 
chúng tôi đã bắt đầu học để hiểu biết 
nhau, làm việc cùng nhau”.

Tóm lại, với hạt nhân chiến lược là 
Thaco, “Chiến lược phát triển ngành 
Công nghiệp Ôtô Việt Nam” trở nên 
khả thi và thuyết phục hơn. Những 
thành tựu mà Thaco đã đóng góp 
cho ngành hứa hẹn sẽ còn liên tục 
phát huy, tạo nên những bước ngoặt 
quyết định cho ngành công nghiệp 
kỹ thuật cao còn non trẻ của nước ta.



35 - 2014 11

 AUTO THACO

STRATEGY OF DEVELOPING VIETNAM’S 
AUTOMOTIVE INDUSTRY & THACO’S 
ACHIEVEMENTS AND CONTRIBUTIONS 

POSITIONING STRATEGIES AND 
PLANNING FROM THE PRACTICAL 
VISION

Since 2004, the Government issued 
the "Strategy and Plan of developing 
Vietnam's automotive industry till 
2010, with the vision until 2020" whose 
general objectives are: "Developing 
Vietnam's automotive industry on 
the basis of absorbing and applying 
the global advanced technologies  in 
combination with the exploitation and 
gradual advancement of available 
technology and equipment in order to 
meet majority of the demands from 
the domestic automotive market, 
aiming at the export of vehicles and 
spare parts". So the Government has 
asserted that Automotive Industry 
is a very important industry, which 
should be prioritized to develop for 
contributing effectively to the process 
of industrialization and modernization 
of the country.

Recently, on 12/10/2013, when 
chairing the Government's permanent 
meeting on "Strategy and Plan of 
developing Vietnam's automotive 
industry till 2020, with the vision until 
2030", Prime Minister Nguyen Tan Dung 
has again emphasized: "On the basis of 
orienting the development and plans in 

HO QUOC NHAC

recent years, the Automotive Industry 
has made certain contributions to the 
socio-economic growth of the country. 
However, in general, the development 
has not been as expected as a real 
industry. In the context of that Vietnam 
has integrated  increasingly deeply  
into the region and the world, the 
competition in the automotive industry 
is increasingly fierce; simultaneously 
we have to conduct the schedule of 
reducing the import tax following AFTA 
framework together with other free 
trade agreements,  hence the Strategy 
and Plan of developing Vietnam's 
automotive industry review and 
adjustment so as to being appropriate 
to the practical requirements is very 
necessary."

Our country has developed from a 
backward agricultural background 
with virtually no industrial base, 
especially a high technological 
industry like automotive industry.. 
Nevertheless, in return, Vietnam is a 
fully potential market and investment 
environment for this industry. It can be 
said that nearly 20 years of Vietnam's 
automotive industry is just the initial 
stage. However, according to CEPT/
AFTA tariff reduction schedule, the 
car import taxes will go down to only 
50% in 2014 and will be 0% in 2018. 

This will cause the massive impact 
on the domestic automotive market 
and would be a great challenge for 
Vietnam's automotive industry.

Yet according to Ministry of Industry 
and Trade, the locally produced and 
assembled cars have met 68% of 
demands, buses have met 94% and 
trucks met 74% of the demands in 
particular so far. The automotive 
industry has developed dramatically, 
attracted all economic sectors, been 
able to build infrastructure for many 
car manufacture and assembly 
factories with relatively synchronous 
and modern equipment line; created 
several qualified brands  on the market.

THACO & KEY ACHIEVEMENTS 
CONTRIBUTING TO THE 
DEVELOPMENT

Mr. Tran Ba Duong - Chairman of Thaco 
has clearly clarified the company’s 
orientation from the very beginning: 
"After 8 years of implementing the 
strategic development plan of Vietnam's 
automotive industry, THACO has initially 
established automotive manufacture 
and assembly basis, especially for 
trucks and buses. The objective that 
we have to aim at is AFTA integration, 
because it is challenge as well as a 
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great opportunity. In terms of the scale, 
Vietnam market is too small, but if 
Vietnam market integrated into ASEAN 
market, it would become a big one. 
Therefore, the strategic orientation 
of the automotive industry should be 
defined clearly to satisfy the domestic 
needs and to gradually participate in the 
global value chain. It is an effective and 
specific solution along with the fact that 
we have always called upon prestigious 
international car manufacturers 
including spare part and accessory 
producers to invest in our country for the 
development of Vietnam’s automotive 
industry" (cited from the speech at 
the Conference “Plan of developing 
Vietnam's Automotive Industry" on 
14/4/2011).

In the last 16 years, Thaco has built 
a high quality human resource 
including competent technicians and 
engineers, established a sustainable 
strategy of developing and controlling 
the market, formed a logical and 
convenient distribution system 
throughout the country; built the 

good partnerships with domestic 
and international suppliers by equal 
and transparent attitude, and so on. 
More importantly, Thaco has been 
constantly promoting its investment 
for development of the industry 
and its own, taking every firm step 
in the integration schedule into the 
regional economy, selecting proper 
development steps, continuously 
conducting specialization - 
cooperization to promote the 
potentials and advantages, proactively 
receiving advanced technology 
transfer from famous brands in the 
world in combination with promoting 
the company’s research-development 
activities, motivating to stimulate 
the support industry’s demand 
for accelerating the production of 
components and spare parts, etc.

It is not a coincidence that the 
Government and Ministry of Industry 
and Trade decided to choose Chu Lai 
Open Economic Zone to become the 
"National Multi-functional Mechanical 
and Car Industrial Zone". This decision 

was mostly convinced thanks to 
Thaco's sustainable manufacture 
and development model in Chu Lai, 
and this national industrial zone had 
chosen Thaco as the strategic center of 
the establishment and development.

Thaco’s ongoing successes have always 
created typical footprints and the 
turning points for the development 
of Vietnam's automotive industry. 
These achievements have always been 
recognized by the leaders of the Party 
and Government through honoring 
Thaco in general and Chairman Tran 
Ba Duong in particular with medals, 
awards, and certificates of merits, etc. 
during 16 years.

Recently, Mr. Le Duong Quang, 
Deputy Minister of Industry and Trade, 
noted when attending " Peugeot 
brand presentation and Peugeot 408 
launching ceremony": "... We are very 
pleased to recognize Thaco’s continuous 
development (...). Through its operation, 
the company has invested, researched 
and produced many support industrial 
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products to enhance the products’ 
localization rate in which the project of 
the engine manufacturing plant is the 
most important, which has contributed 
to the development of domestic 
mechanical industry in particular and 
the automotive industry in general. (...) 
Besides, the enterprise has co-operated 
for the development with some major 
partners in the world in manufacturing 
passenger cars in Vietnam such as 
Kia, Mazda and recently the European 
luxury brand - Peugeot; the company 
has begun developing the production of 
high quality and advanced technology 
vehicles to satisfy domestic demands 
with reasonable prices and prepare for 
the trend of that Vietnamese can easily 
own cars  after 2020. (...) We suggest 
that Thaco should continue further 
enhancing the cooperation and the 
application of advanced production 
technology, actively participating in 
global production system, integrating 
into the region and the world, 

contributing to the development of the 
automotive industry which can become 
a vital industry of Vietnam in 2020". 

It is recognized that Thaco is the only 
enterprise that has followed and 
exceeded the targets provided in the 
"Strategy of Developing the Automotive 
Industry" so far. Even to receiving and 
implementing modern advanced 
technology chain of the famous car 
manufacturers in the world, there has 
been only Thaco which can convince 
all of these demanding partners by 
the company's real ability and vision. 
For example, to passenger cars, after 
making Kia brand become familiar 
enough to occupy the second position 
of the market share in Vietnam, in 2013 
Thaco has also succeeded in bringing 
Mazda brand to the 6th position 
on the market; and in the coming 
time, manufacturing, assembling 
and distributing Peugeot cars is also 
expected to achieve similar successes.

Mr. Jean Yves Dossal - Asia Sales 
Director, PSA PEUGEOT CITROËN 
has noted that: "Thaco built by Mr. 
Duong has become one of the leading 
automotive manufacturers in Vietnam 
within the past decade in terms of sales, 
distribution system and productive 
capacity. But beyond those numbers, 
the special thoughts and vision of Thaco 
have attracted us, and we have begun 
to learn to understand each other and 
work together. "

Generally, with Thaco as the strategic 
key, the "Strategy of developing 
Vietnam's automotive industry" will 
become more feasible and convincing. 
The achievements which Thaco 
has contributed to the industry are 
expected to continue, creating the 
turning points of our young high-tech 
industry.



State Bank has targeted the credit 
increased by about 12-14%. The 
State Bank will take adjustment in 
accordance with the actual situation 
to ensure the implementation of 
monetary policy for the objectives. 
At the same time, the State Bank will 
continue to apply the interest rate 
ceiling on deposits in VND in 2014 
to stabilize the market interest rate 
level. Besides, the State Bank will be 
operating flexibly and synchronize 
the monetary policy tools to ensure 
the control of money supply in 
accordance with the direction 
in governing the total means of 
payment and credit in order to 
implement the monetary policy 
objectives. For governing interest 
rates and exchange rates, the State 
Bank will provide many active and 
flexible interest rates of the State 
Bank to control and regulate the 
market interest rates in accordance 
with macroeconomic developments 
and currency, especially the 
movements in inflation to partly 
stabilize the currency market. In 
addition, the State Bank will closely 
monitor exchange rate movements, 
currency market, foreign exchange 
and regularly review the estimation 
of international balance of 
payments for grounds of assessing 
the demand - supply of foreign 
currencies and accordingly govern 
the proper rates as well as continue 
to remedy the dollarization and 
goldenization of the economy 
to facilitate the increase of state 
foreign reserves.

NĂM 2014 SẼ KHÔNG GỠ BỎ
TRẦN LÃI SUẤT HUY ĐỘNG
Vụ Chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhà 
nước nhấn mạnh, để thực hiện mục 
tiêu Quốc hội đề ra cho năm 2014 là 
kiểm soát lạm phát ở mức khoảng 
7%, Ngân hàng Nhà nước đặt mục 
tiêu tín dụng tăng khoảng 12-14%. 
Ngân hàng Nhà nước sẽ điều chỉnh 
phù hợp với tình hình thực tế, đảm 
bảo thực hiện mục tiêu chính sách 
tiền tệ. Đồng thời, Ngân hàng Nhà 
nước sẽ tiếp tục áp dụng trần lãi 
suất tiền gửi bằng VND trong năm 
2014 để ổn định mặt bằng lãi suất 
thị trường. Bên cạnh đó, Ngân hàng 
Nhà nước sẽ điều hành linh hoạt và 
đồng bộ các công cụ chính sách 
tiền tệ, đảm bảo kiểm soát lượng 
tiền cung ứng phù hợp với định 
hướng điều hành tổng phương tiện 
thanh toán, tín dụng, nhằm thực 
hiện mục tiêu chính sách tiền tệ. 
Đối với điều hành lãi suất và tỷ giá, 
Ngân hàng Nhà nước sẽ chủ động, 
linh hoạt các mức lãi suất của Ngân 
hàng Nhà nước để kiểm soát và 
điều tiết lãi suất thị trường phù hợp 
diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ, đặc 
biệt là diễn biến lạm phát, góp phần 
ổn định thị trường tiền tệ. Ngoài ra, 
Ngân hàng Nhà nước sẽ theo dõi 
sát diễn biến tỷ giá, thị trường tiền 
tệ, ngoại hối, thường xuyên rà soát 
số liệu dự báo cán cân thanh toán 
quốc tế để có cơ sở đánh giá cung 
- cầu ngoại tệ, theo đó, điều hành 
tỷ giá phù hợp, tiếp tục khắc phục 
tình trạng đô la hóa, vàng hóa trong 
nền kinh tế, tạo điều kiện tăng dự 
trữ ngoại hối nhà nước.

INTEREST RATE CEILING WILL NOT 
BE REMOVED IN 2014
The Monetary Policy Department of 
the State Bank has emphasized that 
in order to achieve the objective set 
by the National Assembly to control 
the inflation at 7% in 2014; the 
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THUẾ NHẬP KHẨU ÔTÔ TỪ ASEAN 
CÒN 50%
Từ ngày 1/1/2014, thuế suất thuế 
nhập khẩu ôtô nguyên chiếc từ các 
nước trong khu vực ASEAN được 
giảm còn 50% thay vì 60% như trong 
năm 2013. Việc giảm thuế này được 
thực hiện theo Thông tư 161 do Bộ 
Tài chính ban hành để thực hiện Hiệp 
định Thương mại hàng hóa ASEAN 
giai đoạn 2012-2014. Đây là thông 
tin tích cực đối với người tiêu dùng 
Việt Nam. Theo Tổng cục Hải quan, 
tính chung 11 tháng năm 2013, đã 
có tổng cộng 31.469 ôtô nhập khẩu 
vào Việt Nam với kim ngạch hơn 
643,88 triệu USD, trong đó có 8.826 
ôtô nguyên chiếc được nhập khẩu từ 
Thái Lan và Indonesia với kim ngạch 
gần 150 triệu USD.

THE IMPORT TAX OF CARS FROM 
ASEAN WILL DECREASE BY 50%
From 01/01/2014, the tax on CBU car 
imported from ASEAN countries will 
be reduced to 50% instead of 60% 
as of 2013. The reduction is carried 
out under Circular 161 issued by the 
Ministry of Finance to implement the 
ASEAN Trade in Goods Agreement 
for the period from 2012-2014. 
This is positive news for Vietnam’s 
consumers. According to the General 
Department of Vietnam Customs, 
for 11 months of 2013, a total of 31 
469 cars have been imported into 
Vietnam with a turnover of more 
than 643.88 million USD of which 
8,826 CBU cars were imported from 
Thailand and Indonesia with the 
turnover of nearly 150 million USD.
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TỪ 1/1/2014: PHÍ TRƯỚC BẠ ÔTÔ 
TẠI TP.HCM GIẢM XUỐNG 10%
Kể từ 1/1/2014, lệ phí trước bạ với 
xe ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi 
trở xuống đăng ký lần đầu tại TP. Hồ 
Chí Minh sẽ giảm từ 15% xuống 10%. 
Như vậy, từ chỗ cao nhất cả nước, 
mức phí trước bạ tại TP. HCM đã giảm 
về mức sàn 10% như các tỉnh thành 
khác. Trước đó, Hà Nội đã giảm mức 
phí này từ 15% xuống 12% và hiện 
đây là mức cao nhất trên toàn quốc. 
Như vậy sau đúng 2 năm áp dụng 
mức 15%, phí trước bạ ôtô mới tại TP. 
HCM đã giảm về mức 10% như năm 
2011. Điều này dự báo sẽ kích thích 
nhu cầu mua sắm ôtô tại thành phố 
lớn nhất cả nước, giúp cho thị trường 
ôtô Việt Nam có thể hồi phục nhanh 
trong thời gian tới. 

FROM 01/01/2014:
CAR REGISTRATION FEES IN HCMC 
REDUCED TO 10%
From 01/01/2014, the registration fee 
for passenger cars less than 10 seats 
first registered in the Ho Chi Minh 
City will be reduced from 15% to 10%. 
Despite a place of highest fees in the 
country, the registration fee in the 
HCM city has fallen to 10% as the floor 
level in other provinces. Prior to this, 
Hanoi has reduced this fee from 15% 
to 12% and this has been the highest 
level nationwide. Therefore after 2 
years applying the fee level of 15%, the 
registration fee for new cars in HCM 
city has decreased about 10% as of 
2011. This is expected to stimulate the 
demand for car purchases in the largest 
city over the country that would help 
Vietnam automobile market recover 
quickly in the future. 

SUMMARIZED BY AUTO THACO

BÁN HÀNG QUA MẠNG 
KHÔNG ĐĂNG KÝ PHẠT ĐẾN
100 TRIỆU ĐỒNG
Các cá nhân, doanh nghiệp hoạt 
động trong lĩnh vực thương mại điện 
tử do Bộ Công Thương quy định, nếu 
không đăng ký sẽ bị xử phạt theo 
quy định của Nghị định 185/2013. 
Đây là văn bản Quy định xử phạt vi 
phạm hành chính trong hoạt động 
thương mại, sản xuất, buôn bán 
hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền 
lợi người tiêu dùng. Cục sẽ phối hợp 
với các cơ quan chức năng tiến hành 
thanh, kiểm tra các cá nhân, tổ chức, 
doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 
vực trên. Diện thanh, kiểm tra bao 
gồm website thương mại điện tử 
bán hàng, cung cấp dịch vụ thương 
mại điện tử (sàn giao dịch, website 
đấu giá trực tuyến, khuyến mại trực 
tuyến) và một số loại khác...

Theo Nghị định 185, mức xử phạt 
hành chính đối với cá nhân sẽ dao 
động từ 10-50 triệu đồng; tổ chức, 
doanh nghiệp từ 10-100 triệu đồng 
nếu không đăng ký, chuyển nhượng 
nhưng không thông báo lại với cơ 
quan quản lý. Hành vi cung cấp 
dịch vụ thương mại điện tử không 
đúng với hồ sơ đăng ký hoặc gian 
dối, cung cấp thông tin sai sự thật 
hoặc lợi dụng danh nghĩa hoạt động 
kinh doanh thương mại điện tử để 
huy động vốn trái phép... cũng bị áp 
dụng mức phạt như trên. Cùng với 
việc phạt tiền, các website cung cấp 
dịch vụ vi phạm sẽ bị đình chỉ hoạt 
động từ 6-12 tháng, bị tịch thu tang 
vật và phương tiện, thu hồi tên miền 
và khắc phục hậu quả... Nghị định 
trên có hiệu lực từ ngày 1/1/2014.

UNREGISTERED E-BUSINESSES CAN 
BE FINED UP TO 100 MILLION VND
Individuals, businesses operating 
in the field of electronic commerce 
without registered licenses as 
regulated by the Ministry of Industry 
and Trade will be sanctioned 
under the provisions of Decree 
No. 185/2013. This is a Sanction 
Document regulating the violations 
in trade, production and trafficking 
counterfeit and prohibited goods to 
protect the interests of consumers. 
The Department will cooperate 
with the authorities to inspect and 
check the individuals, organizations, 
businesses operation in the above 
mentioned field. The objects of 
inspection and check are the 
e-commerce websites for selling and 
supplying related services (trading 
platforms, online auction websites, 
online promotions) and several of 
others...

According to Decree 185, the 
administrative sanctions against 
individuals will range from 10-50 
million VND; from 10-100 million 
for organizations and businesses 
without registration or transferred 
without informing the management 
bodies. The act of providing 
e-commerce services which is 
not compliant with registration 
documents or deception or 
providing false information or 
taking advantage of e-commerce 
businesses to illegally raise funds 
... is also penalized as the above. 
Along with the fine, the websites 
offered services in violation will be 
suspended from 6-12 months and 
related exhibits and means will be 
exhibits together with the recovery 
of domain names as well as the 
remedies ... The Decree takes effect 
on the date of 01/01/2014.



THACO ĐẠT 28.284 XE
TRONG NĂM 2013

LAN ANH

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam 
(VAMA), năm 2013 doanh số bán hàng của toàn thị trường 
đạt 110.519 xe, tăng 16%, riêng doanh số của các thành 
viên VAMA đạt 96.692 xe, tăng 20% so với năm 2012. Trong 
đó, xe du lịch tăng mạnh với doanh số 65.809 xe, chiếm 
34%, các loại xe Van, Minibus tăng 94% với doanh số là 
2.963 xe, tuy nhiên doanh số xe tải và xe bus lại giảm, lần 
lượt là 6% (24.632 xe) và 9% (3.288 xe).

Thaco tiếp tục giữ vững vị trí thứ 2 với tổng số xe bán ra 
trong năm 2013 là 28.284 xe, tăng 14% so với năm 2012, 
chiếm 29,2% thị phần. Trong đó, xe thương mại đạt 15.323 
xe, tăng 0.3%, xe du lịch đạt 12.961 xe, tăng 35%. 

Có thể nói, năm 2013 là năm thành công của thương hiệu 
Vina Mazda với tổng doanh số bán ra là 4.090 xe, tăng 
354% so với năm 2012. Đây là cơ hội tốt để Vina Mazda 
tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh để tăng doanh 
số, tăng thị phần trong năm 2014. Trong khi đó, thương 
hiệu Thaco Kia có sự tăng trưởng nhẹ so với năm 2012 với 
tổng số 8.870 xe bán ra, tăng 2%. 

Sự trở lại của thương hiệu Peugeot vào tháng 12/2013 đã 
giúp khách hàng có thêm nhiều lựa chọn đối với dòng xe 
du lịch do Thaco sản xuất - lắp ráp và phân phối. Tuy chỉ mới 
đạt doanh số 1 xe trong năm 2013, nhưng với nền tảng lịch 
sử thương hiệu, đẳng cấp về công nghệ và thiết kế sang 
trọng, cùng hệ thống 6 showroom Peugeot với các dịch 
vụ bán hàng, bảo hành, bảo dưỡng chuyên nghiệp theo 
tiêu chuẩn Peugeot toàn cầu tại 6 thành phố lớn trên cả 
nước bao gồm: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Thái Nguyên, Vinh, 
Bình Dương và Quảng Ninh cùng chế độ bảo hành 3 năm 
hoặc 100.000 km, Peugeot được kỳ vọng cũng sẽ đem lại 

những kết quả bất ngờ. Thaco đặt mục 
tiêu trong năm 2014, mẫu xe Peugeot 
408 sẽ bán ra thị trường khoảng 500 xe.

Năm 2014, với những chính sách ưu đãi, 
giảm thuế trước bạ của chính phủ tại các 
thành phố lớn trên cả nước (Hà Nội còn 
12%, TP.HCM còn 10%...) đây sẽ là tin vui 
đối với người tiêu dùng, hứa hẹn sự khởi 
sắc trở lại của thị trường ôtô Việt Nam.

Theo dự kiến của VAMA, năm 2014 
doanh số xe toàn thị trường sẽ đạt 
119,770 xe, riêng các thành viên VAMA 
là 109.000 xe. Kế hoạch kinh doanh của 
Thaco năm 2014 cũng dự kiến là 33.000 
xe (tăng 17%), trong đó xe thương mại là 
16.500 xe (tăng 8%), xe du lịch là 16.500 
xe (tăng 27%).

MỤC TIÊU TĂNG 17% TRONG NĂM 2014
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LAN ANH

THACO ACHIEVES THE SALES 
FIGURES OF 28,284 CARS IN 2013

As reported by Vietnam Automobile 
Manufacturers Association (VAMA), 
the sales figures of the whole 
market in 2013 were 110,519 cars, 
going up by 16%; amongst VAMA 
members’ sales figures were 96,692 
ones, increasing by 20% compared 
to 2012, in which passenger cars 
sales figures jumped to 65,809 
ones, representing 34%, while the 
number of vans and minibuses 
sold were 2,963 cars, equivalent to 
94%, however, trucks and buses 
sales decreased respectively by 6% 
(24,632 cars) and 9% (3,288 cars).

Thaco continues to be stable in the 
2nd position with the total number 
of 28,284 cars sold in 2013, the 

increase of 14% compared with that 
2012, occupying 29.2% of market 
share, in which, the number of sold 
commercial vehicles reached 15,323 
ones, going up by 0.3%, while that 
of passenger cars were 12,961 ones, 
equivalent to 35% increase.

It can be said that 2013 was a 
successful year for Vina Mazda brand 
with the total sales figures of 4,090 
cars, representing the increase of 
354% compared with 2012. This is 
a good opportunity for Vina Mazda 
to promote the business sales and 
market share rise in 2014. Meanwhile, 
Thaco Kia brand witnessed a 
slight growth with 8,870 cars sold, 
increasing by 2% compared to 2012.

In December 2013, the return 
of Peugeot brand has provided 
customers with more options of 
the passenger cars manufactured, 
assembled and distributed by 
Thaco. Despite only one car sold in 
2013, Peugeot is expected to bring 
the surprising results thanks to 
the brand history background, the 
high technology and the luxurious 
designs, along with 6 Peugeot 
showrooms in 6 major cities Hanoi, 
Ho Chi Minh City, Thai Nguyen, 
Vinh, Binh Duong and Quang 
Ninh supplying professional sales, 
warranty and maintenance services 
in accordance with the global 
Peugeot standards, accompanied by 
the 3-year or 100,000km warranty. 
According to Thaco’s target in 2014, 
500 Peugeot 408 cars will be sold to 
the market.

In 2014, by the incentive policies 
of the registration fee reduction in 
the big cities of Vietnam (the fee in 
Hanoi is 12%, in Ho Chi Minh City 
is 10%, etc.), this is a good news for 
consumers, promising the recovery 
of Vietnam automotive market.

As expected by VAMA, in 2014, the 
sales figures of the whole market 
will reach 119,770 cars; 109,000 cars 
will come from VAMA members. 
The Thaco Business Plan in 2014 
also predicts that 33,000 cars will 
be sold next year (increasing by 
17%), including 16,500 commercial 
vehicles (rising by 8%) and 16,500 
passenger cars (going up by 27%).

TO SET THE TARGET OF 17% INCREASE IN 2014
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2013: THACO & GIẢI THƯỞNG

NĂM 2013, THACO ĐÃ VINH DỰ LIÊN TIẾP NHẬN ĐƯỢC NHIỀU 
GIẢI THƯỞNG, ĐÓ LÀ MINH CHỨNG CHO NHỮNG THÀNH 
QUẢ ĐÃ ĐƯỢC XÃ HỘI CÔNG NHẬN. ĐỂ CÓ ĐƯỢC NHỮNG 
GIẢI THƯỞNG NÀY, THACO PHẢI PHÁT TRIỂN KINH DOANH 
THẬT TỐT, CHĂM LO ĐỜI SỐNG VÀ TINH THẦN CHO CB.CNV 
CHU ĐÁO, ĐỒNG THỜI CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI XÃ HỘI KỊP 
THỜI. DƯỚI ĐÂY, AUTO THACO ĐIỂM LẠI NHỮNG GIẢI THƯỞNG 
THACO ĐÃ NHẬN ĐƯỢC TRONG NĂM 2013.

Ngày 7/01/2013 tại Hà Nội, trong 
chương trình Lễ công bố và trao chứng 
nhận “Thương hiệu quốc gia năm 2012”: 
UVBCH TW Đảng - Phó Thủ tướng 
Hoàng Trung Hải đã trao biểu trưng 
chứng nhận Doanh nghiệp đạt Thương 
hiệu Quốc gia cho Chủ tịch HĐQT Thaco 
Trần Bá Dương.

On 7/01/2013 in Hanoi, in the National 
Brand Award Ceremony 2012, Member 
of Central Committee of the Communist 
Party of Vietnam – Deputy Prime 
Minister Hoang Trung Hai awarded the 
certification symbol for the Enterprise 
achieving National Brand to Mr. Tran Ba 
Duong - Chairman of Thaco.

KIỀU OANH

SỰ KIỆN
Event
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Ngày 16/03/2013 tại Hà Nội, trong chương trình “Vượt 
sóng” - Liên hoan Doanh nghiệp Rồng Vàng & Thương 
hiệu Mạnh Việt Nam: Thaco đã được bạn đọc Thời báo 
Kinh tế Việt Nam tín nhiệm và lựa chọn vào “Top 10 - 
Thương hiệu mạnh Việt Nam”.

2013: THACO & AWARDS

IN 2013, THACO HAS BEEN CONTINUOUSLY 
HONORED WITH MANY AWARDS, WHICH IS A 
TESTAMENT TO THE ACHIEVEMENTS RECOGNIZED 
BY THE SOCIETY. TO GAIN THESE AWARDS, THACO 
HAS DEVELOPED ITS BUSINESS SIGNIFICANTLY, TAKEN 
THOUGHTFUL CARES OF THE EMPLOYEES' MATERIAL 
AND SPIRITUAL LIFE AND BEEN RESPONSIBLE AND 
DULY TO THE SOCIETY. TOGETHER WITH AUTO 
THACO, LET REVIEW THACO'S AWARDS HONORABLY 
ACHIEVED IN 2013. 

On 03/16/2013 in Hanoi, in the program "Crossing the 
River" - Festival of Golden Dragon Enterprises & Vietnam 
Strong Brands: Thaco was trusted by readers of Vietnam 
Economic Times and selected to the "Top 10 - Vietnam 
Excellent Brands".

KIEU OANH

Ngày 01/9/2013 tại Hà Nội, trong chương trình “Lễ 
tổng kết chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển 
Hội Doanh nhân trẻ”, ông Vũ Văn Ninh - UVTW Đảng, 
Phó Thủ tướng Chính phủ đã trao bằng khen của Thủ 
tướng Chính phủ cho ông Trần Bá Dương - Chủ tịch 
HĐQT Thaco, nguyên phó Chủ tịch Hội Doanh nhân 
trẻ Việt Nam.

On 01/9/2013 in Hanoi, in the Closing ceremony of 20 
years of building and developing the Young Entrepreneurs 
Association, Member of the CPV Central Committee 
– Deputy Prime Minister Vu Van Ninh awarded the 
Certificate of Merit from Prime Minister to Mr. Tran Ba 
Duong – Chairman of Thaco, former Vice Chairman of 
the Vietnam Young Entrepreneurs Association.
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Ngày 2/9/2013 tại Hà Nội, trong 
chương trình “Lễ trao giải thưởng 
Sao Vàng Đất Việt năm 2013”, Thaco 
đã vinh dự được chọn vào Top 10 
Sao Vàng Đất Việt và là một trong 
10 doanh nghiệp được trao giải 
thưởng “Trách nhiệm xã hội” năm 
2013. Trong buổi lễ, Phó Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc - UV Bộ Chính trị 
đã trao biểu trưng cho ông Nguyễn 
Hùng Minh - PCT HĐQT - TGĐ Thaco.

On 02/09/2013 in Hanoi, in the Vietnam 
Gold Star Award Ceremony 2013, Thaco 
was honorably selected to the Top 10 of 
Vietnam Gold Stars and was one of 10 
enterprises awarded with the “Social 
Responsibility” prize in 2013. Member 
of the Politburo – Deputy Prime 
Minister Nguyen Xuan Phuc awarded 
the prize symbol to Mr. Nguyen 
Hung Minh – President of Thaco.

Ngày 10/10/2013, tại thành phố 
Vũng Tàu, trong chương trình “Lễ 
kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt 
Nam 13/10 và vinh danh 41 doanh 
nhân tiêu biểu xuất sắc miền Đông 
Nam bộ”, ông Trần Bá Dương - Chủ 
tịch HĐQT đã nhận cúp 3 năm liền 
doanh nhân tiêu biểu khu vực Đông 
Nam bộ. Ông Vũ Bảo Quốc, Phó TGĐ 
Thaco thừa ủy nhiệm của Chủ tịch 
đã đến dự và nhận giải thưởng trên.

On 10/10/2013, in Vung Tau city, in the 
“Anniversary of Vietnam Entrepreneur 
Day 13/10 and honoring ceremony 
of 41 outstanding entrepreneurs 
representing the Southeast”, Mr. Tran 
Ba Duong - the Chairman of the Board 
received the Trophy for 3 consecutive 
years as typical entrepreneur in the 
Southeast region. Mr. Vu Bao Quoc, 
Thaco’s Deputy General Director who 
was authorized by the Chairman 
attended and received the award.

SỰ KIỆN
Event
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Ngày 11/10/2013 tại Hà Nội, trong 
chương trình “Lễ kỷ niệm ngày 
Doanh nhân Việt Nam 13/10 và vinh 
danh 100 doanh nhân tiêu biểu 
nhận cúp Thánh Gióng năm 2013”, 
ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT 
đã được vinh danh Doanh nhân tiêu 
biểu và nhận cúp Thánh Gióng.

On 10/11/2013, in Hanoi, in the 
“Anniversary of Vietnam Entrepreneur 
Day 13/10 and honoring ceremony 
of 100 outstanding entrepreneurs 
winning the Thanh Giong trophy”, Mr. 
Tran Ba Duong - the Chairman of the 
Board, was honored with the Trophy 
for being a typical entrepreneur.

Ngày 11/10/2013 tại Đồng Nai, trong chương trình “Lễ 
kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 và tôn vinh 
23 doanh nghiệp và 22 doanh nhân xuất sắc lần thứ 5 
năm 2013”, Thaco đã nhận giải thưởng Doanh nghiệp 
hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh giai đoạn 
2010 - 2012 và ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT 
nhận giải Doanh nhân xuất sắc giai đoạn 2010 - 2012. 

On 10/11/2013 in Dong Nai, in the “Anniversary of Vietnam 
Entrepreneur Day 13/10 and honoring 23 businesses 
together with 22 outstanding entrepreneurs 5th 2013”, 
Thaco was honored the award for Enterprise successfully 
completing its duties on production and business in the 
2010 - 2012 period, and Mr. Tran Ba Duong - Chairman of 
the Board, was honored with the Outstanding Entrepreneur 
Award in the 2010 - 2012 period.

 AUTO THACO
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THACO KIA GIỚI THIỆU
KIA K3 TẠI VIỆT NAM

Nhằm nâng cao giá trị và khẳng định đẳng cấp thương hiệu tại thị trường Việt 
Nam bằng dòng sản phẩm có thiết kế ấn tượng, trang bị đầy đủ các tiện nghi 
cao cấp và tính năng an toàn, ngày 16/10/2013, tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia 
(Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội), Thaco đã tổ chức buổi “Họp báo giới thiệu sản phẩm 
Kia K3: Công nghệ mới - Đẳng cấp mới” cho gần 400 khách mời là các đại lý, cơ 
quan báo đài, truyền thông trên cả nước và những khách hàng tin yêu, gắn bó 
với thương hiệu Kia.

TRUYỀN THÔNG THACO

SỰ KIỆN
Event
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Kia K3 hiện là mẫu xe có ngoại 
thất tinh tế, nội thất tiện nghi và 
dẫn đầu về công nghệ, chiếm 
gần 18% tổng doanh thu trên 
toàn thế giới của Kia toàn cầu. Với 
diện mạo hoàn toàn mới và ứng 
dụng nhiều công nghệ hiện đại, 
K3 là mẫu sedan mới nhất của Kia 
Motors tính đến thời điểm này.

Tại thị trường Việt Nam, K3 được xác 
định là mẫu xe chủ lực của Thaco 
Kia trong 3 năm tới. Tập đoàn Kia và 

Thaco Kia đang đặt nhiều niềm tin 
vào sự thành công của sản phẩm 
này. Ông Bùi Kim Kha - Giám đốc 
khối kinh doanh xe du lịch của 
Thaco cho biết: “Với sự nổi trội về 
thiết kế lẫn chất lượng, tin rằng K3 
sẽ tiếp tục nâng cao khả năng cạnh 
tranh của Thaco Kia trong phân khúc 
C , phân khúc quan trọng nhất tại thị 
trường ôtô Việt Nam hiện nay, giúp 
Thaco Kia tiếp tục khẳng định vị thế 
và nhận được sự tin yêu của khách 
hàng trong việc cung cấp những sản 

phẩm có chất lượng tốt nhất với mức 
giá phù hợp”. 

Sau buổi giới thiệu tại Hà Nội, Kia K3 
cũng đồng loạt được giới thiệu tại 
hệ thống showroom Thaco Kia trên 
cả nước và thu hút đông đảo sự yêu 
thích của khách hàng với nhiều hợp 
đồng được ký kết tại chỗ.
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THACO KIA INTRODUCES 
KIA K3 IN VIETNAM

IN ORDER TO ENHANCE THE VALUE AND ASSERT THE BRAND IN 
VIETNAM MARKET BY AN IMPRESSIVELY DESIGNED PRODUCT 
EQUIPPED WITH A FULL RANGE OF ADVANCED AMENITIES 
AND SAFETY FEATURES, DECEMBER 16TH 2013, IN NATIONAL 
CONVENTION CENTRE (ME TRI - TU LIEM - HA NOI), THACO 
HELD A “PRESS CONFERENCE FOR INTRODUCING KIA K3: NEW 
TECHNOLOGY - NEW CLASS” FOR ALMOST 400 GUESTS WHO WERE 
THE AGENTS, MEDIA AGENCIES OVER THE COUNTRY AND THE 
CUSTOMERS TRUSTING AND LOYAL TO THE KIA BRAND.

PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT OF THACO

SỰ KIỆN
Event
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KIA K3 is currently a model with sophisticated exterior, comfort interior 
and leading technology which has been accounting for nearly 18% of 
total worldwide sales of Global Kia. Having a completely new appearance 
and applied with modern technologies, K3 is the latest sedan of Kia 
Motors up until this time.
 
In Vietnam market, K3 has been identified as the key car model of Thaco 
Kia in the next three years. Kia and Kia Thaco are strongly expecting the 
success of this product. Mr.  Bui Kim Kha - Head of Thaco’s passenger 
car sales division said: “With outstanding design and quality as well, it is 
believed that K3 will continue to enhance the competitiveness of Kia Thaco’s 
C-segment - the most important segment in the automobile market in 
Vietnam today, to help Thaco Kia reaffirm the position and gain the trust of 
our customers by providing high quality products with reasonable prices”. 
 
Since the launch in Hanoi, Kia K3 has also been simultaneously introduced 
in Thaco Kia’s showroom system across the country and has attracted the 
customers’ interest with many contracts signed on the spot.

 AUTO THACO
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Chuyên đề:  “PEUGEOT - SỰ TRỞ LẠI CỦA MỘT HUYỀN THOẠI”

THACO GIỚI THIỆU 
THƯƠNG HIỆU PEUGEOT 
& XE PEUGEOT 408 
TẠI VIỆT NAM
NGÀY 19/12/2013 TẠI TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC GIA (HÀ NỘI), THACO ĐÃ TỔ CHỨC “LỄ GIỚI THIỆU 
THƯƠNG HIỆU PEUGEOT VÀ XE PEUGEOT 408”. CHƯƠNG TRÌNH CÓ SỰ THAM DỰ CỦA ÔNG LÊ DƯƠNG 
QUANG - THỨ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG, ÔNG NGUYỄN MẠNH QUÂN - VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG 
NGHIỆP NẶNG - BỘ CÔNG THƯƠNG, ÔNG PHẠM ANH TUẤN - VỤ PHÓ VỤ CÔNG NGHIỆP NẶNG - BỘ 
CÔNG THƯƠNG, ÔNG JEAN-NOEL POIRIER - ĐẠI SỨ NƯỚC CỘNG HÒA PHÁP TẠI VIỆT NAM, ÔNG 
NGUYỄN ĐỨC HẢI - UVBCHTƯ ĐẢNG - BÍ THƯ TỈNH ỦY TỈNH QUẢNG NAM, ÔNG LÊ PHƯỚC THANH - PHÓ 
BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC - CHỦ TỊCH UBND TỈNH QUẢNG NAM, ÔNG JEAN YVES DOSSAL - CEO - CHỦ TỊCH 
PEUGEOT CHÂU Á CÙNG SỰ THAM DỰ CỦA KHÁCH MỜI VÀ PHÓNG VIÊN BÁO, ĐÀI. ĐÂY LÀ SỰ KIỆN 
CHÍNH THỨC ĐÁNH DẤU SỰ XUẤT HIỆN TRỞ LẠI CỦA THƯƠNG HIỆU XE PEUGEOT SAU NHIỀU NĂM VẮNG 
BÓNG TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM.

TRUYỀN THÔNG THACO

SỰ KIỆN
Event
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Đến từ Pháp, Peugeot là thương 
hiệu có lịch sử gần 200 năm, cũng 
là nhà sản xuất ôtô lớn thứ hai châu 
Âu. Nhắc đến Peugeot, là nhắc đến 
những mẫu xe dẫn đầu về sự sáng 
tạo và lịch lãm trong thiết kế với giá 
trị vượt thời gian. Hiện nay, ngoài 
những dòng xe cổ điển đã giúp 
Peugeot khẳng định được đẳng 
cấp thương hiệu, hãng xe này còn 
đang được biết đến với dòng sản 
phẩm phong phú, trải đều khắp 
các phân khúc từ xe cỡ nhỏ; sedan 
cỡ trung cho đến phân khúc SUV, 
CUV, xe đua như 208, 408, 508, 3008, 
5008 và RCZ… Cùng với sự tinh tế 
và lịch lãm trong thiết kế, sự sang 
trọng và cao cấp được thể hiện 

bên trong không gian nội thất với 
nhiều tính năng công nghệ hiện 
đại và bề dày lịch sử thương hiệu, 
những mẫu xe Peugeot đang được 
định vị ngang tầm với các mẫu xe 
sang mang thương hiệu châu Âu 
như Mercedes Benz, Audi và BMW. 
Theo ông Nguyễn Một - Giám đốc 
Truyền thông Thaco: “Tại Việt Nam, 
nhắc đến Peugeot là nhắc đến sự 
hoài niệm về một thương hiệu đẳng 
cấp, tạo ra cảm hứng và chiếm vị trí 
khá ấn tượng trong lòng người Việt 
của một thời chưa xa. Cho đến hôm 
nay, không ít câu chuyện xoay quanh 
thương hiệu Peugeot được kể lại như 
là những huyền thoại. Để đưa huyền 
thoại Peugeot chính thức trở lại Việt 

Nam, tháng 4/2013, Thaco đã ký kết 
với Tập đoàn Peugeot để sản xuất, 
lắp ráp và phân phối dòng xe cao 
cấp, sang trọng này tại thị trường 
Việt Nam. Chúng tôi mong muốn sự 
trở lại của một thương hiệu đã trở 
thành huyền thoại Peugeot sẽ đem 
đến cho khách hàng nhiều lựa chọn 
mới với giá trị văn hóa phù hợp với 
người Việt Nam”.

Sự trở lại của Peugeot lần này, tiên 
phong là xe Peugeot 408 hứa hẹn sẽ 
mang lại cho khách hàng Việt Nam, 
những người đã từng yêu mến và 
gắn bó với thương hiệu “quý tộc” 
Peugeot có cơ hội sở hữu được các 
mẫu xe châu Âu sang trọng, đẳng 
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cấp với mức giá hợp lý. Ông Bùi Kim Kha - Giám đốc 
Khối kinh doanh xe du lịch, Tổng giám đốc Thaco PC 
cho biết: “Thaco là một trong những thương hiệu đang 
tăng trưởng nhanh và bền vững trong lĩnh vực ôtô tại thị 
trường Việt Nam hiện nay, là nơi hội tụ những thương 
hiệu hàng đầu với các dòng sản phẩm đa dạng, chất 
lượng tối ưu”. 

Ngoài việc phát triển sản phẩm, tính đến năm 2013, 
Thaco cũng đã xây dựng 6 showroom Peugeot chuyên 
biệt với các dịch vụ bán hàng, bảo hành, bảo dưỡng 
chuyên nghiệp cùng với các tiêu chuẩn mà Peugeot 
áp dụng trên toàn cầu. Từ đầu tháng 1/2014, các 

showroom Peugeot đã đi vào hoạt động tại 6 thành phố 
lớn trên cả nước bao gồm: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Thái 
Nguyên, Vinh, Bình Dương và Quảng Ninh. Chế độ bảo 
hành áp dụng cho xe Peugeot 408 là 3 năm hoặc trên 
100.000 km. Dự kiến hệ thống phân phối sẽ đạt đến con 
số 10 showroom Peugeot chuyên biệt vào cuối năm 2014. 

Cũng trong chương trình, Thaco còn giới thiệu một 
gương mặt khả ái, phong cách quý phái và thanh lịch, 
Hoa hậu Việt Nam 2012 - Đặng Thu Thảo chính thức 
trở thành đại sứ thương hiệu của Peugeot và dòng xe 
Peugeot 408.
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Với mục tiêu phát triển những sản phẩm 
thương hiệu đẳng cấp châu Âu sang trọng 
có giá thành phù hợp tại thị trường Việt Nam, 
đồng thời cung cấp các dịch vụ khách hàng 
tốt nhất, ngày 20/12/2013 vừa qua, Thaco đã 
tổ chức lễ khai trương Showroom Peugeot 
Phú Mỹ Hưng tại TP.HCM, chính thức đưa vào 
hoạt động showroom Peugeot đầu tiên tại 
Việt Nam theo tiêu chuẩn toàn cầu của Tập 
đoàn Peugeot.

Showroom Peugeot Phú Mỹ Hưng có diện 
tích xây dựng 2000 m2 trên khu đất có diện 
tích 8500 m2 với tổng vốn đầu tư hơn 420 
tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng là 19,2 
tỷ đồng. Showroom có khu trưng bày xe 
được thiết kế sang trọng, hiện đại theo 
phong cách châu Âu và khu dịch vụ sửa 
chữa có công suất hoạt động khoảng 25 
xe/ngày. Showroom Peugeot Phú Mỹ Hưng 
sẽ là nơi trưng bày, giới thiệu các dòng xe 
của Peugeot và đáp ứng nhu cầu sửa chữa, 
bảo dưỡng nhanh cho tất cả khách hàng tại 
TP.HCM nói chung và các tỉnh khu vực Đông 
Nam Bộ nói riêng.

THACO KHAI TRƯƠNG SHOWROOM PEUGEOT
PHÚ MỸ HƯNG

By the aim of developing the luxury European 
products with reasonable prices in Vietnam 
market while providing the best customer 
service, on 20.12.2013, Thaco organized the 
opening ceremony of Peugeot Phu My Hung 
Showroom in HCM City, and officially put the 
first globally qualified Peugeot showroom in 
Vietnam into operation.

Peugeot Phu My Hung Showroom has an 
area of 2000m2 constructed in a 8500m2 
site with a total investment of over 420 
billion VND including the construction cost 
of 19.2 billion VND. The showroom has an 
modern luxury European-style exhibition 
area and the service workshop whose 
capacity reaches approximately 25 cars 
per day. Peugeot Phu My Hung Showroom 
will display and introduce Peugeot cars as 
well as satisfy the demands for repair and 
quick service from all customers in HCMC 
in particular and in the South-eastern 
provinces in general.

TO OPEN PEUGEOT PHU MY HUNG SHOWROOM 
PEUGEOT'S FIRST SHOWROOM IN VIETNAM

 AUTO THACO
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Topic: “PEUGEOT - THE RETURN OF A LEGEND”

ON 19/12/2013 AT NATIONAL CONVENTION 
CENTRE (HANOI), THACO ORGANIZED 
"PEUGEOT BRAND PRESENTATION AND 
PEUGEOT 408 LAUNCHING CEREMONY". 
IT WAS ATTENDED BY  MR. LE DUONG 
QUANG - DEPUTY MINISTER OF INDUSTRY 
AND TRADE OF VIETNAM, MR. NGUYEN 
MANH QUAN - DIRECTOR GENERAL OF THE 
HEAVY INDUSTRY DEPARTMENT - MINISTRY 
OF INDUSTRY AND TRADE, MR. PHAM ANH 
TUAN - DEPUTY DIRECTOR OF THE HEAVY 
INDUSTRY DEPARTMENT - MINISTRY OF 
INDUSTRY AND TRADE, MR. JEAN-NEOEL 
POIRIER - AMBASSADOR OF FRENCH 

THACO INTRODUCES 
PEUGEOT BRAND & PEUGEOT 408

REPUBLIC IN VIETNAM, MR. NGUYEN 
DUC HAI - MEMBER OF THE CENTRAL 
THE COMMUNIST PARTY OF VIETNAM 
- SECRETARY OF COMMUNIST PARTY 
OF QUANG NAM PROVINCE, MR. LE 
PHUOC THANH - DEPUTY SECRETARY, 
CHAIRMAN OF QUANG NAM PEOPLE’S 
COMMITEE, JEAN YVES DOSSAL - 
ASIA SALES DIRECTOR, PSA PEUGEOT 
CITROEN WITH THE PARTICIPATION OF 
GUESTS AND JOURNALISTS. THIS EVENT 
HAS MARKED THE OFFICIAL RETURN 
OF PEUGEOT BRAND AFTER YEARS OF 
ABSENCE IN THE VIETNAM MARKET. 

PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT OF THACO

SỰ KIỆN
Event
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Coming from France, Peugeot 
brand, which has a nearly 200 year 
old history, is the second largest car 
manufacturer in Europe. Peugeot 
recalls the leading elegant vehicles 
in innovation with timeless values. 
Currently, in addition to classic cars 
which helped Peugeot confirm 
its brand’s class, the automaker is 
also known for its various product 
lines in all segments from compact 
car, mid-size sedan to SUV, CUV, 
racing car such as 208, 408, 508, 
3008, 5008 and RCZ, etc. Along 
with the sophisticated and elegant 
design, the superiority and luxury 
are shown in the interior space 
with many modern technological 
features together with long time 
brand history; Peugeot cars have 
been positioned on a par with other 
European luxury cars like Mercedes 
Benz, Audi and BMW. According 
to Mr. Nguyen Mot - Thaco's PR 
Director: "In Vietnam, mentioning 
Peugeot is reminiscent of the memory 
of a high-class brand which inspired 
old Vietnamese people and occupied 
a quite impressive position in their 

hearts. Until now, there have been 
many stories about Peugeot brand told 
as legends. In order to officially bring 
back legendary Peugeot to Vietnam, 
in 4/2013, Thaco and Peugeot signed 
a contract of producing, assembling 
and distributing the luxury high-end 
cars in Vietnam market. We hope 
that the return of legendary Peugeot 
will give customers more new choices 
with the cultural values consistent 
with Vietnamese."

The return of Peugeot this time, 
with Peugeot 408 as a pioneer, is 
predicted to bring Vietnamese 
customers, who have been into and 
loyal to the "noble" brand Peugeot, 
the chance to own European 
luxury cars with reasonable prices. 
Mr. Kim Bui Kha - Head of Thaco's 
passenger car division, Director 
of Thaco PC - said: "Thaco is one of 
the rapidly and sustainably growing 
brands in Vietnamese automotive 
industry nowadays and also the 
company bringing together many 
leading brands with different 
optimal-quality products." 

Beside product development, 
until 2013, Thaco has built 6 
Peugeot specialized showrooms 
for professional sales, warranty, and 
maintenance services consistent 
with Peugeot's global standards. It is 
expected that Peugeot showrooms 
will start operating in 6 big cities 
across the country including: Hanoi, 
Ho Chi Minh City, Thai Nguyen, 
Vinh, Binh Duong and Quang Ninh 
from the beginning of 1/2014. The 
warranty period for Peugeot cars 
is 3 year or 100,000 km. It has been 
estimated that the distribution 
system would reach 10 Peugeot 
specialized showrooms by the end 
of 2014. 

In the ceremony, Thaco also 
introduced endearing, aristocratic 
and elegant Miss Vietnam 2012 - 
Dang Thu Thao who has officially 
become the brand ambassador of 
Peugeot and Peugeot 408. 
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PEUGEOT - SỰ TRỞ LẠI 
CỦA MỘT HUYỀN THOẠI

1. VÀI NÉT VỀ SỰ HÌNH THÀNH 
CỦA PEUGEOT 
 
Peugeot là nhãn hiệu xe hơi Pháp 
nổi tiếng không những ở châu Âu 
mà trên toàn thế giới, ngày nay là 
một phần của Tập đoàn PSA Peugeot 
Citroen có trụ sở tại Paris, đại lộ 
Grande Armée nước Pháp. Vào năm 
1812 tại Montbeliard nước Pháp, hai 
anh em Jean-Pierre và Jean-Frédéric 
Peugeot đã chuyển đổi những chiếc 
cối xay gió thành nhà máy cán thép. 
Những sản phẩm đầu tiên của họ là 
thép cuốn để sản xuất lưỡi cưa và lò 
xo đồng hồ, hay là những cây thép 
hình trụ cho các máy móc.

 Tuy nhiên, con đường mà Peugeot 
tiến vào lĩnh vực kinh doanh ôtô 
chính là bắt đầu từ xe đạp. Armand 
Peugeot (tốt nghiệp trường điện 
Paris) giới thiệu mẫu xe đạp bánh to 
bánh nhỏ có tên là Le Grand Bi vào 
năm 1882, lúc này Peugeot là một 
trong những nhà sản xuất xe đạp lớn 
nhất ở Pháp và chính những chiếc 
xe đạp Peugeot nổi tiếng trong và 
ngoài nước Pháp đã tạo cơ hội cho 
hãng mở rộng sang sản xuất xe hơi.

 Vào năm 1889, Peugeot cho ra 
đời chiếc xe ôtô hơi nước đầu tiên 
mang tên 2 người phát minh ra nó là 
Armand Peugeot và Léon Serpollet 
(một chuyên gia động cơ hơi nước). 

Chiếc xe 3 bánh này được trưng bày 
tại Hội chợ Quốc tế Paris 1889, đúng 
vào dịp kỉ niệm 100 năm Cách mạng 
Pháp. Một năm sau, sau cuộc họp 
với Gottlieb Daimler (nhà phát minh 
ôtô đầu tiên người Đức) và Émile 
Levassor, Armand Peugeot từ bỏ 
năng lượng hơi nước và chuyển sang 
động cơ đốt trong. Từ đó, Armand 
Peugeot thành lập công ty ôtô riêng 
Peugeot Automobile vào năm 1896 
ở Lille vừa sản xuất xe đạp và xe 
ôtô. Năm 1926, nhà máy sản xuất xe 
đạp và ôtô tách riêng để hoạt động 
độc lập. Ông Armand Peugeot tập 
trung vào sản xuất xe du lịch và xe 
tải, trong khi đó việc sản xuất dòng 
xe cỡ nhỏ dành cho các cháu trai là 
Pierre, Robert, và Jules ở công ty gia 
đình (Les fils de Peugeot frères).

Logo "sư tử" Peugeot được thiết kế 
bởi thợ kim hoàn và điêu khắc Justin 
Blazer vào năm 1847 dựa trên lá cờ 
của vùng Franche-Comté. Nó được 
đính lên các sản phẩm vật dụng nhà 
bếp của Peugeot để biểu thị cho 
chất lượng thép bền bỉ và sức mạnh 
của Peugeot. 

Trên con đường biến Peugeot trở 
thành một đế chế công nghiệp hùng 
mạnh nhất châu Âu, ngoài thành 
công còn có sự đổi thay, thử nghiệm, 
khổ não, sáng tạo và sự chọn lựa với 
các lần thay đổi phương hướng hoạt 
động để Peugeot luôn là tập đoàn 
công nghiệp không ngừng trưởng 
thành qua từng giai đoạn.

Hình 1: Mẫu xe đạp Grand Bi

Hình 2: Armand Peugeot

PGS. TS PHẠM XUÂN MAI
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2. BƯỚC CHUYỂN SANG 
ĐỘNG CƠ XĂNG

Mẫu xe chạy xăng đầu tiên là Type 
2, xe 4 bánh 2 chỗ ngồi, phát triển 
từ động cơ của Daimler tại nhà máy 
Valentigney có vận tốc tối đa 14,5 
km/h. Tiếp đó là Type 4, là mẫu xe 
thực sự độc đáo, có một không hai, 
nó được đặt mua bởi vua xứ Tunisia, 
rồi Peugeot đa dạng hóa các dòng xe 
mới, cùng một lúc cho sản xuất các 
Type 5 (2 chỗ), Type 6 và Type 7 (xe 2 
ngựa 4 bánh), rồi đến Type 8 Victoria, 
Type 9 và Type 10. Năm 1895, có 
thêm các dòng Type 11 (2 chỗ) và 
Type 12 và Peugeot tiếp tục vô địch 
ở đường đua Paris-Bordeaux-Paris. 
Tính đến năm 1899, danh mục xe 
của Peugeot được gói gọn trong 15 
model với các dòng từ 2 đến 12 chỗ 
và trọng lượng từ 720 đến 1250 kg.
 
Năm 1901, Type 36, mẫu xe ngựa 2 
bánh Convertible 3 chỗ và 4 chỗ sử 
dụng động cơ 1 xi-lanh thẳng mới. 
Đây là chiếc xe Peugeot đầu tiên có 
mui, đánh dấu bước chuyển sang bộ 
truyền động không xích lái.

Khi chiến tranh thế giới thứ 2 kết 
thúc, phần lớn cơ sở vật chất đều bị 
phá hủy do bom đạn. Đến năm 1948, 
công ty mới phục hồi và bắt tay với 
công ty thiết kế ôtô nổi tiếng của Ý 
- Pininfarina, thành công của những 
mẫu xe mới 203, 403… do sự hợp tác 
này đã thúc đẩy Peugeot mở rộng 
sang thị trường Mỹ vào năm 1958. 
Vào thời điểm này, Peugeot có mối 
hợp tác với nhiều nhà sản xuất khác 
như Renault (năm 1966) và Volvo 
(năm 1972).

Hình 3: Logo Peugeot

Hình 4: Peugeot Type 36

Năm 1974, Peugeot mua lại 30% 
cổ phần của Citroën và sau đó nắm 
quyền kiểm soát trong vòng 2 năm 
đồng thời đổi tên công ty thành PSA 
(Peugeot Societe Anonyme). Dựa 
trên mối liên minh này, Peugeot và 
Citroën có thể chia sẻ về mặt công 
nghệ kỹ thuật song vẫn giữ tính độc 
lập trong thiết kế.

Hình 5: Peugeot 203 chiếc xe huyền 
thoại được sản xuất trở lại vào năm 1948

3. XE PEUGEOT TRONG TÂM 
TƯỞNG CỦA NGƯỜI VIỆT NAM

Xe hơi nhập vào Sài Gòn đầu tiên vào 
năm 1907. Chiếc xe thứ nhất về tay 
một người Pháp và sau đó là những 
nhà giàu Việt Nam mua xe Pháp và 
nhiều nhất là loại xe Peugeot. Từ năm 
1939 trở đi, dân Việt Nam, nhất là miền 
Nam đã quen dùng các sản phẩm 
của Pháp từ thời đô hộ nên các loại 
xe ôtô thường là các loại xe xuất xứ từ 
Pháp. Cùng với xe ôtô, xe gắn máy hay 
moped Peugeot như P50 và P53 lần 
lượt ra đời năm 1932 và 1939 trang bị 
động cơ 50cc đã rất thành công. Ở Việt 
Nam, moped Peugeot đã khá thịnh 
hành vào những thập niên 1950 đến 
thập niên 1980 trước khi bị thay thế 
bởi những chiếc xe gắn máy Nhật Bản.

Xe đạp và xe gắn máy cũng như xe ôtô 
Peugeot đã vào lịch sử đi lại của dân 
chúng Việt Nam một thời kỳ khá lâu 
(70 năm) như một huyền thoại, người 
Việt Nam thích xe Peugeot vì nó có kết 
cấu khá gọn nhẹ, đẹp thanh mảnh, đặc 
biệt là sức bền lớn, độ tin cậy cao cũng 
như những đặc điểm kết cấu độc đáo 
khác trong các hệ thống của xe. Có 
một thời vào thập niên 1970 - 1980, 
tiêu chuẩn chọn người yêu của các cô 
gái Hà Nội là “Một yêu anh có Seiko, 
hai yêu anh có Peugeot cá vàng…” thì 
thử hỏi Peugeot có giá trị như thế nào 
trong lòng người Việt? Seiko là đồng 
hồ Seiko 5 của Nhật Bản và Peugeot 
cá vàng là xe gắn máy Peugeot màu 
cá vàng. Đây là 2 loại hàng xách tay do 
dân ngoại giao, kiều dân Pháp và sau 
đó là đưa từ miền Nam ra (sau 1975). 
Những năm 1970, chỉ những gia đình 
nào rất giàu mới có một chiếc xe gắn 
máy Peugeot dựng trong nhà, ai có 
được chiếc xe màu cá vàng thì thật là 
không gì sánh nổi. Xe đạp Peugeot khi 
đó với mấy cô cậu thanh niên là một 
thứ đồ trang sức siêu sang, chỉ dành 
cho những ai thật "sành điệu". Chiếc xe 
này khi ấy "hot" đến nỗi ngay cả việc 
được ngồi trên yên sau chiếc xe cũng 
là một niềm hãnh diện lớn. 

 Hình 6: Peugeot 206 – mẫu xe được 
sản xuất từ cuối những năm 90 đến 
sau năm 2000
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Nói đến xe hơi ở Việt Nam của những 
năm đầu và giữa thế kỷ trước, người 
ta nhắc nhiều đến những cái tên như 
Peugeot, Citroen hay Renault. Trong 
kí ức của những người già đã sống 
qua 2 thế kỷ, xe ôtô Pháp thực sự 
là sản phẩm của sự sang trọng, quý 
phái, có thiết kế đẹp, sức bền, độ tin 
cậy và cũng rất phổ dụng thời bấy 
giờ. Đặc biệt các loại xe ôtô Peugeot 
203, 403, 404, 504 một thời vang 
bóng ở miền Nam trong thập niên 
1950 - 1990 với những giá trị khác 
biệt của nó về độ bền lâu, mẫu mã 
đẹp mới lạ, các đặc điểm kết cấu độc 
đáo khác luôn hấp dẫn và giữ cho 
giá trị của xe theo mãi năm tháng 
như một huyền thoại.
 
4. SỰ TRỞ LẠI CỦA MỘT HUYỀN 
THOẠI VÀ “CẶP ĐÔI HOÀN HẢO”

Ngày 08/04/2013, nhà sản xuất, lắp 
ráp ôtô hàng đầu mang thương hiệu 
Việt Nam - Thaco và hãng xe hơi nổi 
tiếng đến từ Pháp - Peugeot đã tiến 
hành lễ ký kết “Hợp đồng chuyển 
giao công nghệ sản xuất xe Peugeot 
CKD model đầu tiên vào cuối năm 
2013 và thêm một model khác nữa 
vào năm 2014” và “Hợp đồng hợp 
tác phân phối độc quyền xe du lịch 
Peugeot tại Việt Nam”.

Là thương hiệu trên 200 năm tuổi 
nổi tiếng của Pháp, các xe du lịch 
Peugeot mà Thaco phân phối trong 

tương lai được định vị thuộc dòng 
xe cao cấp, đẳng cấp châu Âu. Trên 
đẳng cấp các dòng xe Nhật Bản và 
chỉ hơi dưới một ít so với Mercedes 
và BMW.

Trong văn hóa Pháp, đặc biệt là ở 
Paris hoa lệ vào thời các ông hoàng, 
chữ “Partenaire” có nghĩa là “bạn 
nhảy” khi khiêu vũ, muốn có được 
những bài nhảy ưng ý, phù hợp với 
nhạc nền, với khung cảnh và đặc 
biệt là với mình, ta cần phải tìm một 
“partenaire” phù hợp để trở thành 

một cặp đôi hoàn hảo đi những vũ 
điệu làm say mê mọi người. Sau này, 
trong nền kinh tế phát triển, chữ 
partenaire hay partner (tiếng Anh) 
được gọi là đối tác, và trong một 
chừng mực nào đó, ý nghĩa của chữ 
“bạn nhảy - đối tác” cũng rất cần cho 
việc tìm kiếm một đối tác hiểu rõ lẫn 
nhau đến từng bước đi của dự án, 
hơi thở của nhịp sản xuất, nốt nhạc 
của nhu cầu khách hàng và khung 
cảnh diễn biến thị trường để có thể 
trở thành một “cặp đôi hoàn hảo” 
thành công trên sàn nhảy thương 

Hình 7: Lễ kí hợp đồng giữa THACO và PEUGEOT

Hình 8: THACO định vị các mẫu xe lắp ráp thuộc dòng xe cao cấp
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trường khu vực và quốc tế. Peugeot 
huyền thoại đã trở lại và tìm được 
ở Thaco một “bạn nhảy - partenaire” 
mang đầy đủ các đặc điểm trên và 
sẽ trở thành một cặp đôi hoàn hảo 
như thế.

Cùng với chiến lược phát triển 
Thaco thành tập đoàn mang tầm 
khu vực ASEAN, sự hợp tác lần này 
giữa Thaco và Peugeot sẽ mang đến 
nhiều lợi ích cho người tiêu dùng 
cũng như ngành công nghiệp ôtô 
Việt Nam, đặc biệt là những chiếc 
xe Peugeot hạng sang hiện đại đi 
kèm với những dịch vụ hậu mãi 
theo đúng tiêu chuẩn cao của Pháp. 
Sự chuyển giao công nghệ dòng xe 
cao cấp của Peugeot cho Thaco sẽ là 

một điểm sáng ánh lên nhiều giá trị 
mà 20 năm phát triển công nghiệp 
ôtô Việt Nam đã không làm được. 
Đây có lẽ sẽ là bước đột phá của 
công nghiệp ôtô Việt Nam ở trình 
độ cao chuẩn bị cho sự hội nhập 
vào thị trường ASEAN năm 2018.

Sự sang trọng, quý phái mang nhiều 
nét truyền thống và đặc biệt là sức 
mạnh, độ bền lâu, độ tin cậy với giá 
cả hợp lý sẽ rất phù hợp cho những 
doanh nhân hay những người trẻ 
trung, ưa thích sự khác biệt và luôn 
mong muốn thành đạt trong cạnh 
tranh. Mặt khác, dòng xe Peugeot 
huyền thoại này sẽ phù hợp và bắt 
lại được tâm lý, thói quen, nếp nghĩ 
và sự ưa thích vốn đã hình thành từ 

trước và hiện nay vẫn còn tồn tại 
của người Việt Nam: độ bền, độ tin 
cậy và giá trị của chiếc xe không bị 
hao mòn theo năm tháng.

Sắp tới, bạn sẽ được lái một chiếc 
Peugeot trên đường phố Việt Nam, 
nhưng tôi chắc là bạn không biết 
rằng gia đình mình cũng đã từng 
sở hữu một trong những sản phẩm 
của thương hiệu nổi tiếng Peugeot 
là cối xay hạt tiêu, đó chính là phát 
mình đầu tiên của Peugeot vào năm 
1842. Thiết kế của nó đơn giản, hợp 
lý, bền lâu và đáng tin cậy đến nỗi 
nó được duy trì hầu như không đổi 
gì cho tới ngày nay.
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PEUGEOT - THE LEGEND RETURNS
A/PROF. DR. PHAM XUAN MAI

1. AN OVERVIEW ON THE 
FORMATION OF PEUGEOT 

Peugeot is a French car brand 
famous not only in Europe but 
worldwide, nowadays, it is a part 
of the PSA Peugeot Citroen Group 
headquartered in Paris, Grande 
Armée Avenue, France. In 1812 in 
Montbeliard France, the two brothers 
Jean-Pierre and Jean-Frédéric 
Peugeot converted windmills into 
the steel mills. There first product 
was scrolled steel, used to produce 
saw blades and clock springs, or 
cylindrical steel for machinery.

However, the road that led Peugeot 
into car business sector began 
with bicycles.  Armand Peugeot 
(graduated from Paris Electrical 
School) introduced a penny-farthing 
bicycle model called Le Grand Bi in 
1882; Peugeot was one of the largest 
bicycle manufacturers in France 
during that time and thanks to its 
fame in France and abroad, Peugeot 
had opportunity to expand its 
production into car industry.

In 1889, Peugeot launched the first 
steam-powered car named after 
2 people inventing the vehicle: 
Armand Peugeot and Léon Serpollet 
(a steam engine expert). This 
3-wheel car was displayed at the 
Paris World's Fair in 1889 right on 
the 100th anniversary of the French 
Revolution. A year later, after a 
meeting with Gottlieb Daimler (the 
inventor of the first automobile 
in Germany) and Émile Levassor, 
Peugeot Armand abandoned 
steam power and switched to the 
internal combustion engines. Since 
then, Armand Peugeot founded a 
private company called Peugeot 
Automobile in 1896 in Lille which 
manufactured both bikes and 
cars. In 1926, the factory was 
separated for producing bikes and 
cars independently. Mr. Armand 
Peugeot focused on the production 
of passenger cars and trucks, while 
the production of small cars was 
assigned for grandsons, Pierres, 
Robert and Jules, in the family 
company (Les Fils de Peugeot 
Frères).

The "lion" Peugeot logo was 
designed by a jeweler and sculptor, 
Justin Blazer, in 1847 based on the 
flag of Franche-Comté region. It was 
attached onto Peugeot's kitchen 
utensils to denote the durability of 
steel and the strength of Peugeot. 

On the road of turning Peugeot 
into a mighty industrial empire in 
Europe, in addition to the success 
there have been the changes, trials, 

Figure 2: Armand Peugeot

Figure 3: Peugeot Logo

Figure 1: Grand Bi bicycle model

suffering, and creation and choices 
in direction for Peugeot to be an 
industry group constantly growing 
through each stage.
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2. SWITCHING STEP INTO 
GASOLINE ENGINES

The first gasoline car was Type 
2, a 4-wheel two-seater car, 
developed from Daimler's engines 
in Valentigney factory which had the 
maximum speed of 14.5 km/h. Next 
one was Type 4 model, which was 
as truly unique model and was one 
of a kind; it was ordered by the king 
of Tunisia; and Peugeot diversified 
their new car lines by producing 
at the same time the Type 5 (2 
seats), Type 6 and Type 7 (2-horse-
power 4-wheel car), and then Type 
8 Victoria, Type 9 and Type 10. In 
1895 Peugeot produced the Type 11 
model (two seats) and Type 12 and 
continued to be the championship 
at Paris-Bordeaux-Paris race. As of 
1899, the car portfolio of Peugeot 
consisted of 15 from 2 to 12 seats 
and weighed from 720 to 1250 kg. 

In 1901, Type 36 is a 2-wheel 
Convertible model with 3 seats and 
a model with 4 seats using new 
straight single-cylinder engine. This 
is the first Peugeot's hood car that 
marked the conversion into no-
chain drive transmission.

When World War 2 ended, most 
of the facilities were destroyed 
by bombs. By 1948, the company 
began to recover and cooperated 
with a famous Italian automotive 
design company - Pininfarina 

successful with new models 203, 403 
... and this partnership motivated 
Peugeot to extend to America 
market in 1958. At this time, Peugeot 
joined partnerships with many other 
manufacturers such as Renault 
(1966) and Volvo (1972).

In 1974, Peugeot had bought 30% 
stake of Citroën and then took 
control within next 2 years before 
renaming the company into PSA 
(Peugeot Societe Anonyme). Based 
on this alliance, Peugeot and Citroën 
could share of  the technology but 
remained independently in design.

3. PEUGEOT IN VIETNAMESE ‘ S 
MEMORIES

The first car was imported to Saigon 
in 1907. A French man owned that 
first one and later many Vietnam 
wealthy families bought French 
cars, mostly Peugeot vehicles. 
From 1939 onwards, Vietnamese 
people especially in the South were 
familiar with French products from 

colonial time so most of cars were 
originated from France. Along with 
cars, motorcycles or moped Peugeot 
such as P50 and P53 respectively 
appeared in 1932 and 1939 and 
equipped with 50cc engines had 
been very successful. In Vietnam, 
Peugeot moped vehicles had been 
fairly popular in the 1950s to the 
1980s before being replaced by the 
Japanese motorcycles.

Peugeot's bicycles, motorbikes 
as well as cars had come into 
the transportation history of the 
Vietnam's people for a fairly long 
period (70 years) as a legend; 
Vietnamese people liked Peugeot 
because of the compact structures 
and beauty, slender especially with 
strong power, high reliability as well 
as many other unique characteristics 
in the structures of the system. There 
was a time in the decades 1970 - 
1980, a criterion to win the love of 
a Hanoi's girl was "First love a Seiko 
owner, second love someone with 
a Peugeot goldfish ...” it was easy to 
understand how valuable Peugeot is 
in the hearts of Vietnamese people. 
Seiko here referred to the Japanese 
watch Seiko 5 and the goldfish 
Peugeot was a Peugeot's motorcycle 
model with goldfish color. These 
were 2 types of "handed goods" 
by people working in diplomacy, 
French Vietnamese people and later 
were taken from the South (after 
1975). In the 1970s, only a very 
wealthy family could own a Peugeot 
motorcycle in their house, those who 
having a goldfish colored bike was 
incomparable. Meanwhile, Peugeot 
bicycles were dedicated to young 
people as luxury jewelry stuffs which 
were only for really "cool" guys and 
girls. The vehicles were so "hot" such 
that sitting behind could be a great 
pride. 

Speaking of Vietnam's car in the 
early and mid-century ago, people 
could recall many names such as 

Figure 4: Peugeot Type 36

Figure 5: Legendary Peugeot 203 car 
model which was re-produced in 1948

Figure 6: Peugeot 206 - the car model 
that had been produced from the late 
90s to after 2000s
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Peugeot, Citroen or Renault. In the 
memories of older people who lived 
through two centuries, the French 
cars had been actually luxury, noble, 
beautifully designed, durable, 
reliable products which were also 
very popular at that time. Especially, 
the types Peugeot 203, 403, 404, 
504 were once famous in the South 
in the decades from 1950 to 1990 
which created different values of 
its long durability, new beautiful 
designs and other characteristics in 
unique attractive structures that had 
kept the cars' values in many years as 
a legend.
 
4 - THE RETURN OF A LEGEND AND 
THE "PERFECT COUPLE" STORY

On 04/08/2013, the leading 
automobile manufacturers and 
assembler in Vietnam - Thaco and the 
famous car manufacturer Peugeot 
from France conducted a signing 
ceremony for the "Technology 
transfer contract for manufacturing 
Peugeot vehicles with the first 
CKD model by the end of 2013 and 
another in 2014" and "The contract 
in exclusive distribution of Peugeot's 
passenger cars in Vietnam".

As a 200 year famous brand in France, 
Peugeot's passenger cars distributed 
by Thaco in the future are positioned 
as luxury European-level cars. The 
vehicle should be of higher level 
compared with Japanese cars and 
just a little bit lower than Mercedes 
and BMW vehicles.

In French culture, especially in 
magnificent Paris during the ancient 
time of princes and nobles, the 
word "Partenaire" means "dancing 
partner", while in dancing, if you 
want to have a good dace suitable 
for background music and especially 
for yourself, you would need to find 
a suitable "partenaire” for becoming 
a perfect couple that could create 

bewitched dance. Later, in the 
developing economy, the word 
partenaire or partner (in English) 
has been used in partnership, and 
in a certain extent, the meaning 
of the word "partner-counterpart" 
is essential to find out a mutual 
partner in order to understand each 
step of the project, the breathing 
rhythms of the production, the 
pitches of customer needs and the 
scene of market changes to become 
a successful "perfect couple" on 
the commercial dance floors of 
domestic and international regions. 
The legend Peugeot has returned 
and found in Thaco a "dance partner 
- partenaire" fully own all above 
characteristics and they would 
become such perfect couple.

Along with the strategy to 
develop Thaco become a leading 
corporation in ASEAN region, the 
collaboration between Thaco and 
Peugeot will bring many benefits to 
consumers as well as the Vietnam's 
automobile industry, especially 
in cars modern luxury Peugeot 
which comes with after-sales 
services in accordance with high 
French standards. The technology 
transfer of high-end Peugeot cars 
for Thaco will be a shining spot 
that the 20 years of development 

of Vietnam's automobile industry 
could not match. This will probably 
be the breakthrough of Vietnam's 
automobile industry at high levels in 
preparation for the integration into 
the ASEAN market by 2018.

The elegance, aristocratic features 
bearing many traditions and 
especially the strength, durability, 
reliability of the cars with reasonable 
prices will be very suitable for 
business people or young people 
who love the differences and 
especially always want to be 
successful in competitions. On the 
other hand, this legendary Peugeot 
model will be suitable as it catches 
the mensurate, habits, mindset and 
preferences traditionally inherited in 
Vietnamese people: the durability, 
reliability and the vehicle value that 
would not be worn out over the 
years.

In the coming time, you'll be driving 
a Peugeot on Vietnam streets , but 
I'm sure you did not know that your 
family might once own a product 
from the famous Peugeot brand 
which is a pepper mill; the first 
invention of Peugeot in 1842. It has 
simple, sensible, durable design 
and is reliable such that it has been 
maintained unchangeable 'til today.

Figure 7: THACO positioning its assembly of high-end car models
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www.facebook.com/peugeotvn
www.peugeotvietnam.vn

HOTLINE 
0938 805 036
0938 806 977
0933 806 285 

Bắc Bộ
Trung Bộ
Nam Bộ

Peugeot Hà Nội
Peugeot Thái Nguyên
Peugeot Quảng Ninh 
Peugeot Vinh
Peugeot Phú Mỹ Hưng
Peugeot Bình Dương

PEUGEOT 408
Sang trọng & lịch lãm

Km số 10, Đường Giải Phóng, X.Tứ Hiệp, H. Thanh Trì, Hà Nội
P. Đồng Quang, TP. Thái Nguyên,T. Thái Nguyên
P. Hà Khẩu, TP. Hạ Long, T. Quảng Ninh
X. Nghi Phú, TP. Vinh, T. Nghệ An 
Số 330, Nguyễn Văn Linh, P. Bình Thuận, Q.7, TP. HCM
56/9 ĐLBD, Tổ 15, KP. Bình Giao, P. Thuận Giao, TX. Thuận An, T. Bình Dương
 

0938 805 036
0933 805 623
0933 806 010
0938 807 626
0938 805 110
0933 806 739



HOA HẬU ĐẶNG THU THẢO 
“Tôi rất vinh dự khi được làm Đại sứ 
cho thương hiệu Peugeot”

SỞ HỮU VẺ ĐẸP TRONG SÁNG VÀ SANG TRỌNG, HOA HẬU VIỆT 
NAM 2012 - ĐẶNG THU THẢO LUÔN GÂY THIỆN CẢM VỚI NGƯỜI ĐỐI 
DIỆN MỖI KHI ĐƯỢC TIẾP XÚC. TÂM NIỆM TRỞ THÀNH MỘT HOA HẬU 
KHÔNG SCANDAL, KHÔNG ỒN ÀO SHOWBIZ, ĐẶNG THU THẢO ĐÃ 
TỪNG NGÀY HOÀN THIỆN MÌNH HƠN TRONG CƯƠNG VỊ HOA HẬU. 
GẶP VÀ TRÒ CHUYỆN VỚI THU THẢO TRONG MỘT NGÀY ĐẦU XUÂN, 
THU THẢO ĐÃ CHIA SẺ THÊM CÙNG BẠN ĐỌC AUTO THACO VỀ VAI 
TRÒ MỚI - ĐẠI SỨ THƯƠNG HIỆU PEUGEOT TẠI VIỆT NAM.

Chào Thu Thảo, năm 2013 đã kết 
thúc, Thu Thảo có hài lòng với 
những gì mình đã làm được trong 
năm qua? 

Năm 2013 vừa qua có thể coi là năm 
mà Thu Thảo dành phần lớn thời gian 
cho các hoạt động xã hội, nhờ thế 
mà đã được đi nhiều nơi, quen thêm 
nhiều người. Và quan trọng hơn 
hết  là Thảo đã có được những trải 
nghiệm rất ý nghĩa để có cách nhìn 
khác hơn, sâu rộng hơn trong cuộc 
sống. Được tiếp xúc và trò chuyện 
với những người có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn, Thảo thấy tuy mỗi 
người đều có một số phận khác nhau 
nhưng họ vẫn cố gắng vươn lên 
trong cuộc sống, không khuất phục 
số phận, điều đó làm Thảo vô cùng 
nể trọng và cũng khiến Thảo phải 
suy nghĩ rất nhiều về bản thân mình. 
Những trải nghiệm đó cũng chính là 
động lực giúp Thảo luôn lạc quan để 
hướng về phía trước mỗi khi gặp trở 
ngại, buồn phiền trong cuộc sống.

Vừa qua, Thu Thảo đã chính thức 
trở thành Đại sứ thương hiệu 

Peugeot tại Việt Nam - thương hiệu 
ôtô lớn đến từ nước Pháp. Thu Thảo 
có thể chia sẻ lý do về sự lựa chọn 
này và cảm nhận của Thu Thảo khi 
trở thành Đại sứ thương hiệu ôtô 
Peugeot?

Khi được Công ty ôtô Trường Hải mời 
làm Đại sứ thương hiệu xe Peugeot 

và dòng xe Peugeot 408, Thảo đã 
đồng ý ngay, vì Thảo yêu vẻ đẹp của 
nước Pháp và ấn tượng với thương 
hiệu Peugeot cũng như công nghệ 
và chất lượng mà những sản phẩm 
từ thương hiệu này mang lại. Đối với 
Thảo, nước Pháp đem lại nhiều cảm 
xúc, là nơi tổng hòa rất nhiều vẻ đẹp 
của kiến trúc và thời trang. Thảo rất 

THỦY TRANG

Ông Phạm Đỗ Anh Duy - PGĐ Showroom Peugeot Phú Mỹ Hưng trao 
chìa khóa xe Peugeot 408 cho Đại sứ thương hiệu Peugeot - Hoa hậu 
Đặng Thu Thảo
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vinh dự khi được làm đại sứ cho một thương hiệu 
có chiều dài lịch sử hơn 200 năm và đã từng gắn 
bó với nhiều thế hệ người Việt. Thảo sẽ cố gắng 
hoàn thành tốt vai trò đại sứ này. Riêng dòng xe 
Peugeot 408 sang trọng và đẳng cấp sẽ luôn là 
người bạn đồng hành trong các hoạt động từ 
thiện của Thảo trong năm tới. Và cũng hy vọng 
qua thương hiệu Peugeot, hình ảnh Thảo sẽ hoàn 
thiện và gần gũi với công chúng hơn. 

Tết Nguyên đán sắp đến, Thu Thảo có thể bật mí 
những dự định của mình trong năm mới không? 
Thu Thảo có dự định sẽ tham gia các cuộc thi 
nhan sắc quốc tế sắp tới?

Trước mắt, trong dịp tết cổ truyền này, Thảo sẽ kết 
hợp với một số nhà tài trợ để chuẩn bị thật nhiều 
phần quà tết đi về các vùng quê tặng cho những 
người có hoàn cảnh khó khăn, giúp mọi người 
phần nào được hưởng một cái tết trọn vẹn. Cũng 
trong năm 2014, Thảo sẽ chính thức tham gia vào 
một quỹ từ thiện với vị trí là người điều hành. Điều 
này khiến Thảo cảm thấy vô cùng háo hức bởi 
đó chắc chắn sẽ là dịp để Thu Thảo học hỏi thêm 
nhiều điều hay, nhất là cách điều hành quỹ. Đó là 
nền tảng quý giá giúp Thảo hiện thực hóa mong 
ước của mình là lập ra một quỹ từ thiện do chính 
mình sáng lập. Ngoài ra, hiện giờ Thảo vẫn còn là 
sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường, nên Thảo 
sẽ cố gắng trau dồi, học tập thật tốt để có thể mau 
chóng ra trường và tập trung thực hiện các dự án 
trong tương lai. Còn việc đi thi quốc tế thì trước 
giờ Thảo luôn cân nhắc rất kỹ càng bởi nhiều yếu 
tố. Thật khó mà nói trước được điều gì nhưng cứ 
chuẩn bị mọi kỹ năng thật tốt, nếu lúc đó Thảo 
cảm thấy phù hợp thì chắc chắn sẽ tham gia. 

Cảm ơn Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã dành thời 
gian chia sẻ. Năm mới, chúc Thu Thảo luôn tươi 
trẻ và nhanh chóng thực hiện được những ước mơ 
của mình.
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MISS VIETNAM DANG THU THAO 
“ It’s my honour  to be the brand 
ambassador for Peugeot”

WITH A PURE AND ELEGANT BEAUTY, MISS 
VIETNAM 2012 - DANG THU THAO ALWAYS 
MAKES PEOPLE SYMPATHIZED WITH HER AT EACH 
CONTACT. KEEPING MIND OF BEING A MISS 
BEAUTY WITHOUT SCANDAL, SHOWBIZ TROUBLES; 
DANG THU THAO HAS BEEN PERFECTING HERSELF 
MORE AND MORE  AS MISS VIETNAM. ONE 
EARLY SPRING DAY,  MEETING WITH THU THAO, 
SHE SHARED HER FEELING TOWARDS NEW ROLE- 
AMBASSADOR FOR THE BRAND PEUGEOT WITH 
AUTO THACO READERS.

THUY TRANG
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Hello Thu Thao, the year 2013 
ended, do  you feel satisfied with 
what you‘ve done last year?

In the last year 2013, I‘ve spent 
most of the time for social activities, 
through that I’ve had chances to go 
to many places and get acquainted 
with many people. And the most 
important thing is I‘ve had many 
meaningful experiences so that I can 
have a more different, deeper and 
wider look about life. I‘ve met and 
talked with some people who are 
in extremely difficult circumstances, 
but they always try to rise up in life, 
not to yield to fate; this makes me 
respect them so much and think a 
lot about myself. These experiences 
motivate me to be optimistic 
to move forward when having 
difficulties, sorrows in life. 

Recently, Thu Thao has officially 
become the Peugeot brand 
ambassador in Vietnam – the big 
automobile brand of France. Can 
you share the reason for this choice 
and your feeling when becoming 
Peugeot brand ambassador?

When Truong Hai Auto Corporation  
proposed me to be brand 
ambassador for Peugeot and Peugeot 
408, I agreed immediately because I 
love the beauty of France and I am 
impressed with the brand Peugeot 
as well as technology and quality of 
the products. France brings to me 
many emotions a country of many 
architectural beauties and fashions 
harmonized. I’m very honored to be 
the ambassador for the brand which 
has the long history over 200 years 
and has been fond of by several 
Vietnamese generations. I will try to 
accomplish this role. The car Peugeot 
408 will be my special companion in 
the charitable activities next year. 
And I hope that through the Peugeot 
brand, my image will be more 
perfect and closer to the public.

Lunar New Year is  coming; can you 
reveal your plans in the new year? 
Do you intend to participate in the 
next international beauty contests?

Foremost, in this Lunar New Year, I 
will  coordinate with some sponsors 
to prepare many Tet gifts and go 
to the countryside to deliver to 
the people who have the difficult 
circumstances, helping them to have 
a sufficient Tet. Also in 2014, I will 
participate officially in a charitable 
organization as the administrator. 
This makes me very excited because 
I can learn many good things, 
especially how to run the fund. It 
will be a valuable foundation for 
me to follow my dream to create 
a charitable fund by myself. In 
addition, I’m still a student so I try to 
study well for soon graduation and 
to concentrate on implementation 
of the projects in the future. 
Regarding to the international 
beauty contests, I should consider 
carefully many factors. It is difficult 
to foretell anything, I would need to 
prepare good skills, and I will surely 
participate when I feel convenient.

Thanks Miss Dang Thu Thao for 
spending time to share with us. I wish 
you to be always cheerful and to 
realize your dreams very soon.

 AUTO THACO
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Diễn viên Trí Quang 
VỚI TÔI, XE NHƯ LÀ 
“NGƯỜI TÌNH”

MỘT CHIỀU CUỐI NĂM, SAU 
NHỮNG BẬN RỘN CỦA CÔNG 
VIỆC, DIỄN VIÊN TRÍ QUANG 
HẸN GẶP TÔI TRONG KHUÔN 
VIÊN TƯ GIA RỘNG LỚN CỦA 
ANH TRÊN MỘT CON ĐƯỜNG 
KHÁ YÊN TĨNH THUỘC QUẬN 
TÂN BÌNH (TP.HCM). Ở ANH, 
TOÁT LÊN VẺ HÒA ĐỒNG VÀ 
ĐỜI THƯỜNG VỚI CHIẾC QUẦN 
JEAN VÀ ÁO THUN. TRONG 
KHÔNG GIAN THANH VẮNG 
CÙNG VỚI NẮNG CHIỀU SÀI 
GÒN, ANH ĐÃ CHIA SẺ VỀ 
NHỮNG VẤT VẢ TRONG NGHỀ 
DIỄN VIÊN.

Tôi tìm thấy sự thiêng liêng 
trong nghề

Diễn viên Trí Quang sinh ra trong một 
gia đình đông anh chị em tại vùng 
đất ngoại thành, huyện Hóc Môn, 
Thành phố Hồ Chí Minh. Sau hơn 10 
năm “lăn lộn” với nghề, anh đã để lại 
nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng 
khán giả qua các vai diễn trên phim 
truyền hình như: Hướng nghiệp, Nhịp 
đập trái tim, Bến sông trăng, Cú đấm, 
Vợ tôi là số 1… và trên sân khấu kịch 
nói với các vở: 270gram, Cổ tích một 
tình yêu, Nửa đời ngơ ngác…

Tâm sự về nghề, anh nói: “Nghề 
diễn, bạn biết đấy, tôi và các bạn diễn 
luôn phải đi tìm cảm xúc để rồi sau 
đó truyền cảm hứng ấy đến với bao 
khán, thính giả sân khấu cũng như 

truyền hình. Mà cảm xúc thì đâu phải 
cứ muốn khóc, cười là có ngay. Đó là 
những chuỗi ngày vật lộn với phim 
trường, với ánh đèn sân khấu và phải 
hoàn toàn nhập tâm vào số phận của 
nhân vật. Để nhận được một câu khen 
tặng của khán giả, chúng tôi phải 
đánh đổi bằng hàng vạn giọt mồ hôi 
thậm chí là cả nước mắt. Ánh đèn sân 
khấu thì luôn sáng chói, thế nhưng 
đằng sau cánh gà là sự lao động khổ 
cực của bao người để tạo nên những 
giá trị tinh thần cho đông đảo người 
theo dõi. Những tiếng vỗ tay, nụ cười 
hay giọt nước mắt cảm động của khán 
giả, chính là sự thành công của chúng 
tôi. Vì vậy, chúng tôi cảm nhận được 
sự thiêng liêng và giá trị quý báu khi 
diễn, để truyền cảm xúc tới mọi người”.

Vẫn cống hiến hết mình cho 
nghệ thuật

Không phải là diễn viên được đào tạo 
bài bản từ các trường sân khấu điện 
ảnh, nhưng chính tinh thần ham học 
hỏi và nghề dạy nghề đã giúp Trí 
Quang từ từ vượt qua được các rào 
cản để khẳng định cho mình một vị 
trí riêng. Rào cản ấy chính là sự khắt 
khe của đạo diễn, nhà chuyên môn 
và đặc biệt là khán giả. Anh chia sẻ: 
“Khi mới bắt đầu diễn kịch, mà diễn 
không micro, tức là giống như tôi 
đang nói chuyện bình thường với bạn 
và bên dưới là khán giả theo dõi. Từng 
ánh mắt, cử chỉ của tôi, tất cả đều phải 
trau chuốt, phải thận trọng và đúng 
lời thoại. Đóng phim truyền hình diễn 

sai thì được diễn lại, nhưng trên sân 
khấu kịch, sai một câu coi như vở kịch 
thất bại”.

Sự vất vả của người diễn viên không 
phải chỉ là làm sao đi tìm cảm xúc và 
truyền tải được linh hồn của nhân 
vật, mà bên cạnh đó còn là “nỗi khổ 
vì những suất diễn về khuya hay chạy 
lòng vòng khắp cả nước để có được 
những cảnh quay phù hợp, mà thời 
tiết có bao giờ thấu hiểu lòng người. 
Có khi đang diễn thì trời đổ mưa, cả ê 

LAN ANH
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kíp chạy tán loạn kiếm chỗ nấp, rồi 
những đêm lạnh giá khi diễn ở đồi 
núi Tây Nguyên, hay cái nắng gay gắt 
chói chang của mùa hè… Nhiều lắm 
những cảnh diễn khốn khổ vì thời 
tiết”.   - Anh cho biết.

Nói sao cho hết những gian khổ của 
nghề diễn, nhưng với Trí Quang, 
ngày nào còn sức khỏe, còn cảm 
hứng, còn được khán giả nhớ tới thì 
anh vẫn sẽ còn cống hiến hết sức 
mình cho nghệ thuật.

Tháng 6/2013, diễn viên Trí Quang 
đã “tậu” về cho mình chiếc xe 
Mazda 3. Anh rất ưng ý với lựa chọn 
này bởi sự nhỏ gọn cùng kiểu dáng 
năng động, thể thao và nhiều tính 
năng nổi bật khác của xe đã đáp 
ứng mọi nhu cầu của anh. Anh 
cũng bật mí, đang “ngắm nghía” 
chiếc Mazda CX6 sang trọng, lịch 
lãm, và cho biết đây là mục đích 
tiếp theo trong năm tới. 
Từ khi có xe, anh luôn coi xe như 
là “người tình” của mình, anh cho 
biết: “Có ôtô, tôi cảm thấy đi đâu 

mình cũng được bảo vệ, chở che. Với 
tôi, chiếc xe như một “người tình”. Dù 
phải đến những nơi hẻo lánh xa xôi, 
các sườn đồi gập ghềnh, hay những 
con đường sình lầy… thì xe luôn 
đồng hành và không bỏ cuộc. Hơn 
nữa, “người tình” ấy luôn cùng tôi 
đi tìm những cảm xúc, cùng tôi trải 
nghiệm đó đây và thậm chí, tôi cũng 
đau khi xe bị chấn thương vì va quệt. 
Vì vậy, nếu đi đâu trong phạm vi cho 
phép, tôi đều tự lái xe, rong ruổi cùng 
“người tình” trong sự nghiệp diễn 
xuất của mình”.
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Actor Tri Quang 
FOR ME, CAR IS LIKE A “THE LOVER”

IN ONE AFTERNOON NEAR THE END OF THE YEAR, ACTOR TRI QUANG INVITED ME TO HIS SO ENORMOUS 
HOUSE SITUATED ON A QUIET STREET OF TAN BINH DISTRICT, SAIGON CITY AFTER A BUSY WORKING DAY. 
HE LOOKED VERY SOCIABLE AND CASUAL IN A SIMPLE T-SHIRT AND A JEAN. IN A QUIET SPACE WITH 
SMOOTH SUNLIGHT, HE SHARED WITH ME THE HARDSHIPS IN HIS ACTING CAREER.

LAN ANH
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I have found the holiness of 
my profession

Actor Tri Quang was born in a family 
of many brothers and sisters living 
in an eastern suburb of Hoc Mon 
district, Ho Chi Minh City. After more 
than 10 years of hard work in the 
profession, he has left a variety of 
deep impressions in the audiences’ 
hearts by his roles in many TV drama 
series such as: Huong nghiep, Nhip 
dap trai tim, Ben song trang, Cu dam, 
Vo toi la so 1,...as well as in some 
plays in theaters: 270 gram, Co tich 
mot tinh yeu, Nua doi ngo ngac...
He said: “As you might know, in acting 

career, I and my colleagues always 
have to find out the emotions and 
then inspire the spectators, listeners in 
the theaters as well as those who are 
watching on the TV. But, emotions are 
not ready as you are crying or laughing. 
Those were the struggling days under 
the hot of the limelight and we had to 
be fully immersed in the character’s 
destiny. To gain a compliment from 
the audience, we have exchanged 
thousands of sweat drops and even 
tears for that. Limelights are always 
shining but there is miserable labor 
of many people in the backstage to 
create spiritual values for the broad 
audience. The applause, emotional 
smiles or tears of the audience are the 
evidence of our success. Therefore, we 
feel the sacredness and the precious 
value of performing which is to 
transfer our emotions to audiences”.

Still dedicate my best to the art

Although he was not an actor 
professionally trained at any movie 
and stage university, by the eager-to-
learn spirit and training via practices, 
Tri Quang has gradually overcome 
all the obstacles to assert his own 
position. Those barriers are the 
strictness of directors, professionals 
and especially the audience. He 
shared: “When I started to act, I was 
performing without a microphone, 
which is the same as I am normally 
talking to you, and below was the 
audience watching. All of my gazes, 
gestures must be polished, cautious 
and exact with the dialogue. A wrong 
act in TV drama can be redone, but on 
the stage, a false statement could fail 
entirely the play”.

The hard work of an actor is not just 
to find out the right emotion and 
express the soul of the character, 
but besides, there is “the suffer 
from the late night performances or 
going around all over the country 
to get the appropriate shots, but the 
weather has never understood the 

human wishes. Sometimes it rained 
in the middle of the performance, the 
crew stampeded for hiding, or when 
we performed in the cold nights in 
Highland mountains, or under fierce 
and blazing sunlight of summers... 
There have been a lot of miserable 
scenes because of the weather “. - said 
the actor. 

Cannot express all the hardships of 
acting, but with Tri Quang, he would 
always keep his best devotion to 
the art whenever he is still healthy, 
inspirable or still remembered by the 
audience.

In June 2013, Actor Tri Quang 
bought a Mazda 3 car for himself. 
He was really happy with this 
choice because of the compactness, 
dynamic and sporty style as well as 
many other outstanding features of 
the car which met all his needs. He 
also revealed that he was looking for 
another car which is the classy and   
elegant Mazda CX6, and said it was 
his next goal in the coming year. 

Since owning the car, he has always 
regarded it as his “the lover” as he 
said: “Since I had the car, I have always 
felt protected and cared while driving. 
For me, the car is a “the lover”. Despite 
the obscure places, rocky hillsides, 
or muddy roads... the vehicle always 
move on and never give up. Moreover, 
the “lover” is always accompanying 
me in seeking emotions and sharing 
the same experience here and there, I 
was hurt when vehicle injured because 
of collision. Therefore, if I have to go 
somewhere within the allowable 
distances, I would drive by myself to 
enjoy the acting journey with my “the 
lover” “.
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KIA RIO RẤT PHÙ HỢP 
VỚI NHỮNG NGƯỜI YÊU THỂ THAO 
VÀ NĂNG ĐỘNG

SINH RA VÀ LỚN LÊN TẠI TP. HỒ CHÍ MINH, TRONG GIA ĐÌNH CÓ 
TRUYỀN THỐNG CHƠI QUẦN VỢT. NGAY TỪ NHỮNG NGÀY NHỎ, 
MINH QUÂN ĐÃ THEO CHA MẸ ĐẾN SÂN TENNIS. THỜI GIAN ĐẦU 
CHỈ NHÌN BỐ MẸ CHƠI VÀ CHẠY NHẶT BANH, DẦN DÀ MINH QUÂN 
ĐƯỢC HƯỚNG DẪN CẦM VỢT, PHÁT BANH, CHẠY BÓNG… NIỀM 
ĐAM MÊ VỚI QUẦN VỢT ĐÃ THÔI THÚC ANH LỰA CHỌN TENNIS 
LÀM SỰ NGHIỆP, KHI ĐÓ ANH ĐANG LÀ VẬN ĐỘNG VIÊN BƠI LỘI 
CỦA ĐỘI TUYỂN BƠI LỘI TP. HỒ CHÍ MINH. NĂM 14 TUỔI, ĐỖ MINH 
QUÂN ĐÃ THAM GIA THI ĐẤU CHUYÊN NGHIỆP. 17 TUỔI, ĐĂNG 
QUANG CHỨC VÔ ĐỊCH CÁC TAY VỢT XUẤT SẮC TOÀN QUỐC VÀ 
SAU ĐÓ LIÊN TỤC ĐOẠT HUY CHƯƠNG ĐỒNG QUA CÁC KỲ SEA 
GAMES 2003, 2005, 2007, 2009, 2011 VÀ 10 NĂM LIỀN LÀ TAY VỢT 
XUẤT SẮC TOÀN QUỐC.

Được biết, anh tạm thời giã từ sự 
nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, phải 
chăng anh đang lên kế hoạch cho 
một hướng đi mới?

Sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp 
của các tay vợt luôn ngắn, vì vậy 
tôi không phải quá cân nhắc khi 
tạm dừng cuộc đua với trái banh 
nỉ khi ở tuổi gần 30. Sau khi quyết 
định tạm giã từ sự nghiệp thi đấu 
chuyên nghiệp, tôi đã dành 6 tháng 

tham gia khóa học Huấn luyện viên 
tại Club Med Academy để lấy bằng 
USPTR (bằng HLV nhà nghề của Hiệp 
hội quần vợt Mỹ). Hiện nay, tôi là 
Huấn luyện viên tại Liên đoàn TDTT  
TP.HCM. Mục đích của tôi trong 
tương lai là trở thành một huấn 
luyện viên giỏi, có thể dìu dắt học trò 
trở thành những tay vợt tài năng, sẵn 
sàng thi đấu tại các đấu trường khu 
vực cũng như quốc tế để cống hiến 
hết mình cho nền thể thao nước nhà.

LAN ANH

ĐỖ MINH QUÂN - CỰU VẬN ĐỘNG VIÊN TENNIS SỐ 1 VIỆT NAM

Để thuận lợi cho quá trình di chuyển 
tập luyện và những chuyến đi chơi 
cùng gia đình, Minh Quân đã sắm cho 
mình mẫu xe thể thao, năng động 
- Kia Rio. Auto Thaco đã có buổi trò 
chuyện với Minh Quân, cựu vận động 
viên Tennis số 1 Việt Nam về niềm 
đam mê thể thao và những tình cảm 
dành cho Kia Rio.
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Có nhiều kinh nghiệm tại các trận 
đấu mang tầm quốc tế, anh có 
lời khuyên gì cho những tay vợt 
trẻ đang dấn thân vào sự nghiệp 
tennis?

Có đi thi đấu ở nước ngoài mới biết 
được kỹ thuật, sự rèn luyện của các 
đồng nghiệp nước bạn thật đáng 
để mình học hỏi. Quần vợt Việt 
Nam vẫn giậm chân tại chỗ trong 
nhiều năm qua. Các đồng nghiệp 
quanh tôi họ tài năng, có ý chí phấn 
đấu, vượt khó, tuy nhiên sự quan 
tâm đầu tư từ liên đoàn thể thao 
cũng như nội lực từ chính họ đều 

gặp khó khăn về tài chính, đó là lý 
do khiến họ khó có cơ hội được cọ 
xát với đồng nghiệp các nước. Mà 
theo tôi, làm gì cũng vậy, phải thực 
hành nhiều, rèn luyện nhiều mới 
thành công. Tennis cũng vậy, thi 
đấu và thi đấu thì mới lên tay được.

Được biết anh đang sử dụng xe Kia 
Rio, anh có thể cho biết cảm nhận 
khi sử dụng mẫu xe này?

Tôi nhận thấy mẫu xe Kia Rio phiên 
bản hatchback có kiểu dáng đẹp, 
năng động, trẻ trung rất phù hợp với 
người chơi thể thao. Hơn nữa, Kia Rio 

được trang bị nhiều option mà giá cả 
lại phù hợp với thu nhập. Khi quyết 
định mua xe, tôi cũng nhận được 
nhiều sự tư vấn từ người thân, chính 
vì thế sự lựa chọn của tôi cũng chính 
là của gia đình. Trong những chuyến 
đi xa, tôi và cha luân phiên nhau 
làm tài xế. Mỗi khi cầm vô lăng chạy 
đường trường, nhìn lại phía sau thấy 
mọi người đang say giấc ngủ khiến 
tôi cảm giác như mình là người che 
chở, bảo vệ cho gia đình. Chiếc xe trở 
thành cầu nối giúp gia đình tôi ngày 
càng gắn bó hơn.
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KIA RIO IS VERY SUITABLE FOR 
DYNAMIC PEOPLE WHO LOVE SPORT

DO MINH QUAN - FORMER NO. 1 PROFESSIONAL TENNIS PLAYER IN VIETNAM

HE WAS BORN AND RAISED IN HO CHI MINH CITY, IN 
A FAMILY WITH TRADITION OF PLAYING TENNIS. SINCE 
THE YOUNG AGE, MINH QUAN HAD FOLLOWED 
HIS PARENTS TO THE TENNIS COURTS. DURING FIRST 
TIME HE JUST WATCHED HIS PARENTS PLAYING AND 
WORKED THE CADDY JOB, GRADUALLY, MINH QUAN 
HAD BEEN GUIDED TO HOLD THE GRIP, SERVE AND 
RUN ... THE PASSION FOR TENNIS HAD INSPIRED HIM 
TO SELECT TENNIS AS A CAREER CHOICE; WHEN, HE 
WAS A SWIMMING ATHLETE OF THE PROFESSIONAL 

TEAM IN HO CHI MINH CITY. AT 14 YEARS OLD, 
DO MINH QUAN PARTICIPATED IN PROFESSIONAL 
COMPETITION. BY 17 YEARS OLD, QUAN WON 
THE CHAMPIONSHIP OF THE NATIONAL BEST 
PLAYER LEAGUE AND THEN REPEATEDLY WON 
THE BRONZE MEDALS OVER THE SEA GAMES IN 
2003, 2005, 2007, 2009, 2011, AND HAD BEEN 
THE NATIONWIDE EXCELLENT PLAYER FOR 10 
CONSECUTIVE YEARS.

LAN ANH
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For convenience in training and 
family trips, Minh Quan purchased 
a dynamic and sporty car, - Kia Rio 
for himself. Auto Thaco has had a 
conversation with Minh Quan, former 
No. 1 professional Tennis player in 
Vietnam, about the sport passion and 
his love to Kia Rio.

I have been told that you 
have temporarily retired from 
professional career, are you 
planning for a new direction?

The professional of tennis player is 
always short, so I did not have much 
consideration to stop the race with 
the felt balls at the age of nearly 30. 
After deciding to temporarily retire 
from professional competition, 
I have spent 6 months to participate 
in the Coaching course at Club Med 
Academy to gain a USPTR certificate 
(the professional coaching 
certificate by the United States 
Tennis Association). Currently, I am a 
coach at HCM City Sport Federation. 
My future aim is to become a good 
coach that can build my students to 
become talented players who will 
be ready to play in the regional and 
international arenas as well as to 
devote myself to the national sports.

With extensive experience in 
international matches, what advice 
would you give the young players 
committing to tennis career?

Only when playing overseas, I 
found that technique and training 

of foreign colleagues is worthy to 
learn only. Tennis in Vietnam has 
been remaining stalled for years. My 
colleagues around are talented and 
have the will to strive, to overcome 
difficulties; however, the investment 
from the federation as well as from 
their internal resources has been 
face financial difficulties which is 
the reason why they hardly get a 
chance to play with international 
colleagues. In my opinion, practice 
is very important in everything, 
success only comes from training. 
The same n Tennis too, playing and 
playing again can help you improve 
your techniques.

I know that you are using a Kia Rio 
car, how do you feel when using this 
model?

I have noticed that the hatchback 
version of Kia Rio has sleek, dynamic 
and young design which is very 
suitable for sport players. Moreover, 
Kia Rio is equipped with many 
options but the price is consistent 
with my income. When deciding to 
buy the car, I also received a lot of 
advices from the relatives hence, 
so my choice was also the selection 
of my family. During long distance 
trips, my father and I drive the car 
in turns. When holding the drive 
wheel for long run and look back 
I found that people were sleeping 
peacefully which made me feel like 
as a protector of my family. The car 
has become the bridge to connect 
the family members stick together.
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NGHỆ SĨ ƯU TÚ ĐỖ LINH 
SORENTO LÀ NGƯỜI BẠN 
ĐỒNG HÀNH CỦA TÔI

HƠN 40 NĂM GẮN BÓ VỚI ÂM NHẠC DÂN TỘC, TÊN TUỔI 
CỦA NGHỆ SĨ ƯU TÚ (NSƯT) ĐỖ LINH CÙNG NHỮNG ĐIỆU HÁT 
BÀI CHÒI DÂN DÃ, NHỮNG TIẾNG ĐÀN BẦU, ĐÀN TRANH 
ĐẬM ĐÀ HƯƠNG VỊ XỨ QUẢNG “CHƯA MƯA ĐÃ THẤM” 
LUÔN ĐƯỢC KHÁN GIẢ YÊU MẾN, ĐÓN NHẬN, ĐIỀU NÀY 
ĐÃ KHẲNG ĐỊNH SỰ THÀNH CÔNG CỦA ANH TRONG LÒNG 
KHÁN GIẢ. TRONG CÁI SE LẠNH CỦA ĐÀ NẴNG MỘT NGÀY 
CUỐI NĂM, AUTO THACO ĐÃ CÓ CUỘC HẸN VỚI NSƯT ĐỖ 
LINH ĐỂ CHIA SẺ VỚI ANH VỀ CÔNG VIỆC VÀ NGƯỜI BẠN 
ĐỒNG HÀNH - KIA SORENTO.

Cơ duyên đến với nghệ thuật

Đỗ Linh sinh ra trong một gia đình có 
truyền thống nghệ thuật, ấu thơ của anh 
được nuôi dưỡng bằng những lời ru, điệu 
dân ca mượt mà của người mẹ hiền tảo 
tần mưa nắng và người cha mà anh tôn 
kính - diễn viên chính của gánh hát tuồng 
Ý Hiệp miền Trung nổi tiếng thời bấy giờ, 
người đã dìu dắt những bước đi đầu tiên 
của anh đến với âm nhạc… Tất cả những 
điều đó đã tạo nên một NSƯT Đỗ Linh 
với tâm hồn nghệ sĩ, thể hiện qua những 
sáng tác gắn liền với tên tuổi của anh 
như: Thương thầm, Đêm Mê Kông, Hội 
An thương nhớ…
                                                            
Từ nền tảng gia đình làm nghệ thuật, 
năm lên 7 tuổi, Đỗ Linh được tham gia 

học đàn và lưu diễn theo nhiều 
gánh hát. Năm 18 tuổi, anh thi vào 
Đoàn dân ca Quảng Nam, 21 tuổi đã 
đóng vai chính cho Đoàn dân ca kịch 
Quảng Nam - Đà Nẵng… Điều này lí 
giải vì sao những sáng tác mới nhất 
của anh mang âm hưởng tân cổ giao 
duyên yêu cái mặn mà, dân dã, tình 
người của đất Quảng Nam.

Tâm huyết với âm nhạc dân tộc

Những năm gần đây, sức khỏe của 
NSƯT Đỗ Linh phần nào bị ảnh 
hưởng bởi chứng bệnh thoát vị đĩa 
đệm, nhưng trên hết, với tất cả lòng 
yêu nghề, sự đam mê, Câu lạc bộ 
(CLB) nghệ thuật dân tộc mang tên 
anh hằng đêm vẫn miệt mài biểu 

NGỌC ANH
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diễn. Bên cạnh đó, CLB Đỗ Linh còn 
là địa chỉ uy tín chuyên giảng dạy: 
đàn tranh, đàn bầu, đàn nhị, sáo trúc, 
guitar, dạy hát dân ca bài chòi, các làn 
điệu dân ca 3 miền và kỹ năng kịch 
sân khấu… với mong muốn ngày 
càng có nhiều học viên đam mê loại 
hình nghệ thuật truyền thống này. 
Chỉ có như vậy, những điệu hát chòi 
dân dã, tiếng đàn bầu, đàn tranh mới 
có cơ hội phát huy và lưu truyền cho 
các thế hệ sau. 

Sorento – Người bạn đồng hành

Do đặc thù công việc biểu diễn và 
nhu cầu sử dụng của gia đình, nên 
ôtô là phương tiện đi lại thiết yếu 
của anh. Dù đã sử dụng nhiều dòng 

xe nhưng sau khi sở hữu Kia Sorento, 
NSƯT Đỗ Linh đã chia sẻ cảm xúc của 
hơn 365 ngày gắn bó với người bạn 
đồng hành đặc biệt này: “Sorento phù 
hợp với nhu cầu sử dụng của tôi và gia 
đình, xe thu hút không chỉ bởi mẫu mã 
đẹp, màu sắc cá tính, vóc dáng thể thao 
mạnh mẽ, không gian nội thất rộng rãi 
giúp tôi và các anh em trong CLB có 
thể mang theo đạo cụ. Tôi hài lòng với 
quyết định lựa chọn Sorento, mặc dù là 
mẫu xe SUV nhưng Sorento lại rất tiết 
kiệm nhiên liệu, một trong những yếu 
tố mà khách hàng nào cũng quan tâm. 
Ngoài ra, chi phí đầu tư hợp lý nhưng 
Sorento lại được trang bị nhiều option 
hiện đại, tiện nghi…”.

Sau những giờ phút miệt mài với 

nghệ thuật, với công việc biểu diễn, 
NSƯT Đỗ Linh có thể thư giãn thoải 
mái với nội thất tiện nghi cũng như 
thưởng thức âm nhạc bằng hệ thống 
âm thanh hiện đại của Sorento. 
Những ngày đẹp trời, anh và gia đình 
lại đổi gió ra ngoại ô để cảm nhận 
không khí trong lành từ cửa sổ trời 
lãng mạn Panoramic, để thiên nhiên, 
cuộc sống hòa quyện với tâm hồn 
người nghệ sĩ… Sorento đã thực sự 
trở thành người bạn đồng hành của 
NSƯT Đỗ Linh, gia đình và CLB trên 
mọi nẻo đường, giúp anh yên tâm 
hơn, giúp những điểm biểu diễn xa 
thành phố trở nên gần hơn, giúp 
người nghệ sĩ có nhiều hơn nữa nhiệt 
huyết để cống hiến với âm nhạc, với 
nghệ thuật.
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HONORED ARTIST DO LINH
SORENTO IS MY MATE

FOR OVER 40 YEARS DEVOTED TO TRADITIONAL 
MUSIC, THE NAME OF THE HONORED ARTISTS 
DO LINH AND HIS TRADITIONAL MELODIES, 
MONOCHORD SOUNDS, FLAVORED SOUNDS 
OF ZITHERS FROM QUANG REGION “SOAKED 
WITHOUT RAIN” HAVE ALWAYS BEEN LOVED 
AND WELCOMED WHICH HAS CONFIRMED HIS 
SUCCESS IN THE AUDIENCE’S HEARTS. IN THE 
COLDNESS OF A LATE-YEAR DAY IN DA NANG, 
AUTO THACO HAD AN APPOINTMENT WITH DO 
LINH TO SHARE WITH HIM ABOUT THE JOB AND HIS 
COMPANION - KIA SORENTO.

His fate to the art 

Do Linh was born in a family of 
traditional arts, his childhood was 
nourished by the lullabies, smooth 
folk songs sung by his hard-working 
mother and his respectful father 
- the starring actor of the Y Hiep 
Central classical opera troupe at 
that time who mentored his first 
steps into music... All of which has 
created in Do Linh an artist soul 
which has been showed through 
many creations associated with his 
name such as: Secret Appeal, Night 
in Mekong, Affectionate Hoi An...
                                                            
From the family background of art, 
at the age of 7 years old, Do Linh 
learned musical instrument and 

performed in many troupes. At 18 
years old, he passed the exam and 
joined Quang Nam folk song union; 
by 21 years old, he was the leading 
actor for Quang Nam-Da Nang folk 
theater... This has explained why 
his newest creations mixed with 
modern and traditional resonance 
with the love of Quang Nam.

Devoted to traditional music

In recent years, the health of Do 
Linh is somewhat affected by the 
herniated disc disease, but above all, 
with all the love and passion for the 
career, the traditional art club under 
his name has been relentlessly 
performing days and nights. Besides, 
Do Linh club is also a prestige training 

NGOC ANH
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address for: zither, monochord, 
erhu, flute, guitar, southeast folk 
songs, three-region folk songs and 
theatrical dram skills... with a desire 
to create more enthusiasts for this 
type of traditional arts. Only by 
then, the southeast folk melodies, 
monochord and zither sounds can 
have opportunities to promote and 
preserve for future generations. 

Sorento - The companion

Due to the nature of performing 
arts and the needs of my family use, 
cars have been his essential vehicles. 
Although he has been using many 
cars, after owning the Kia Sorento, 
Do Linh shared his feeling about this 
special companion which has been 

with him for 365 days sticking: “The 
Sorento satisfy the needs and uses 
of me and my family. More ever it 
is not only attracted by beautiful 
design, personalized colors, strong 
sporty physique but it also has 
roomy interior space that can help 
me and my colleagues transporting 
musical instruments. I realize that I 
have made the right decision when 
choosing KIA Sorento. Even though 
it is a SUV model, it consumes less 
fuel, and fuel saving is one of the 
factors that interest the customers, I 
think. Moreover, Sorento is equiped 
with many high technology options 
which is totaly worth its price.”.

After of hours working hard, Do Linh 
can relax with comfortable interior 

as well as enjoy music with a sound 
system in the Sorento. On beautiful 
days, he and his family travel to 
suburbs to feel the fresh air from 
the romantic panoramic sunroof to 
mingle the nature and life into his 
artist soul... Sorento has become 
the true companion of Do Linh as 
well as his family and club on all 
the roads which has been helping 
him feel more secure as the remote 
performing destinations become 
closer so the artist can have more 
enthusiasm to dedicate for music 
and arts.
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KIA - THƯƠNG HIỆU 
“Vượt ngoài Châu Á”

NĂM 2013 VỪA QUA LÀ MỘT NĂM THẬT SỰ THÀNH CÔNG VỚI KIA MOTORS KHI LIÊN TIẾP GIÀNH 
ĐƯỢC NHIỀU GIẢI THƯỞNG DANH GIÁ TỪ CÁC HIỆP HỘI ÔTÔ LỚN TRÊN THẾ GIỚI. HÃY CÙNG ĐIỂM 
LẠI MỘT NĂM THÀNH CÔNG CỦA KIA QUA CÁC GIẢI THƯỞNG SAU.       

QUỲNH THƯ - MAI THI

Đầu tiên phải nói đến việc Kia được Interbrand đánh 
giá tăng giá trị thêm 15% trong năm qua, xếp vị trí thứ 
83 trong danh sách “Top 100 danh hiệu toàn cầu giá trị 
nhất”. Lần đầu tiên Kia lọt vào top 100 của Interbrand 
vào năm 2012 với vị trí thứ 87, trong năm 2013 Kia Motor 
đã vươn lên 4 bậc, với giá trị thương hiệu ước tính đạt 
4,7 tỷ USD. Mức phát triển của thương hiệu Kia vượt hơn 
hẳn so với con số tăng trưởng trung bình 8,4% của 100 
thương hiệu hàng đầu. Bên cạnh đó, Kia cũng đạt thứ 
hạng 37 trong danh sách Top 50 thương hiệu “xanh” 
toàn cầu 2013 (50 Best Global Green Brands 2013) của 
Interbrand vào tháng 6/2013.

Ngoài ra, các mẫu xe của thương hiệu Kia cũng giành 
được rất nhiều giải thưởng vinh dự tại các thị trường lớn 
trên thế giới như: Kia Sorento được bình chọn vào “Top 
10 xe của năm” do Hispanic Motor Press Awards trao 
tặng. Với giải thưởng này, Kia Sorento chính thức đứng 
vào những mẫu xe có vị trí dẫn đầu của phân khúc đầy 
cạnh tranh crossover trong cuộc khảo sát hàng năm của 
các nhà báo Tây Ban Nha. Trong khi đó, tại thị trường Mỹ, 
mẫu xe Kia YD Kia Cerato/Forte (còn có tên gọi K3 tại Việt 
Nam) vừa đạt giải nhất cuộc thi “mẫu xe compact có giá 
trị sử dụng tốt nhất so với giá tiền tương xứng và mức 
tiêu thụ nhiên liệu hợp lý nhất” năm 2013 do tờ báo USA 
Today và MotorWeek Challenge kết hợp tổ chức. Tại cuộc 
thi, mẫu xe này đã xuất sắc vượt qua các ứng cử viên 
Toyota Corolla, Hyundai Elantra, Nissan Sentra, Honda 
Civic, Ford Focus, Subaru Impreza để giành chiến thắng 
cuối cùng và đứng đầu với tổng số điểm 780/1.000 
điểm. Thêm một giải thưởng nữa cho Kia Motor khi mẫu 
xe Kia Soul 2014 vừa nhận được giải thưởng giá trị còn 
lại sau một thời gian sử dụng do Residual Value từ ALG 
(Nhà cung cấp hàng đầu về dữ liệu và các dịch vụ tư vấn 
cho ngành công nghiệp ôtô tại Mỹ) bầu chọn. Theo đó, 
khách hàng sở hữu Kia Soul 2014 sẽ còn lại 57% giá trị 
của nó sau ba năm sử dụng.

THỊ TRƯỜNG
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Tại Việt Nam, thông qua Thaco Kia - Nhà phân 
phối và sản xuất độc quyền các dòng xe Kia tại 
thị trường Việt Nam với hệ thống showroom và 
xưởng dịch vụ đạt tiêu chuẩn Kia Motors toàn 
cầu, thương hiệu Kia đã bất ngờ vượt qua nhiều 
tên tuổi lớn trong ngành ôtô như Ford, Toyota, 
Chevrolet (GM)... đạt 830/1.000 điểm về chỉ số 
thỏa mãn khách hàng để vươn lên vị trí dẫn đầu 
đối với dịch vụ sau bán hàng CSI tại Việt Nam 
năm 2013.

Với khoảng 47.000 nhân viên trên toàn thế giới, 
hơn 2,7 triệu xe/năm được lắp ráp và sản xuất 
thông qua mạng lưới phân phối rộng lớn có mặt 
trên 150 quốc gia và doanh thu hằng năm khoảng 
42 tỷ USD. Kia đang dần khẳng định thương hiệu 
của mình trên đấu trường quốc tế, đúng như ý 
nghĩa của tên KIA là “Tăng trưởng vượt ngoài 
Châu Á”(*).     
 

(*) Kia (Kia Industrial Company) được ghép từ hai 
ký tự của Trung Quốc là “ki” mang nghĩa “tăng 
trưởng” và “a” với nghĩa là “châu Á”.
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KIA - BRAND

FOR KIA MOTORS, 2013 WAS A REALLY SUCCESSFUL YEAR AS IT 
HAS BEEN CONSECUTIVELY WINNING MANY PRESTIGIOUS AWARDS 
FROM MAJOR AUTOMOBILE ASSOCIATIONS IN THE WORLD. LET’S 
REVIEW A SUCCESSFUL YEAR OF KIA THROUGH THE FOLLOWING 
AWARDS.    

Firstly Kia was announced by 
Interbrand for an increase of 15% 
of its brand value last year and was 
ranked 83rd in “Top 100 of Best 
Global Brands 2013”. Kia joined 
Interbrand’s Top 100 for the first 
time in 2012 with the 87th position, 
in the following year 2013, Kia 
Motors soared for 4 positions with 
the estimated brand value at $4.7 

“To come out of ASIA“

billion. The average growth rate 
of Kia brand is superior to that of 
8.4% of the leading 100 brands. In 
addition, Kia was also ranked 37th in 
50 Best Global Green Brands 2013 by 
Interbrand in June 2013.

Moreover, Kia’s car models have also 
won numerous honorable awards in 
the world’s major markets, such as: 

QUYNH THU - MAI THI
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(*) Kia (Kia Industrial Company) is 
derived from the Chinese characters 
“Ki” meaning to “arise or come up out 
of” - and ‘a’, which refers to Asia.

Kia Sorento was named to “Top 10 
Cars of the Year” by Hispanic Motor 
Press Awards. By this award, Kia 
Sorento has  been officially become 
one out of the leading car models in 
the competitive crossover segment 
by the annual survey of Spanish 
journalists. Meanwhile, in the U.S. 
market, Kia YD Kia Cerato/Forte (also 
known as K3 in Vietnam) has got the 
first prize of the contest “Compact 
Sedan Challenge” (the contest 
looks for a compact sedan with 
the best use value in comparison 
with the adequate prices and the 
most reasonable fuel consumption) 
in 2013 organized by USA Today 
and MotorWeek Challenge. In 
the competition, this model has 
excellently stood out in other 
candidates such as Toyota Corolla, 

Hyundai Elantra, Nissan Sentra, 
Honda Civic, Ford Focus, Subaru 
Impreza to win the first position with 
a total score of 780/1,000. There is 
another prize for Kia Motors as the 
2014 All-New Kia Soul has received 
Residual Value Award, the one for 
the car models retain their value 
better than any other vehicle in the 
same segment from ALG (a leading 
provider of data and consulting 
services to the automotive industry). 
Accordingly, 2014 Kia Soul can retain 
57% of its value after three years of 
ownership.

In Vietnam, through Thaco Kia - the 
exclusive Producer and Distributor 
of Kia cars in Vietnam market with 
a system of showrooms and service 
workshops meeting Kia Motors’ 

global standards, Kia brand has 
suddenly exceeded many big brands 
in the automobile industry like 
Ford, Toyota, Chevrolet (GM)... etc 
when reaching a score of 830/1,000 
of customer satisfaction index to 
essentially occupy the first position 
of CSI after-sales service in Vietnam 
in 2013.

With approximately 47,000 
employees all over the world, more 
than 2.7 million vehicles every year 
are produced and assembled by 
an extensive distribution network 
in 150 countries with the annual 
revenue of about $42 billion. Kia has 
gradually confirmed its brand in the 
international arena as the meaning 
of the name KIA which is “To grow 
beyond Asia” (*).
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Thaco Kia - Tăng trưởng ổn định

Năm 2013, thị trường ôtô vẫn còn 
gặp nhiều khó khăn do tình hình 
chung. Tuy nhiên, với sự nỗ lực không 
ngừng trong hoạt động sản xuất - 
kinh doanh, Thaco PC đã khẳng định 
vị trí vững chắc trên thị trường ôtô với 
doanh số bán ra 13.000 xe, tăng 40% 
so với năm 2012, trong đó doanh số 
xe Kia chiếm 8.800 chiếc, tăng trưởng 
10% so với năm 2012. Các mẫu xe 
Kia có doanh số cao lần lượt là: Kia 
Morning/Picanto chiếm trên 3.500 xe, 
Forte 2.000 xe, Carens 1.100 xe. Các 
dòng xe còn lại Sorento, Sportage, 
Rio, K3 cộng dồn khoảng 2.100 xe.

Có thể nói, sau khi khẳng định thành 
công ở các mẫu xe phổ thông, trong 
năm 2013, Thaco Kia với chiến lược 
nâng tầm thương hiệu Kia tại thị 
trường Việt Nam đã tập trung phát 
triển những mẫu xe chiến lược Kia 
K3 và Kia Sorento phiên bản máy 
dầu, đồng thời liên tục giới thiệu 
nhiều phiên bản nâng cấp khác như: 
Picanto S, Forte S, Carens S, Sorento S 
với nhiều trang bị tiện nghi, hiện đại 
như đèn LED, DVD tích hợp GPS… 
đáp ứng yêu cầu của khách hàng 
cũng như tạo nên thế mạnh để cạnh 
tranh với các thương hiệu ôtô khác 
trong nước. Hệ thống phân phối của 
Thaco Kia cũng được đầu tư nâng cấp, 

mở rộng và xây mới, nâng tổng số hệ 
thống phân phối của Thaco Kia lên 
54 showroom/đại lý trên toàn quốc.  
Cũng trong năm 2013, thương hiệu 
Kia lần đầu tiên đạt giải thưởng 
“Chất lượng dịch vụ uy tín tại
Việt Nam” do khách hàng lựa chọn.

Với nhiều mẫu xe chiến lược được 
phát triển trong năm 2013, Thaco 
Kia kỳ vọng năm 2014 mục tiêu tăng 
trưởng 15% so với năm 2013, doanh 
số dự kiến là 10.500 chiếc, tiếp tục giữ 
vững vị trí thứ 2, là một trong những 
thương hiệu có số lượng xe bán ra 
cao nhất của VAMA. 

RA MẮT THÀNH CÔNG MẪU XE CHIẾN 
LƯỢC KIA K3, ĐƯA THƯƠNG HIỆU 
MAZDA NẰM TRONG TOP THƯƠNG 
HIỆU ÔTÔ NHẬT CÓ DOANH SỐ BÁN 
CAO NHẤT, HỢP TÁC VỚI TẬP ĐOÀN 
PSA ĐỘC QUYỀN PHÂN PHỐI THƯƠNG 
HIỆU PEUGEOT VÀ GIỚI THIỆU MẪU XE 
PEUGEOT 408 TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM… 
ĐÓ LÀ MỘT TRONG NHỮNG HOẠT ĐỘNG 
NỔI BẬT CỦA KHỐI KINH DOANH XE DU 
LỊCH (THACO PC) TRONG NĂM 2013. 

Khối kinh doanh xe Du lịch

ĐẶT MỤC TIÊU
17.000 XE
TRONG NĂM 2014
THANH TRÀ

Line up các dòng xe du lịch Kia
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Vina Mazda - Tăng trưởng mạnh mẽ
 
Sau hơn 2 năm trở lại Việt Nam, 
Mazda đã nhanh chóng phát triển 
và bước vào giai đoạn tăng trưởng 
mạnh mẽ với doanh số cộng dồn 
khoảng 4.000 xe, tăng gấp 7 lần so 
với năm 2012, trở thành một trong 
những thương hiệu xe Nhật bán chạy 
nhất thị trường Việt Nam.

Đóng góp quan trọng vào sự phát 
triển của thương hiệu ôtô Nhật Bản 
Mazda tại Việt Nam là những mẫu 
xe CX-5, Mazda3, Mazda2, BT-50, 
Mazda6, CX-9. Trong đó, Mazda CX-5 
là mẫu xe CUV có tốc độ tăng trưởng 
nhanh nhất và tạo nên nhiều dấu ấn 
trong năm qua dù chỉ gia nhập thị 
trường chưa tròn một năm; Mazda3 
là mẫu sedan hạng C bán chạy thứ 
2 tại Việt Nam; BT-50 nằm vị trí thứ 3 

trong Top những mẫu xe bán tải bán 
chạy nhất trong VAMA.

Với 22 hệ thống showroom, đại lý, 
dịch vụ trải rộng trên cả nước cùng 
sự đa dạng về sản phẩm chất lượng, 
hiện đại cả thiết kế, công nghệ và vận 
hành, Vina Mazda hướng đến mục tiêu 
đạt 6.000 xe bán ra trong năm 2014.

Peugeot - Nâng tầm thương hiệu

Sau khi thành công với 2 thương hiệu 
Kia và Mazda, tháng 4/2013 Thaco 
PC tiếp tục hợp tác với Tập đoàn PSA 
của Pháp độc quyền phân phối các 
mẫu xe thương hiệu Peugeot và lắp 
ráp sản xuất mẫu xe 408 và 3008 tại 
thị trường Việt Nam. Sự trở lại của 
thương hiệu Peugeot giúp khách 
hàng có cơ hội sở hữu mẫu xe châu Âu 
sang trọng, đẳng cấp cùng hệ thống 

Nói về kế hoạch hoạt động của Thaco 
PC trong năm 2014, ông Bùi Kim Kha 
- Giám đốc Khối kinh doanh xe Du 
lịch, Tổng Giám đốc Thaco PC cho biết: 
“Năm 2014, dự đoán thị trường ôtô sẽ 
tăng trưởng khoảng 10%, riêng đối với 
Thaco PC tiếp tục mục tiêu nâng cao giá 
trị thương hiệu Kia, quy hoạch lại hoạt 
động kinh doanh Marketing cho từng 
dòng xe, tập trung đẩy mạnh doanh số 
các thị trường trọng điểm như Hà Nội, 
Tp. HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ với loạt sản 
phẩm chủ lực như Kia K3, Picanto, Mazda 
CX-5, Mazda6, Mazda3. Đối với hoạt 
động bán hàng, Thaco PC sẽ hạn chế việc 
giảm giá xe mà tập trung ưu tiên chính 
sách hỗ trợ gói dịch vụ ưu đãi dành cho 
khách hàng sau khi mua xe. Riêng dòng 
xe Peugeot, tập trung đưa thương hiệu 
Peugeot nằm trong top những thương 
hiệu xe châu Âu bán chạy tại thị trường 
Việt Nam. Với những gì đã đạt được trong 
năm 2013, Thaco PC đặt mục tiêu 17.000 
xe bán ra trong năm 2014”.

6 showroom Peugeot với các dịch 
vụ bán hàng, bảo hành, bảo dưỡng 
chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn mà 
Peugeot áp dụng trên toàn cầu tại 6 
thành phố lớn trên cả nước bao gồm: 
Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Thái Nguyên, 
Vinh, Bình Dương và Quảng Ninh. Dự 
kiến hệ thống phân phối sẽ đạt đến 
con số 10 showroom Peugeot chuyên 
biệt vào cuối năm 2014. 

Dẫu còn cần thời gian để chứng minh 
sự trở lại của Peugeot có thể làm nên 
một câu chuyện mới trên thị trường 
ôtô tại Việt Nam như thương hiệu Kia 
và Mazda hay không, nhưng với nền 
tảng lịch sử thương hiệu, đẳng cấp về 
công nghệ của sản phẩm… Peugeot 
được kỳ vọng cũng sẽ đem lại những 
kết quả bất ngờ. Mục tiêu trong năm 
2014, mẫu xe Peugeot 408 sẽ bán ra 
thị trường khoảng 500 chiếc.
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Passenger Car Division
SET THE SALES TARGET OF
17,000 CARS IN 2014

Thaco Kia - Stable growth

In 2013, the automotive market has still been facing 
many difficulties due to the country’s economy. However, 
thanks to the continuous efforts in production and sales 
activities, Thaco PC has confirmed its position on the 
automotive market with the sales of 13,000 vehicles, an 
increase of 40% compared with that in 2012, in which 
the sales of Kia cars occupied 8,800 ones, an increase of 
10% compared with the previous year. Kia vehicles with 
high sales are, respectively:  over 3,500 Kia Morning/
Picanto cars, 2,000 cars of Forte and 1,100 Carens cars, 
and 2,100 cars of Sorento, Sportage, Rio, K3.

It can be said that after being successful in the popular 
cars, in 2013, Thaco Kia with its strategy of elevating Kia 
brand in Vietnam market has focused on developing 
strategic car models such as Kia K3 and Kia Sorento 
(diesel version) while continually introducing various 
upgraded versions such as: Picanto S, Forte S, Carens S, 
Sorento S which integrated many modern convenient 
equipment including LED, built-in GPS DVD player, etc. 
that meet customers' requirements as well as create 
the strength to compete with the other automobile 
brands in the country. Thaco Kia distribution system 
has also been invested in upgrading, expanding and 

renewing, which increased the total number of Thaco 
Kia's showrooms/dealers up to 54 ones nationwide. In 
2013, Kia brand was awarded the "Consumer’s Choice 
of the Prestigious Product – Service in 2013” for the first 
time as well.

By some strategic vehicle models developed in 2013, 
Thaco Kia hopes that in 2014, its target will go up by 
15% compared with 2013, the expected sales will 
be 10,500 units, the brand will continue to be the 
2nd position in the brands with the highest sales 
amongst VAMA. 

Vina Mazda - Strong growth 

After more than two years of its return to Vietnam, Mazda 
has developed rapidly and stepped into the period 
of strong growth with the cumulative sales of 4,000 
vehicles, 7 times increase compared with that in 2012, 
becoming one of the best-selling Japanese car brands 
in Vietnam market. The models which importantly 
contributed to the development of the Japanese 
automaker Mazda in Vietnam are CX-5, Mazda3, Mazda2, 
BT-50, Mazda6 and CX-9. In particular, Mazda CX-5 is the 
fastest growing CUV model which has created many 
impressions in the past year despite joining the market 

THE SUCCESSFUL LAUNCH OF STRATEGIC CAR MODEL KIA K3, 
MAZDA  BECOMING ONE OF THE JAPANESE CAR BRANDS WITH 
THE HIGHEST SALES TOGETHER WITH THE COOPERATION WITH PSA 
GROUP FOR EXCLUSIVE DISTRIBUTION OF PEUGEOT PRODUCTS 
AND INTRODUCING PEUGEOT 408  IN VIETNAM MARKET… ARE THE 
OUTSTANDING ACTIVITIES OF PASSENGER CAR DIVISION (THACO 
PC) IN 2013. 

THANH TRA
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for nearly one year; Mazda3 is a C-class sedan model with 
the 2nd best-selling position in Vietnam; BT-50 won the 
No. 3 in the Top of best-selling pickup trucks of VAMA.

Owing to the system of 22 showrooms, dealers, service 
centers across the country and a variety of high – 
quality products with modern design, technology and 
performance, Vina Mazda aims to reach 6,000 vehicles 
sold in 2014.

Peugeot - Elevating the brand

After the successes of two brands Kia and Mazda, in 
4/2013, Thaco PC continued to cooperate with PSA 
Group from France for the exclusive distribution of the 
Peugeot cars as well as assembling and manufacturing 
Peugeot 408 and Peugeot 3008 in Vietnam. The return 
of Peugeot brand has provided customers with the 

opportunity to own the luxury hi-class European 
cars and the system of 6 Peugeot showrooms which 
include professional sales, warranty and maintenance 
in accordance with Peugeot’s global standards in 6 
major cities across the country: Hanoi, Ho Chi Minh 
City, Thai Nguyen, Vinh, Binh Duong and Quang Ninh. 
It has been expected that the distribution system 
would reach 10 Peugeot specific showrooms by the 
end of 2014. 

Although it still needs more time to prove whether the 
return of Peugeot can create a new story on Vietnam's 
automotive market like Kia and Mazda before, 
however, with the brand history background and 
the level of products’ technology, etc. Peugeot is also 
hoped to bring unexpected results. As the objective 
in 2014, 500 Peugeot 408 cars are expected to be sold 
on the market.

Mentioning the operation plan of Thaco PC in 2014, Mr. Bui Kim Kha - Director of Thaco's Passenger Car 
Division, General Director of Thaco PC - shared: "In 2014, it is predicted that the automotive market will grow 
by approximately 10%; Particularly, Thaco PC continues to set the goals of elevating Kia brand's value, re-planning 
the sales and marketing activities of each brands, focusing on stimulating the sales in major markets such as 
Hanoi, Ho Chi Minh City, Da Nang, Can Tho by the mass of key products namely Kia K3, Picanto, Mazda CX-5, 
Mazda6, Mazda3. To sales activities, Thaco PC will concentrate on the priority of the policy of promotional after-
sales service packages instead of the discounts on products’ prices. To Peugeot cars, we will focus on promoting 
the brand to be in the top of best-selling European cars in Vietnam market. With what has been achieved in 2013, 
Thaco PC aims to sell 17,000 cars in 2014".
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THACO LOGISTICS
DỊCH VỤ TRỌN GÓI
GIÁ TRỊ TOÀN PHẦN

KINH NGHIỆM CỦA CÁC NƯỚC PHÁT TRIỂN KHẲNG ĐỊNH 
RẰNG, THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HẬU CẦN 
LOGISTICS TRỌN GÓI, DOANH NGHIỆP CHỈ CẦN 2 THÁNG 
THAY VÌ 5-6 THÁNG ĐỂ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA (TỪ LÚC 
NHẬN HÀNG CHO ĐẾN LÚC GIAO HÀNG ĐẾN KHÁCH 
HÀNG). CHÍNH ĐIỀU NÀY SẼ TIẾT KIỆM ĐƯỢC RẤT NHIỀU 
THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ. TẠI THACO, VỚI PHƯƠNG CHÂM 
“SERVE WELL AS MUCH AS WE CAN” (PHỤC VỤ KHÁCH 
HÀNG TỐT NHẤT CÓ THỂ), THACO LOGISTICS ĐÃ TÍCH 
HỢP TẤT CẢ CÁC LOẠI HÌNH DỊCH VỤ CHUYÊN BIỆT THÀNH 
DỊCH VỤ LOGISTICS TRỌN GÓI VÀ KHÔNG NGỪNG PHÁT 
HUY THẾ MẠNH CỦA TỪNG GÓI DỊCH VỤ NHẰM MANG LẠI 
CHO KHÁCH HÀNG GIÁ TRỊ SỬ DỤNG TOÀN PHẦN. HIỆN 
NAY, THACO LOGISTICS CUNG CẤP CÁC LOẠI HÌNH VẬN 
CHUYỂN SAU:

HỒNG HẠNH

+ Vận tải đường bộ: Dựa trên ưu điểm là đa dạng hình thức, giá cả 
cạnh tranh, tiết kiệm thời gian, quy trình linh hoạt… Thaco Logistics 
luôn sẵn sàng đáp ứng các dịch vụ như: Door to Door, dịch vụ hàng 
nguyên lô, dịch vụ phân phối hàng ủy thác, dịch vụ hàng lẻ, hàng 
kết hợp… khách hàng sẽ có nhiều hơn những sự lựa chọn phù hợp 
với mục đích kinh doanh của mình.

+ Vận tải đường biển: Thaco Logistics cung cấp dịch vụ vận chuyển 
hàng nội địa và quốc tế, với các tuyến vận chuyển nội địa hai chiều 
từ: TP.HCM - Chu Lai; Chu Lai - Hải Phòng… Thaco Logistics cũng 
là đơn vị duy nhất tiếp nhận và vận chuyển hàng từ TP.HCM đi Đà 
Nẵng, Quảng Nam, Dung Quất và ngược lại. Song song đó là các 
tuyến giao nhận, vận chuyển quốc tế hai chiều từ Chu Lai đi cảng 
Phòng Thành (Trung Quốc), cảng Singapore, cảng HongKong… Với 
tàu Trường Hải Star 2 có tải trọng 288 TEU, Thaco Logistics luôn đảm 
bảo khả năng vận chuyển hàng hóa siêu trường, siêu trọng cao nhất 
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với chi phí thấp. Ngoài ra, với tàu lai dắt 1643 HP công suất lớn, có 
thể hỗ trợ tối đa dịch vụ lai dắt các tàu hàng quá cảnh tại Cảng Chu 
Lai - Trường Hải.

+ Cho thuê kho bãi: Bên cạnh dịch vụ vận tải, Thaco Logistics còn 
kết hợp cung cấp các dịch vụ cho thuê kho, tiếp vận, cho thuê bãi 
để đặt các cơ sở sản xuất, gia công kết hợp dịch vụ cảng biển... Hệ 
thống kho bãi, kho ngoại quan được xây dựng theo tiêu chuẩn châu 
Âu, lắp đặt các trang thiết bị và hệ thống bảo vệ an ninh nghiêm 
ngặt, sử dụng giải pháp phần mềm tiên tiến nhất để quản lý và vận 
hành. 
Hệ thống kho bãi rộng lớn của Thaco Logistics bao gồm: Kho ICD 
CFS (diện tích 13,400 m2); Kho ngoại quan (diện tích: 31.100 m2) và 
bãi cảng (diện tích: 120.000 m2) cùng với hệ thống Pa-let, xe nâng, 
hệ thống kệ chứa hàng, hầm rút Container… đạt tiêu chuẩn toàn 
cầu, luôn đảm bảo đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

+ Cảng Chu Lai - Trường Hải: Cảng được xây dựng với chiều dài 
luồng: 11 km (tính từ phao số 0), độ sâu - 6,8 m, tiếp nhận tàu có tải 
trọng hơn 10.000 DWT. Với diện tích mặt bằng rộng lớn: 140,000 m2, 
trong đó bãi container: 30,000 m2, kho ngoại quan: 23.600 m2, kho 
hàng hóa tổng hợp: 36,400 m2, các trang thiết bị hiện đại như cẩu 
Liebherr công suất 40 MT… Cảng Chu Lai - Trường Hải đáp ứng mọi 
nhu cầu vận chuyển, lưu thông hàng hóa của nhà đầu tư.

+ Dịch vụ hỗ trợ tăng thêm: Để đảm bảo chất lượng hoạt động 
trọn gói, Thaco Logistics còn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tăng thêm 
(extra-services) như: đóng gói, kiểm đếm, phân phối ủy quyền, đại 
lý cảng biển, tàu biển, chuyển phát nhanh, khai báo hải quan, bảo 
hiểm… nhằm giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, chi phí, mang lại 
giá trị gia tăng cao nhất, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh cho các 
doanh nghiệp. 

Với phương châm trọn gói và hiệu quả, cùng hơn 7 năm kinh 
nghiệm trong lĩnh vực giao nhận vận chuyển, Thaco Logistics 
đã phục vụ khách hàng ngoài nước là các tập đoàn lớn như: Kia, 
Hyundai, Foton, Mazda, hay các doanh nghiệp trong nước như: 
Sabeco, Prime, Gemandept, Hòa Phát, CNA - Malaysia… Với sự đầu 
tư dài hạn về trang thiết bị và nhân sự, kết hợp những gói dịch vụ 
riêng lẻ, chuyên biệt thành dịch vụ phân phối, vận chuyển trọn gói 
sẵn có nhằm tạo ra sự lựa chọn hoàn hảo, tiện ích và tiết kiệm cho 
khách hàng. Thaco Logistics cam kết mang lại dịch vụ hiệu quả cao 
nhất cho khách hàng. 

THACO LOGISTICS 
Địa chỉ: KCN Tam Hiệp - Núi Thành - Quảng Nam
Tel: (0510) 3567 666
Miền Bắc: (04) 367 40219 
Miền Nam: (08) 399 77824
Hotline: 0933.806.123
Email: thacologistics@thaco.com.vn
Website: www.thacologistics.vn
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THACO LOGISTICS
FULL PACKAGE SERVICE - COMPLETE VALUE

IT HAS BEEN DETERMINED FROM THE EXPERIENCE OF DEVELOPED COUNTRIES THAT, THROUGH THE 
USE OF FULL LOGISTIC SERVICES PACKAGE, NOW  ENTERPRISES JUST NEED 2 MONTHS INSTEAD OF 
5-6 MONTHS FOR TRANSPORTING COMMODITIES (FROM RECEIVING THE GOODS UNTIL DELIVERED 
TO CUSTOMERS). THIS WOULD SAVE LOTS OF TIME AND EXPENSES. AT THACO, WITH THE MOTTO 
SERVE WELL AS MUCH AS WE CAN”, THACO LOGISTICS HAS INTEGRATED ALL TYPES OF SPECIALIZED 
SERVICES TO THE FULL LOGISTICS SERVICE PACKAGE AND UNCEASINGLY TAKEN THE ADVANTAGE 
OF EACH SERVICE PACKAGE TO GIVE CUSTOMERS THE COMPLETED VALUES. CURRENTLY, THACO 
LOGISTICS OFFERS THE FOLLOWING FORMS OF TRANSPORTATION:

Trucking: Based on the advantages 
of diverse forms, competitive prices, 
time-saving ability and flexible 
processes... Thaco Logistics is always 
available to conduct the services 
such as: Door to Door service, batch 
delivery service, consignment 
distribution service, retail service 
and combined service... customers 
will have more choices fit to their 
business objectives.

Sea Freight: Thaco Logistics 
provides domestic and international 
shipping services, with the two-
way domestic shipping routes such 
as: HCMC - Chu Lai; Chu Lai - Hai 
Phong... etc. Thaco Logistics is also 
the only organization that receives 
and transports from HCM City to Da 
Nang, Quang Nam, Dung Quat and 
vice versa. There are also bidirectional 
international shipping lines from Chu 
Lai to Phong Thanh port (China), the 
ports of Singapore, Hong Kong... With 

the capacity of Truong Hai Star ship 
of 288 TEU, Thaco Logistics ensures 
the capability of shipping over 
dimensioned cargo with low costs. 
Moreover, having two large tugboats 
with the capacity of 1643 HP, Thaco 
Logistics can support maximally the 
towing services for transit cargo ships 
at the Chu Lai - Truong Hai port.

Warehouse leasing: Besides 
shipping services, Thaco Logistics 
also provides additional services 

HONG HANH
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of warehouse leasing, logistics, as well as the site renting for producing, 
processing in the combination with port services... The system of storage 
and bonded warehouses is qualified to European standards, installed full 
equipment and rigorous security systems using advanced software solutions 
to manage and operate. 

The extensive warehousing system of Thaco Logistics includes: ICD CFS 
warehouse (area of 13,400 m2); Bonded warehouses (area of 31,100 m2) and 
a port yard (area of 120.000 m2) together with the systems of pallets, forklifts, 
racks, Container unloading tunnels... etc that meet global standards and are 
always fully supplement customers’ demands.

Chu Lai - Truong Hai Port: The port 
was built with a length of stream: 
11 km (from buoy 0), depth - 6.8 m, 
accessible to ships of over 10,000 DWT 
capacity. With a large surface area: 
140,000 m2, in which the container 
yard: 30,000 m2, bonded warehouse: 
23,600 m2, general merchandise 
warehouse: 36,400 m2, with modern 
equipment such as  Liebherr cranes 
of 40 MT capacity... Chu Lai - Truong 
Hai port is able to meet all investors’ 
requirements of transportation and 
cargo circulation.

Extra support services: To ensure 
the quality of full package services, 
Thaco Logistics also provides extra 
support services (extra-services) such 
as: packaging, counting, consignment 

distribution, seaport agency, ships, 
express delivery, customs clearance, 
insurance... in order to help customers 
save time, costs, provide highest 
added values, and thereby enhance 
the competitiveness of enterprises. 
With the full package and effective 
motto, as well as over 7 years of 
experience in the field of shipping 
and delivery, Thaco Logistics has 
been serving multiple overseas 
customers including large 
corporations such as: Kia, Hyundai, 
Foton, Mazda, or local enterprises 
as: SABECO, Prime, Gemandept, Hoa 
Phat, CNA - Malaysia... With the long-
term investment in equipment and 
human resources, we has combined 
individual and specific service 
packages to available packages for 

THACO LOGISTICS 
Address: Tam Hiep Industrial Park - 
Nui Thanh - Quang Nam
Tel: (0510) 3567 666
North: (04) 367 40219 
South: (08) 399 77824
Hotline: 0933.806.123
Email: thacologistics@thaco.com.vn
Website: www.thacologistics.vn

distribution and shipping service 
to provide customers with perfect 
choices, convenience and savings. 
Thaco Logistics is committed to 
supply the most effective services to 
customers. 
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Cảng Chu Lai - Trường Hải: 
Cung cấp dịch vụ logistics 
trọn gói cho khách hàng

Cảng Chu Lai - Trường Hải ra đời 
đã đánh dấu bước tiến lớn trong 
lĩnh vực logistics tại miền Trung; 
trở thành cảng chuyên dụng phục 
vụ cho Khu công nghiệp cơ khí đa 
dụng quốc gia; cung cấp dịch vụ 
logistics trọn gói cho các công ty, 
nhà máy hoạt động tại Chu Lai và 
các vùng lân cận; góp phần giảm 
chi phí, nâng cao năng lực cạnh 
tranh cho nhà đầu tư.

Sau gần 2 năm đi vào hoạt động, 
cảng Chu Lai - Trường Hải đã đóng 
góp rất nhiều vào thành công chung 
của lĩnh vực giao nhận vận chuyển 
tại Thaco với hơn 45 ngàn lượt vận 
chuyển container hàng rời, hoạt 
động kinh doanh ngoài đã thu hút 
được lượng khách hàng nhất định. 

XUÂN VỀ TRÊN CẢNG 
CHU LAI - TRƯỜNG HẢI

MỘT MÙA XUÂN NỮA LẠI VỀ TRÊN CẢNG CHU LAI - TRƯỜNG HẢI, 
NHÌN KHÔNG KHÍ LÀM VIỆC HĂNG SAY TẠI CẢNG HÒA CÙNG 
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NHỘN NHỊP TẠI CÁC NHÀ MÁY, CÀNG 
KHẲNG ĐỊNH ĐƯỢC TẦM QUAN TRỌNG CỦA CẢNG CHU LAI - 
TRƯỜNG HẢI.

HỒNG HẠNH
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Tháng 9/2013, cảng đưa vào hoạt 
động kho hàng số 2 trên diện tích 
8.100 m2. Việc mở rộng các kho bãi 
này đã tạo thuận lợi lớn cho việc gia 
tăng kinh doanh bên ngoài, đồng 
thời hoàn thiện chuỗi cung ứng dịch 
vụ logistics trọn gói để tạo lợi thế 
cạnh tranh, mang lại lợi ích cao nhất 
cho khách hàng. Với những thành 
quả đã đạt được, tháng 5/2013, cảng 
Chu Lai - Trường Hải đã nhận chứng 
nhận chất lượng ISO TS 9001:2008 
do Tổng cục tiêu chuẩn đo lường 
chất lượng Quốc gia trao tặng.

Dịch vụ cảng biển và kho bãi tại 
cảng Chu Lai - Trường Hải đang ngày 
càng đáp ứng nhu cầu của khách 
hàng, các dịch vụ tăng thêm như vận 
chuyển hàng rời, hàng container, 
cho thuê bãi cảng, cầu cảng, kho 
ngoại quan, kho ICS… đến dịch vụ 

lai dắt tàu biển, hỗ trợ mở tờ khai 
hải quan, bảo hiểm, chuyển phát… 
đã phần nào làm khách hàng hài 
lòng. Nhiều đối tác, khách hàng lớn 
đã gắn bó lâu dài với cảng Chu Lai - 
Trường Hải như: CTCP Kính nổi Chu 
Lai (CFG), Công ty Hào Hưng, CTCP 
Công nghiệp Cao su Miền Nam, 
CTCP Cao su Đà Nẵng… 

Cảng Chu Lai - Trường Hải vào Xuân

Những ngày cuối năm 2013, những 
chuyến tàu đầy ắp hàng hóa, linh 
kiện phục vụ cho sản xuất vẫn tấp 
nập cập cảng. Đôi cánh tay khổng 
lồ của cần cẩu trục Liebherr lại nhịp 
nhàng nâng dỡ. Cứ 10 phút, lại có 
một xe rơ-moóc đến chân cần cẩu 
“ăn hàng” rồi nhanh chóng tiến về 
nhà máy. Trên mỗi chuyến tàu cập 
cảng có ít nhất 150 container hàng, 

.      Tập trung phát triển hoạt động cảng làm trọng tâm để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh. 

.      Hoàn thiện mô hình kinh doanh dịch vụ logistics trọn gói, hình thành ngành kinh doanh mới tạo lợi thế cạnh tranh 
cho Thaco. 
.      Chú trọng phục vụ các khách hàng thuê kho, bãi cảng và sử dụng dịch vụ cảng. 
.      Đưa vào hoạt động kho hàng số 3 (13.440 m2) từ tháng 5/2014 nhằm đáp ứng yêu cầu lưu kho linh kiện, phụ tùng 
cho các nhà máy và khai thác cho thuê kho bãi và đầu tư trang thiết bị xếp dỡ tại cảng. 
.      Quy hoạch phát triển hạ tầng cảng theo định hướng chia thành các phân khu chức năng theo các nhóm hàng: 
container và hàng rời; hàng nông lâm sản; hàng chất lỏng… nhằm thu hút thêm nhiều nguồn hàng bên ngoài, tăng 
doanh thu cho hoạt động cảng Chu Lai - Trường Hải.

nên việc bốc dỡ hàng hóa tại cảng 
kéo dài suốt ngày, đêm. Xong việc, 
tàu Trường Hải Star 2 lại nhận lệnh 
rời cảng ngay. Cứ thế, cảng Chu Lai 
- Trường Hải đón mùa xuân thứ 2 
bằng sự tất bật, hết bốc, xếp, nâng, 
hạ, lưu kho, rút bãi… Đoàn xe đầu 
kéo lại lần lượt đưa hàng về vị trí, 
tiếng còi tàu hú vang một ngày xuân 
bình yên nơi bến cảng… Tại đây, có 
thể thấy rõ nhịp thở và hơi xuân hối 
hả từng giờ trên bến cảng.

Với dịch vụ trọn gói và vị trí thuận 
lợi, “Cảng Chu Lai - Trường Hải là một 
trong những cánh cửa giao thương 
cho một khu kinh tế mở hiện đại, 
thân thiện”, đúng như lời ông Lê 
Phước Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh 
Quảng Nam đã phát biểu trong lễ 
khánh thành cảng Chu Lai - Trường 
Hải vào ngày 11/5/2012.

Nhiệm vụ trong năm 2014 của cảng Chu Lai - Trường Hải
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ANOTHER SPRING IS COMING AGAIN IN  CHU LAI - TRUONG HAI 
PORT; BY OBSERVING THE WORKING ATMOSPHERE AT THE PORT 
JOINING THE HARD-WORKING AND DYNAMIC ENVIRONMENT AT 
THE FACTORIES, WE COULD REAFFIRMED THE IMPORTANCE OF THE 
CHU LAI - TRUONG HAI PORT.

Chu Lai - Truong Hai Port: Supply 
full logistics package service for 
customers.

The foundation of Chu Lai - Truong 
Hai port has marked a major advance 
in the field of logistics in the Central 
area; which has become a specified 
port for serving the multi-purpose 
international mechanical Industrial 
park; providing full logistics services 
for companies and factories 
operating in Chu Lai as well as the 
surrounding areas; contributing to 
cost reduction and enhancing the 
competitiveness for investors.

After nearly two years in operation, 
Chu Lai - Truong Hai port has 
contributed greatly to the overall 
success of the delivery and shipping 
sector of Thaco with more than 45 
thousand turns of shipping bulk 
containers; The external business 
activities have attracted a certain 
number of customers. In 9/2013, the 
port put into operation the second 
warehouse with the area of 8.100 m2. 
The expansion of the warehouses has 
facilitated significantly for external 
business and to complete the 
logistics supply chain of full package 
services to create competitive 

advantages and provide customers 
with highest benefits. With these 
achievements, in 5/2013, Chu Lai 
- Truong Hai port was certified to 
achieve the ISO TS 9001:2008 quality 
standard by the General Directorate 
for National Standards and Quality.

Services and warehouses at Chu Lai 
- Truong Hai port are able to meet 
the growing customer demands 
and additional services such as from 
bulk transport, container transport, 
the leasing of yards, wharves, 
bonded and ICS warehouses... 
to towage services, supports in 

customs declaration, insurance, 
delivery... which has partly satisfied 
customers. Many loyal big partners 
and customers include: Chu Lai Float 
Glass Company (CFG), Hao Hung 
Company, Southern Rubber Industry 
JSC, Danang Rubber JSC... 

Chu Lai - Truong Hai Port in Spring 

In the last days of 2013, many 1ships 
with laden cargo of commodities 
and component parts serving the 
factories are still docking in rush. The 
giant arms of the Liebherr crane are 
rhythmically discharging the goods. 

SPRING COMING TO
CHU LAI - TRUONG HAI PORT
HONG HANH
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Every 10 minutes, there is trailer 
truck coming to the crane’s foot to 
“eat” and then quickly progressing 
to the factory. There are at least 150 
containers on each ship docking at 
the port so the cargo handling tasks 
are maintaining all day and night. 
After finishing the discharge, the 
ship Truong Hai Star 2 immediately 
receives the order to leave port. 
Gradually, Chu Lai - Truong Hai port 
is welcoming the 2nd spring in 
hard works of loading, unloading, 
lifting, storing, unloading yards... the 
convoy of tractors is taking turns to 
transport the commodities to their 
positions; the ships are honking to 

.     Focusing on the development of the port’s operation will be the central 
mission for stimulating business activities.
.     To complete full logistics business model and to establish new business for 
creating more competitive advantages to Thaco.
.     To concentrate on serving the port’s customers who rent the warehouse, 
container yard and use the port services.
.     To operate warehouse No.3 (13,440 m2 wide) in May 2014 for meeting the 
requirements of factory spare parts and components storage, warehouse and 
CY for rent and loading and unloading equipment investment at the port.
.     To plan to develop the port’s infrastructure according to the orientation of 
that the port will be divided into functional areas such as container and bulk 
cargo, agriculture and forestry products, liquid cargo, etc. for attracting other 
customers and increasing Chu Lai – Truong Hai port’s revenue.

Chu Lai – Truong Hai port’s missions in 2014

signal a peaceful spring day in the 
port... Here, we can feel each hustle 
rhythm and breath of the spring on 
over the port.

With full service and convenient 
location, “Chu Lai - Truong Hai port 
is the trading gateway of an open, 
modern and friendly economic 
zone” just like what Mr. Le Phuoc 
Thanh - President of Quang Nam 
province, once said during the 
inauguration of Chu Lai - Truong Hai 
port on 11/5/2012.
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XƯỞNG DỊCH VỤ
SHOWROOM MAZDA CỘNG HÒA
“LUÔN SẴN SÀNG PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG”

CHÍNH THỨC HOẠT ĐỘNG TỪ THÁNG 8/2012, HƠN MỘT 
NĂM QUA, XƯỞNG DỊCH VỤ SHOWROOM MAZDA CỘNG 
HÒA ĐÃ NỖ LỰC KHẲNG ĐỊNH VỊ TRÍ CỦA MÌNH, TRỞ 
THÀNH ĐỊA CHỈ ĐÁNG TIN CẬY CHO KHÁCH HÀNG. VỚI 
CƠ SỞ VẬT CHẤT QUY MÔ, ĐẠT CHUẨN MAZDA TOÀN 
CẦU VÀ ĐỘI NGŨ KỸ THUẬT VIÊN TAY NGHỀ CAO, XƯỞNG 
DỊCH VỤ SHOWROOM MAZDA CỘNG HÒA LÀ ĐƠN VỊ 
ĐẦU TIÊN TRONG HỆ THỐNG XƯỞNG DỊCH VỤ CỦA THACO 
ĐƯỢC PHÉP SỬA CHỮA THÊM DÒNG XE DU LỊCH KIA.

Hệ thống xưởng quy mô, hiện đại, 
phụ tùng chính hãng

Showroom Mazda Cộng Hòa được 
xây dựng theo tiêu chuẩn Mazda 
toàn cầu nên xưởng dịch vụ của 
showroom cũng được trang bị 
những dụng cụ, thiết bị sửa chữa 
tiên tiến, hiện đại như: Khu vực sửa 
chữa thân vỏ (đồng sơn) được trang 
bị hệ thống hút chân không, chà 
matit khô, máy chẩn đoán, cầu nâng, 
phòng sơn nhanh, phòng sơn sấy, hệ 
thống pha sơn vi tính đảm bảo chất 
lượng màu sơn sau sửa chữa, đáp 
ứng được tiến độ thời gian và chất 
lượng công việc, mang lại hiệu quả 
sửa chữa cao, đảm bảo khách hàng 
hài lòng khi sử dụng dịch vụ. 

Xưởng có diện tích 1.000m2, được 
chia thành 12 khoang sửa chữa, bao 
gồm 2 khoang sửa chữa chung, 4 

khoang đồng sơn và 6 khoang bảo 
dưỡng nhanh, có khả năng nhận sửa 
chữa 12 xe cùng lúc và cung cấp dịch 
vụ cho 30 lượt xe hàng ngày, đồng 
thời xưởng còn cung cấp phụ tùng 
chính hãng, đảm bảo chiếc xe của 
khách hàng luôn được chăm sóc với 
những trang thiết bị và phụ tùng 
chất lượng nhất.  

Xưởng dịch vụ Showroom Mazda 
Cộng Hòa nhận sửa chữa thêm 
dòng xe du lịch Kia

Với những ưu thế vượt trội về cơ sở 
vật chất và trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ của kỹ thuật viên, từ tháng 
10/2013, Xưởng dịch vụ Showroom 
Mazda Cộng Hòa đã được Công ty 
Thaco Kia cho phép mở rộng thêm 
hoạt động sửa chữa đồng sơn cho 
dòng xe du lịch Kia do Thaco Kia 
phân phối, trở thành xưởng dịch vụ 

đầu tiên trong hệ thống xưởng dịch 
vụ của Thaco có khả năng sửa chữa, 
bảo dưỡng cho cả hai dòng xe du 
lịch Kia và Mazda. Dù mới đưa vào 
hoạt động, nhưng dịch vụ sửa chữa 
xe du lịch Kia đã nhanh chóng gây ấn 
tượng tốt với khách hàng, đạt hiệu 
quả sửa chữa tốt như khi khách hàng 
sửa chữa tại bất kì showroom Thaco 
Kia nào. 

Bên cạnh đó, tập thể chuyên viên 
và kỹ thuật viên tại Xưởng dịch vụ 
Showroom Mazda Cộng Hòa đều là 
những người nhiệt huyết, đam mê 
và trách nhiệm với nghề. Hiện tại, 
xưởng có năm chuyên viên và mười 
ba kỹ thuật viên được tuyển chọn 
khắt khe và đào tạo bài bản, giàu 
kinh nghiệm thực tế. Các kỹ thuật 
viên ở đây cũng thường xuyên tham 
gia các khóa đào tạo ngắn hạn của 
công ty, điều này không chỉ giúp 
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chuyên viên và kỹ thuật viên được nâng cao tay nghề, có cơ 
hội tiếp cận với những tiến bộ công nghệ mới, mà còn đảm 
bảo đạt tiêu chuẩn về chất lượng kỹ thuật viên của Kia toàn 
cầu, nhằm đem lại chất lượng dịch vụ cao nhất cho khách 
hàng. Anh T.V. Hùng, đang sở hữu mẫu xe Mazda CX-5, ngụ tại 
đường số 5, phường Tân Tạo, quận Bình Tân (TP.HCM), khách 
hàng của xưởng, chia sẻ: “Chất lượng dịch vụ không chỉ tốt hơn 
nhiều nơi khác, mà nhân viên ai cũng nhiệt tình”. Lời nhận xét 
chân thành đó chính là động lực, giúp đội ngũ chuyên viên, 
kỹ thuật viên của xưởng nỗ lực hơn nữa trong công việc để 
không phụ lòng tin của khách hàng cũng như khẳng định uy 
tín và chất lượng của Xưởng dịch vụ Showroom Mazda Cộng 
Hòa nói riêng và hệ thống dịch vụ Thaco nói chung.

Với phương châm “Luôn sẵn sàng phục vụ”, Xưởng dịch vụ 
của Showroom Mazda Cộng Hòa cam kết mang lại cho khách 
sự hài lòng cao nhất khi sử dụng sản phẩm và dịch vụ tại đây.

SHOWROOM MAZDA CỘNG HÒA
Địa chỉ: 22 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình
Điện thoại: (08) 3811 4560 
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MAZDA CONG HOA
SERVICE WORKSHOP
“Always ready to serve”

OFFICIALLY OPERATING FROM 8/2012, FOR OVER ONE YEAR, 
MAZDA CONG HOA SERVICE WORKSHOP HAS BEEN TRYING TO 
CONFIRM ITS POSITION AND BECOME CUSTOMERS’ RELIABLE 
ADDRESS. WITH LARGE-SCALE INFRASTRUCTURE SATISFYING 
MAZDA’S GLOBAL STANDARDS AND SKILLFUL TECHNICIAN TEAM, 
MAZDA CONG HOA SERVICE WORKSHOP IS THE FIRST BRANCH IN 
THACO’S SYSTEM OF MAZDA SERVICE WORKSHOPS IS ALLOWED 
TO MAINTAIN KIA PASSENGER CARS.

A modern large-scale
service workshop with genuine
spare parts

As Mazda Cong Hoa Showroom 
was built based on Mazda’s global 
standards, the service workshop is 
also fully equipped with advanced 
and modern tools such as: The body 
(paint and dent) repairing  area is 
equipped with vacuum system, dried 
mastic scrub, diagnostic machine, 
car lift, quick painting room, drying 
sanding painting room, paint 
mixing system by computer which 
ensures the quality of painting 
colors after repairing, which meets 
time schedule and quality of work, 
creates good results and guarantees 
the customers’ satisfaction when 
using the service. 

The workshop has an area of 
1,000m2 and is divided into 12 repair 

areas including 2 general repair 
areas, 4 paint and dent bays and 6 
quick service areas that are capable 
of repairing 12 vehicles at the same 
time and providing services for 
30 turns per day; moreover, the 
workshop  also supplies genuine 
spare parts to ensure all customers’ 
cars being cared with the best 
quality equipment and accessories.  

Mazda Cong Hoa service workshop 
to be capable of maintaining Kia 
passenger cars

With the outstanding advantages of 
facilities and qualified, professional 
technicians, from 10/2013, Mazda 
Cong Hoa service workshop has 
been allowed by Thaco Kia to 
include the paint and dent repair for 
Kia passenger cars into its operation, 
becoming Thaco’s first service 
workshop being capable of repairing 

and maintaining for both Kia and 
Mazda passenger cars. Despite 
having just come into the operation 
for a few months, the service for Kia 
passenger cars has quickly made a 
good impression on the customers 
by its best performance as same as 
that in any showroom of Thaco Kia. 

In addition, specialists and 
technicians at Mazda Cong Hoa 
service workshop are all enthusiastic, 
passionate and responsible with 
their work. Currently, there are five 
specialists and thirteen technicians 
who were strictly recruited, then 
essentially trained and had much 
practical experience. The technicians 
here have also regularly attended the 
company’s short training courses, 
which not only helps specialists and 
technicians improve their skills, as 
well as have the chances of accessing 
to new technological advances but 
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also assures that their skills meet 
the global Kia technician standards 
in order to deliver the highest 
quality of services to customers. 
Mr. T.V. Hung, the owner of a Mazda 
CX-5 living at No. 5 Street, Tan Tao 
Ward, Binh Tan District (HCMC), 
shared: “The service quality is not 
only better than elsewhere but 
the staff is also enthusiastic.” That 
sincere comment itself was the 
motivation which has stimulated 
the specialists and technicians to 
make more efforts in working for 
not losing the customers’ trust and 
asserting the prestige and service 
quality of Mazda Cong Hoa service 
workshop in particular and Thaco’s 
service system in general as well.

With the motto “Always ready to 
serve”, Mazda Cong Hoa service 
workshop commits to provide the 
highest satisfaction to the customers 
of our service. 

MAZDA CONG HOA SHOWROOM 
Address: 22 Cong Hoa Street, Ward 4, 
Tan Binh District
Telephone: (08) 3811 4560 
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KHỐI KINH DOANH XE THƯƠNG MẠI 
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
SAU BÁN HÀNG

KHI SỞ HỮU ÔTÔ, BÊN CẠNH CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM THÌ DỊCH VỤ - PHỤ TÙNG LÀ VẤN ĐỀ ĐƯỢC KHÁCH 
HÀNG QUAN TÂM NHẤT, ĐẶC BIỆT LÀ ĐỐI VỚI CÁC DÒNG XE THƯƠNG MẠI. DỊCH VỤ CHU ĐÁO, PHỤ 
TÙNG CHÍNH HÃNG, DỄ DÀNG THAY THẾ VÀ ĐƯỢC CUNG CẤP KỊP THỜI LÀ ĐIỀU MÀ MỌI KHÁCH HÀNG 
ĐỀU MONG ĐỢI. NHẰM NÂNG CAO GIÁ TRỊ PHỤC VỤ, ĐEM ĐẾN CHO KHÁCH HÀNG SỰ HÀI LÒNG CAO 
NHẤT, NGOÀI CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, TRONG NĂM 2014, KHỐI KINH DOANH XE THƯƠNG MẠI (THACO 
CV) SẼ CHÚ TRỌNG NÂNG CAO HƠN NỮA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNG. 

Đối với hoạt động dịch vụ sau bán hàng của Thaco CV, 
trong những năm qua, vấn đề được quan tâm hàng đầu là 
bảo dưỡng xe theo định kỳ. Bảo dưỡng tốt sẽ góp phần gia 
tăng giá trị sử dụng và khả năng khai thác của sản phẩm, 
đem lại lợi ích thiết thực cho khách hàng. 

Quy trình kiểm tra, bảo dưỡng các dòng xe thương mại 
Thaco được thực hiện chặt chẽ, đồng bộ với 4 lần bảo 
dưỡng định kỳ cho tất cả các dòng xe, gồm: Lần bảo 
dưỡng đầu tiên được miễn phí hoàn toàn (1.000 km đối 

NĂM 2014

TRÀ MI

với xe Thaco tải, ben, chuyên dụng và 2.000 - 5.000 km 
đối với xe Thaco Bus). Những lần tiếp theo ở km thứ 
10.000, 15.000, 20.000… tùy từng dòng xe, khách hàng 
được tư vấn kỹ càng về thay nhớt, lọc nhớt, lọc dầu... 
để tăng độ bền của xe. Hầu hết các dòng xe Thaco đều 
có thời gian và số km bảo hành lớn hơn so với các sản 
phẩm cùng phân khúc trên thị trường, đây chính là yếu 
tố khẳng định chất lượng sản phẩm và cam kết chính 
sách dịch vụ ưu việt dành cho khách hàng.

THỊ TRƯỜNG
Market

35 - 201476



Bên cạnh bảo hành, bảo dưỡng Thaco CV còn cung cấp 
đến khách hàng phụ tùng chính hãng theo từng dòng xe 
Hyundai, Kia, Foton, và cung cấp phụ tùng nội địa hóa (sản 
xuất tại các nhà máy của KPH SX & LR ôtô Chu Lai - Trường 
Hải), được đa số khách hàng quan tâm lựa chọn bởi chất 
lượng đảm bảo và có mức giá bán rất cạnh tranh (thấp hơn 
từ 30 -50%) nhưng chất lượng tương đương so với linh 
kiện nhập khẩu. 

Để giữ vững và gia tăng thị phần trong hoạt động dịch vụ - 
phụ tùng, theo ông Mai Phước Nghê - Giám đốc Thaco CV: 
“Mục tiêu sau cùng của chúng tôi là cung cấp những sản 
phẩm chất lượng và dịch vụ hoàn hảo đến các nhà đầu tư 
và khách hàng; trong năm 2014, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy 
mạnh hoạt động bảo dưỡng, chăm sóc khách hàng, xây 
dựng hệ thống cung ứng phụ tùng được tổ chức chuyên 
biệt theo từng dòng xe nhằm nâng cao chất lượng phục vụ”.

Năm 2014, hoạt động Dịch vụ - Phụ tùng của Thaco CV 
như sau: 
Hoạt động Dịch vụ: Lập các trạm sửa chữa lưu động với 
phương tiện và thiết bị sửa chữa phù hợp tại các xưởng 

dịch vụ theo tuyến quốc lộ 1A và các tuyến có nhiều xe 
khách hoạt động, nhằm phục vụ khách hàng kịp thời, 
nhanh chóng. Tổ chức các chương trình tri ân, chăm sóc 
khách hàng ở tất cả các dòng xe. Điều chỉnh chính sách 
bảo hành nhằm gia tăng quyền lợi thiết thực cho khách 
hàng. Chú trọng nâng cấp hoạt động dịch vụ theo hướng 
ngày càng chất lượng, chuyên nghiệp. Thành lập trung tâm 
hỗ trợ kỹ thuật xe thương mại, tập trung cho xe bus, xe tải 
nặng, xe chuyên dụng và các dòng xe chiến lược.

Hoạt động Phụ tùng: Nâng cấp hoạt động cửa hàng phụ 
tùng tại các showroom, đại lý trên toàn hệ thống; Phổ cập 
phụ tùng, chú trọng cung ứng nhóm phụ tùng thay thế 
thường xuyên, phụ tùng các dòng xe chiến lược (Thaco 
Bus, Thaco Auman, Thaco Ollin...); Đa dạng hóa các sản 
phẩm phụ tùng sản xuất tại Khu phức hợp song song với 
chất lượng và giá thành cạnh tranh. Bên cạnh đó, cùng với 
việc chọn đối tác cung ứng uy tín với giá cả phù hợp, việc 
xây dựng quy trình vận hành, trang thiết bị của 3 tổng kho, 
các cửa hàng ủy quyền tại showroom, đại lý và hoàn thiện 
bộ sản phẩm phụ tùng chính hãng Thaco sẽ được triển khai 
đồng bộ trên toàn hệ thống.

Hiện nay, hệ thống phân phối - kinh doanh phụ tùng của Thaco CV gồm: 
-      3 tổng kho phụ tùng đặt tại Hà Nội, TP. HCM và Chu Lai.
-      69 cửa hàng phụ tùng tại các trạm dịch vụ ủy quyền trên toàn quốc.
-      Hệ thống cửa hàng kinh doanh phụ tùng độc lập tại Hà Nội, TP. HCM và Đà Nẵng. 

Thaco hân hạnh phục vụ khách hàng các nhóm phụ tùng để sửa chữa, thay thế như sau:

1.      Phụ tùng bảo dưỡng: lọc dầu, lọc nhớt, lọc gió, dây cua-roa…
2.      Phụ tùng động cơ: cốt máy (trục khuỷu), bộ hơi đồng bộ, bạc máy, bơm nước động cơ, bơm nhớt động cơ, bơm 
trợ lực tay lái, bạc cốt máy, bạc thanh truyền, roong máy (bộ), roong nắp quy lát, tu-bô tăng áp (bơm tăng áp)...
3.      Phụ tùng hộp số - ly hợp: bạc đạn hộp số, bạc đạn bị tê, đĩa ly hợp (lá col), mâm ép ly hợp, bầu trợ lực ly hợp, xi 
lanh chính ly hợp, xi lanh con ly hợp, bánh răng hộp số, hộp số tổng thành…
4.      Phụ tùng chassis - gầm: bộ ắc-phi-dê, bộ cùi dĩa, láp ngang cầu sau, moay-ơ bánh, rô tuyn ba-đờ-xông dọc, rô 
tuyn ba đờ-xông-ngang, cao su đệm két nước, cao su gối nhíp, cao su thanh giằng cầu sau, két nước, dây ga, dây số, 
dây lừa số...
5.      Phụ tùng thân xe: ca lăng, cản trước, cánh cửa, compa nâng hạ kính cửa, chổi gạt nước kính, kính chiếu hậu... 
6.      Phụ tùng hệ thống điện: máy khởi động (đề máy), máy phát điện (đi-na-mô), công tắc pha cos, đèn cản, đèn lái, 
đèn pha cos, đồng hồ táp lô, các loại cầu chì, rơ le...
7.      Phụ tùng Thaco nội địa hóa: ghế ngồi, giường nằm, kính chắn gió, kính cửa, kính hông, các sản phẩm nhựa, các 
sản phẩm hóa chất...
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COMMERCIAL VEHICLES DEPARTMENT 
IMPROVING AFTER-SALES SERVICES

as car ownerships, besides the 
quality, services and spare parts 
are the most interested issues 
by customers especially for 
commercial vehicles. attentive 
services, genuine spare parts, 
easy replacement and timely 
delivery are what all customers 
are expecting. in order to improve 
the service values and to give 
customers the highest satisfaction,  
besides the quality products, in 
2014, the commercial vehicles 
department (thaco cv) will focus 
further on enhancing the quality 
of after-sales services. 

For operation of after-sales services of Thaco CV, 
in recent years, the primary  concern  has been the 
periodical maintenance of vehicles. Good maintenance 
would bring some contribution to the increase of using 
values and the exploitation capabilities of the products 
hence bringing real benefits to customers.

The procedures of  checking and maintenance for 
Thaco' commercial vehicles are conducted strictly and 
synchronously with 4 periodic maintenance periods 
for all vehicles, including: The first maintenance would 
be totally free (1,000 km for Thaco's trucks, dump 
trucks and dedicated vehicles and 2,000 - 5,000 km for 
Thaco's buses). In the next times, during the 10,000th, 
15,000th, 20,000th... km depending on each car model, 
customers will be advised  to change oil, filter oil and 

IN 2014

lubricant... to strengthen the vehicles' durability. Most 
of Thaco's vehicles have greater time and number of km 
warranty compared with other products in the market 
segment; this is a factor that has asserted the product 
quality and showed the commitment to the outstanding 
service policies  to customers.

Besides warranty services, Thaco CV's maintenance 
service also provides customers genuine spare parts for 
each vehicles brands such as Hyundai, Kia, Foton, together 
with localized parts (manufactured Chu Lai - Truong Hai 
Complex for Vehicles Assembly and Manufacture) which 
have been interested by the majority of customers because 
of ensured quality and competitive prices (30 -50% 
lower) with equal quality compared to imported parts. 

TRA MI
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To maintain and increase the market share in service-spare 
part activities, Mr. Mai Phuoc Nghe - Thaco CV's Director 
said: "Our ultimate goal is to provide investors and 
customers the  quality products and excellent services; 
in 2014, we will continue to strengthen maintenance 
services, customer care and the construction of spare-
parts supply system organized according to each specific 
vehicle model to improve the service quality".

Accordingly, in 2014, the policy of Thaco CV in Service - 
Spare Part operations is as follows: 
Service Operation: Sett up mobile repair stations with 
proper facilities and equipment at the service centers 

along the National highway 1A and roads having many 
operating buses in order to serve customers promptly 
and quickly. Holding tribute, customer care programs 
for all car models and adjusting warranty policies to 
increase practical benefits to our customers. Focus 
on more qualified and specialized service operations 
and establish technical support center for commercial 
vehicles concentrating on the buses, heavy trucks, 
specialized vehicles and strategic models.

Spare-part Operation: Improve the works at the 
spare-part stores in showrooms, dealers across the 
system; universalize the spare parts, focusing on 
providing regular replacement parts and accessories 
for strategic models (Thaco Bus, Thaco Auman, Ollin 
Thaco...); diversifying the spare parts manufactured 
at the Complex in accordance with high quality and 
competitive prices. Besides, along with selecting the 
partnerships from reputable suppliers with reasonable 
prices, the establishment of operation and equipment 
procedures of 3 general stores, authorized stores in 
showrooms, dealers as well as completing the Thaco's 
major spare parts will be implemented uniformly 
throughout the system.

Currently, Thaco CV’s sales-distribution system includes: 
-      3 spare part general depots in Hanoi, Ho Chi Minh and Chu Lai.
-      69 parts stores at nationwide authorized service stations.
-      Independent stores network doing spare parts business in Hanoi, Da Nang and HCM City 

It has been Thaco’s honor to serve customer with groups of spare parts for repairs and replacement as follows:

1.      Maintenance spare parts: oil filters, lubricant filters, air filters, belts...
2.      Engine parts: crank axle (crankshaft), synchronous steamers, bearings, water pump motors, oil pump motors, 
power steering assistance pump, crankshaft bearings, connecting rod bearings, gasket (set), cylinder head gasket, 
turbo boosters (booster pump)...
3.      Gearbox - clutch parts: gearbox bearings, release bearings, clutch discs (col leaf ), clutch pressure plates, clutch 
boosters, main clutch cylinders, minor clutch cylinders, gears, transmission components...
4.      Chassis parts: radiator rubber buffers, spring rubbers, axle sleeve rod rubbers, radiators, throttle plait, gear 
range...
5.      Body parts: front bumpers, doors, window lifting devices, wipers, rear-view mirrors... 
6.      Electrical parts: startup device (ignition), generators, cos phase switches, stop lights, driving lights, cos headlights, 
combination meters, fuses, relays...
7.      Thaco’s localized parts: chairs, beds, windshields, door glasses, side glasses, plastic products, chemical products. 
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SHOWROOM MAZDA QUẢNG TRỊ
ĐỊA CHỈ TIN CẬY
CỦA KHÁCH HÀNG

THÁNG 06/2012, CÔNG TY KIM SƠN TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC CỦA VINA 
MAZDA VỚI VAI TRÒ CHUYÊN PHÂN PHỐI CÁC SẢN PHẨM MANG THƯƠNG 
HIỆU MAZDA TẠI THỊ TRƯỜNG QUẢNG TRỊ. NHẬN ĐỊNH TIỀM NĂNG CỦA 
THỊ TRƯỜNG, CÔNG TY KIM SƠN ĐÃ MẠNH DẠN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
SHOWROOM MAZDA QUẢNG TRỊ TRÊN TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT 3.000 M2, 
TRONG ĐÓ DIỆN TÍCH SHOWROOM VÀ XƯỞNG DỊCH VỤ LÀ 1.300 M2, KHU 
TRƯNG BÀY XE VÀ KHO BÃI LÀ 1.700 M2, VỚI TỔNG KINH PHÍ ĐẦU TƯ 25 TỶ 
ĐỒNG TẠI SỐ 248 LÊ DUẨN, TP. ĐÔNG HÀ, QUẢNG TRỊ.

NGỌC ANH

THỊ TRƯỜNG
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Showroom Mazda Quảng Trị được thiết kế theo tiêu 
chuẩn 3S (Sale, Service, Spare part) của Mazda toàn cầu, 
với không gian thoáng đãng, sang trọng, nhà xưởng 
được trang bị hệ thống máy móc công nghệ cao như 
máy chẩn đoán IDS chuyên dùng, máy kiểm tra nồng 
độ khí thải, khoang sơn nhanh, công nghệ mài khô, 
nắn khung nhanh… áp dụng quy trình dịch vụ 7 bước 
của Mazda. Các kỹ thuật viên của Mazda Quảng Trị còn 
được huấn luyện chuyên sâu theo từng công đoạn, quy 
trình bảo dưỡng & sửa chữa của Mazda Motor nhằm 
nâng cao tay nghề dịch vụ kỹ thuật. Ngoài ra, cách bố 
trí nhà xưởng khoa học còn góp phần làm tăng năng 
suất và hiệu quả làm việc của kỹ thuật viên, rút ngắn 
thời gian sửa chữa, đem lại giá trị phục vụ cao nhất cho 
khách hàng. 

Sau gần 2 năm có mặt, Showroom Mazda Quảng Trị 
đã xây dựng thành công về thương hiệu & doanh số 
với hơn 250 xe được bán ra. Riêng năm 2013, doanh số 
của dòng xe Mazda Quảng Trị đạt hơn 200 xe, chiếm 
lĩnh 28% thị phần, đặc biệt là 6 tháng cuối năm 2013, 
thị phần xe Mazda vươn lên vị trí liên tục dẫn đầu tại 
thị trường Quảng Trị. Đóng góp không nhỏ vào thành 

công của doanh số phải kể đến Mazda BT - 50, dòng xe 
pick - up được khách hàng tại đây đặc biệt ưa chuộng 
bởi phù hợp với địa hình nhiều đồi núi, đèo dốc và chạy 
đường xa. Bên cạnh đó, hoạt động dịch vụ - phụ tùng 
của Showroom Mazda Quảng Trị mặc dù mới chính 
thức hoạt động từ tháng 7/2013 nhưng cũng đã tiếp 
nhận hơn 1.000 lượt sửa chữa, là địa chỉ tin cậy của 
khách hàng và các tỉnh lân cận. 

Với tiềm lực sẵn có, năm 2014, Showroom Mazda Quảng 
Trị tự tin đặt mục tiêu doanh số bán ra hơn 300 xe đồng 
thời tiếp tục đào tạo đội ngũ nhân lực trẻ, năng động 
và nhiệt huyết. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, đào 
tạo, Showroom Mazda Quảng Trị cũng tăng cường các 
hoạt động Marketing đến khách hàng như tổ chức các 
chương trình lái thử xe nhằm giúp khách hàng có cơ 
hội tiếp cận thực tế với các mẫu xe yêu thích, đẩy mạnh 
công tác bán hàng đến thị trường tiềm năng, thị trường 
tuyến huyện để từng bước chinh phục khách hàng. 

Mazda Quảng Trị đang tiến những bước đi vững chắc 
để khẳng định tiềm lực tại thị trường nhằm đạt mục 
tiêu chiếm lĩnh thị phần.
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QUANG TRI MAZDA SHOWROOM 
RELIABLE ADDRESS FOR 
CUSTOMERS

IN 06/2012, KIM SON COMPANY BECAME THE PARTNER OF VINA MAZDA 
WITH THE ROLE OF DISTRIBUTING MAZDA BRANDED PRODUCTS IN QUANG 
TRI MARKET. REALIZING THE MARKET POTENTIAL, KIM SON COMPANY HAS 
INVESTED IN BUILDING THE QUANG TRI MAZDA SHOWROOM ON A TOTAL 
LAND AREA OF 3,000 M2 IN WHICH THE SHOWROOM AND SERVICE CENTER 
ACCOUNTED FOR 1,300 M2, THE CAR SHOWROOM AND WAREHOUSE 
OCCUPIED 1,700 M2 WITH A TOTAL INVESTMENT COST OF 25 BILLION AT 248 LE 
DUAN STREET, DONG HA CITY, QUANG TRI.

NGOC ANH

THỊ TRƯỜNG
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Quang Tri Mazda showroom was 
designed in accordance with 
3S standards (Sales, Services, 
Spare parts) of Mazda Global, 
with open and luxury space; the 
workshop is equipped with hi-tech 
machinery such as specialized IDS 
diagnostics machine, emission 
testing device, quick painting 
cabin, dry grinding technology, 
fast frame straightening... which 
applying the 7-step process by 
Mazda. The technicians of Quang Tri 
Mazda showroom have also been 
intensively trained at every stage 
and process of maintenance and 
repair by Mazda Motor to improve 
technical services. In addition, the 
way of logical workshop layout has 
also contributed to increasing the 
working productivity and efficiency 
of technicians in order to shorten 
the repair time and to deliver the 

highest values to customers. 

After nearly 2 years of presence, 
Quang Tri Mazda showroom has 
successfully developed its brand 
with the sales of over 250 vehicles.  
Particularly in 2013, Mazda Quang 
Tri Showroom sold over 200 cars, 
occupying 28% of the market share 
in Quang Tri, especially in the last six 
months of the year, Mazda’s market 
share was on the top continuously 
in the province. A significant 
contribution is the successful sales of 
Mazda BT -50 cars which is the pick-up 
model particularly interested by local 
customers because of the suitability 
for hilly terrains, steep mountain 
roads and long distances. Although 
the spares services activities of Quang 
Tri Mazda showroom was officially 
operational from 7/2013, it has also 
received more than 1,000 repairs and 

become the trusted address for local 
and adjacent customers.

With the available resources, in 
2014, Quang Tri Mazda showroom 
is confident to set the sales target 
of more than 300 vehicles while 
continuing to train a young, dynamic 
and enthusiastic workforce. Aside 
from sales and training operations, 
Quang Tri Mazda showroom has also 
been strengthening the marketing 
activities targeting the customers 
such as organizing driving trial to 
help customers approach their 
favorite models in order to boost the 
sales to potential markets, district 
markets by gradually conquering 
the customers. Mazda Quang Tri 
is taking firm steps to assert its 
potentials in the market in order to 
win the market share. 
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SHOWROOM THACO VĨNH PHÚC 
NHẬN ĐƯỢC NHIỀU SỰ TIN YÊU
CỦA KHÁCH HÀNG

Thương hiệu Thaco có mặt tại tỉnh Vĩnh 
Phúc từ năm 2008 với các sản phẩm xe 
Kia và năm 2011 với các sản phẩm xe 
Mazda, và đã nhận được nhiều sự tin yêu 
của khách hàng trên địa bàn tỉnh. Với 
mong muốn đem đến cho khách hàng 
một không gian mua sắm thuận tiện, 
được tiếp cận những sản phẩm xe du 
lịch chất lượng cao và dịch vụ theo tiêu 

MAI HƯƠNG

chuẩn Thaco, vào tháng 10/2013, Thaco 
đã đưa vào hoạt động tổ hợp Showroom 
Thaco Vĩnh Phúc tại địa chỉ Xóm Phổ, Quất 
Lưu, Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là tổ 
hợp showroom được xây dựng mới, nhằm 
mở rộng hệ thống phân phối xe du lịch tại 
Vĩnh Phúc thành tổ hợp showroom trưng 
bày và bán sản phẩm của hai thương hiệu 
Kia và Mazda.

THỊ TRƯỜNG
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Tổ hợp Showroom Thaco Vĩnh Phúc cũng là 
showroom thứ 19 trong hệ thống phân phối 
của Thaco tại khu vực Bắc Bộ, gồm 2 showroom: 
Showroom Kia và Showroom Mazda, được xây dựng 
chuyên biệt theo nhận diện tiêu chuẩn toàn cầu của 
Tập đoàn Kia Motors và Mazda Motor Nhật Bản.

Với tổng diện tích mặt bằng 4700 m2, tổ hợp 
Showroom Thaco Vĩnh Phúc có diện tích trưng bày 
xe và các khu vực chức năng gần 1000 m2, hệ thống 
xưởng dịch vụ rộng 953 m2 với các loại máy móc, 
trang thiết bị hiện đại cùng hệ thống chẩn đoán tiên 
tiến nhất của Kia và Mazda hiện nay, đáp ứng tối đa 
nhu cầu của khách hàng khi sử dụng sản phẩm và 
dịch vụ. Song song với việc đầu tư cơ sở vật chất hạ 
tầng, trang thiết bị, tổ hợp Showroom Thaco Vĩnh 
Phúc còn chú trọng đặc biệt tới chất lượng dịch vụ 
khách hàng với đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp 
cùng đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề, được đào tạo 
bài bản và cấp chứng nhận từ các chuyên gia chính 
hãng. Đây cũng là nhân tố tạo dựng giá trị khác biệt 
của Thaco được ưu tiên phát triển hàng đầu nhằm 
gia tăng giá trị phục vụ khách hàng, khẳng định vị 
thế Thaco - Thương hiệu ôtô hàng đầu Việt Nam.
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THACO SHOWROOM IN VINH PHUC

Receives the customers’ trust and love

Thaco brand has appeared in Vinh 
Phuc province since 2008 with Kia 
products and since 2011 with Mazda 
products which has received the 
trust of local customers. With the 
desire to provide customers with a 
convenient shopping space and the 
access of high-quality passenger 
cars with Thaco’s standardized 
services, in 10/2013, Thaco was put 

MAI HUONG

into operation Thaco launched the 
Thaco Showroom complex in Vinh 
Phuc situated in Xom Pho, Quat Luu, 
Binh Xuyen, Vinh Phuc province. It 
is a showroom complex which was 
newly built in order to expand the 
passenger car distribution system in 
Vinh Phuc into a showroom complex 
for displaying and selling the 
products of Kia and Mazda brands. 

THỊ TRƯỜNG
Market

35 - 201486



Thaco Showroom in Vinh Phuc is 
the 19th showrooms in Thaco’s 
distribution system for the northern 
region that includes two showrooms: 
Kia Showroom and Mazda 
Showroom which was specifically 
built according to the identification 
of the global standards of Kia Motors 
and Japanese Mazda Motors. 

With a total area of 4700 m2, in the 
Thaco Showroom in Vinh Phuc, nearly 
1000 m2 is located for displaying and 

functioning areas, the service center 
accounts for 953 m2 with modern 
machinery and equipment together 
with the most advanced diagnostic 
systems of Kia and Mazda nowadays 
which can satisfy all the needs of 
customers using products and 
services. 

In parallel with the investment 
in infrastructure, facilities and 
equipment, the Thaco Showroom in 
Vinh Phuc also pays special attention 

to the customer service quality with 
professional sales team together 
with skillful and qualified technical 
staff who have been trained and 
certified from genuine experts. 
This is also a factor in creating the 
differentiated value of  Thaco that 
has been prioritized for development 
to improve the customer service 
as well as to assert Thaco’s position 
- the leading automobile Brand in 
Vietnam.
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PICANTO
MẪU XE CÓ DOANH SỐ 
DẪN ĐẦU PHÂN KHÚC A

CHIẾM 65% THỊ PHẦN TRONG PHÂN KHÚC A, PICANTO LÀ CÁI TÊN “ĐÌNH ĐÁM” NHẤT 
TRONG CÁC MẪU XE NHỎ HIỆN NAY. NGOÀI VẺ ĐẸP NGOẠI THẤT NĂNG ĐỘNG, 
PICANTO CÒN PHÁT HUY NHIỀU LỢI THẾ CẠNH TRANH HƠN CÁC ĐỐI THỦ TRONG 
CÙNG PHÂN KHÚC VỀ GIÁ, TÍNH NĂNG VÀ TRANG BỊ.

NGOẠI THẤT ĐẸP

Picanto được nhà sản xuất cải tiến 
khá nhiều về thiết kế và tính năng 
để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao 
của khách hàng trong phân khúc A. 
Với những đường nét cá tính, sáng 
tạo nhưng vẫn mềm mại và uyển 
chuyển được tạo ra bởi bàn tay tài 
hoa của nhà thiết kế Peter Chreyer, 
Picanto đã mang về cho Kia khá 
nhiều giải thưởng danh giá về thiết 
kế như iF Product Design… Bên 
cạnh đó, ngoại thất của Picanto còn 
thu hút bởi các trang bị riêng có ở 
một số phiên bản cao cấp như đèn 
pha tự động, đèn LED chạy ban ngày, 

đèn phanh lắp trên cao, đèn sương mù phía trước, kính 
lái chống tia UV, tay nắm cửa mạ crôm, gương chiếu hậu 
chỉnh điện và gập điện tích hợp đèn báo rẽ, cánh hướng 
gió phía sau kết hợp đèn phanh lắp trên cao, cụm đèn hậu 
dạng LED…

ĐỘNG CƠ TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU

Là mẫu xe hiện đại và năng động, Picanto được trang bị 
động cơ 14 DOHC, công nghệ phun xăng đa điểm với dung 
tích 1.25L cho công suất tối đa lên đến 87 mã lực và momen 
xoắn cực đại 119 Nm, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình chỉ 
khoảng 5lít/100km, thấp hơn nhiều so với các mẫu xe khác 
trong cùng phân khúc. Xe tùy chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc 
hộp số tự động 4 cấp với tốc độ tối đa của xe đạt 169 Km/h.

MAI THI

SẢN PHẨM
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XE NHỎ NỘI THẤT SANG

Kích thước tổng thể xe dài 3.595, rộng 1.595 cao, 1.490 
(mm), trong đó, chiều dài cơ sở “nhỉnh” hơn một vài đối 
thủ khác giúp Picanto có một không gian nội thất thông 
thoáng và phát huy trọn vẹn hết những ưu việt của một 
mẫu xe gia đình cỡ nhỏ khi vận hành trong đô thị đông 
đúc. Bên cạnh đó, nội thất của Picanto cũng được thiết 
kế khá trẻ trung với những gam màu sáng, tối đan xen 
bắt mắt và sang trọng. Mặt tap-lô được tích hợp nhiều 
tính năng hiện đại với nhiều tiện nghi công nghệ được 
bố trí tỉ mỉ và khoa học hướng đến người lái. Ghế ngồi 
thuận tiện, tạo cảm giác thoải mái cho người lái lẫn hành 
khách trên xe.

Là mẫu xe nhỏ nhưng có option sang trọng, nội thất 
của Picanto được trang bị hàng loạt tiện nghi cao cấp 
như những chiếc sedan đắt tiền: Gương chiếu hậu gập 
điện, ghế da, hệ thống điều hòa tự động, vô lăng gật 
gù có tích hợp điều khiển âm thanh, kết nối Ipod/Aux/
Usb, màn hình DVD tích hợp GPS/Bluetooth, cửa sổ trời, 
camera lùi… (tùy theo phiên bản lựa chọn). Ngoài ra, dù 
là mẫu xe nhỏ nhưng khoang hành lý của Picanto lại khá 
rộng, có đầy đủ hộc chứa đồ, túi đựng đồ sau lưng ghế, 
hộc chứa đồ táp-lô… đáp ứng nhu cầu cất giữ đồ đạc 
của các gia đình trẻ khi di chuyển.

Nhờ những lợi thế cạnh tranh trên, lượng xe bán ra 
trong năm 2013 của Picanto đạt 3.630 xe, giữ vững 
ngôi đầu bảng về doanh số trong phân khúc A, tiếp 
tục là mẫu xe cỡ nhỏ bán chạy nhất trên thị trường Việt 
Nam hiện nay.
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PICANTO - A CAR MODEL WITH 
LEADING SALES IN A SEGMENT

PICANTO IS A “PROMINENT” NAME AMONG THE COMPACT CARS NOWADAYS AS IT HAS 
ACCOUNTED FOR 65% OF THE MARKET SHARE IN THE A SEGMENT. IN ADDITION TO DYNAMIC 
BEAUTY OF THE EXTERIOR, PICANTO IS ALSO EXPRESSING MORE COMPETITIVE ADVANTAGES 
OVER RIVALS IN THE SAME SEGMENT IN TERMS OF PRICES, FEATURES AND EQUIPMENT.

BEAUTIFUL EXTERIOR

Picanto was improved significantly in the design and 
features by the manufacturer to satisfy the increasing 
demands of customers in A segment. Not only personal and 
creative but also soft and flexible created design created by 
the talented hands of the designer Peter Chreyer, Picanto 
has earned many prestigious awards for Kia such as iF 
Product Design... Besides, Picanto’s exterior is attractive by 
the particular equipment as in a many high-end versions 
such as automatic headlights, daytime running LED lights, 
high-mounted brake lights, front fog lights, anti-UV front 
glass, chrome door handles, power assist rear-view mirror 
integrated with taillights, rear spoiler combined with high-
mounted brake lights, LED rear lights ...

MAI THI

ENGINE WITH FUEL EFFICIENCY

As a modern and dynamic model, Picanto is equipped 
with the 1.25L 14 DOHC engine, with multi-point 
fuel injection technology for the maximum power 
up to 87 hp and the torque of 119 Nm, the average 
fuel consumption is just about 5liter/100km which 
is much lower than the other models in the same 
segment. The vehicle has optional 5-speed manual 
transmission or 4-speed automatic gearbox with the 
maximum speed of 169 km/h.

SẢN PHẨM
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SMALL CAR BUT LUXURIOUS INTERIOR
 
The car’s overall dimension is 3.595 m long, 1.595 
m wide and 1.490 m high, in which the wheelbase 
is “slightly” longer than several competitors that 
allows an airy interior space built for Picanto and 
fully expresses all the advantages of a small family 
car when operating in dense city. In addition, the 
Picanto’s interior is also designed quite youthfully 
with interleaved bright and dark gamut giving an 
eye-catching and luxurious look. The dashboard is 
integrated with many modern features including 
various technological amenities meticulously and 
scientifically arranged towards the driver. The seats 
are convenient providing comfortable feeling for 
the driver and passengers.

As a small car but with luxurious option, Picanto’s 
interior is equipped with a series of advanced 
facilities similar to any expensive sedan: power 
folding rear-view mirror, leather seats, automatic 
air conditioning system, tilt steering wheel 
with integrated sound control, Ipod/Aux/USB 
connections, DVD screen with integrated GPS/
Bluetooth, sunroof, reversing camera(depending 
on the selected version). Moreover, despite a 
small car, Picanto has a quite large boot fully 
furnished with drawers, bags behind the seats, 
storage drawer for dashboard ... that can satisfy 

all the storage demands of young family while 
moving. Due to the above mentioned competitive 
advantages, the sales in the 2013 of Picanto has 
reached 3,630 cars, leading the sales in segment 
A, and continuing to be the current  best selling 
compact car in Vietnam’s market. 
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11 ĐIỀU CHƯA BIẾT VỀ KIA K3

K3 cuốn hút người đối diện ngay từ 
ánh nhìn đầu tiên bởi hệ thống đèn 
chào thông minh tự động bật sáng 
khi mở cửa xe.
K3 sở hữu phong cách thể thao năng 
động với các đường dập nổi tinh tế 
dọc thân xe và cụm đèn pha halogen 
gương cầu tích hợp đèn LED DRL cho 
hiệu suất ánh sáng tối ưu.
K3 có đầy đủ các tính năng công 
nghệ như các dòng xe sang hiện nay, 
bao gồm: ghế chỉnh điện 10 hướng 
nhớ 2 vị trí ghế (với phiên bản 2.0), 6 
loa, màn hình cảm ứng 8 inch, điều 
hòa tự động 2 vùng độc lập, màn 
hình hiển thị đa thông tin, hệ thống 
vô-lăng ba chế độ lái (thoải mái, thể 
thao và thông thường) cùng chế độ 
chạy ga tự động (cruise control).  
K3 có 4 phiên bản tại Việt Nam: 3 
sedan và 1 hatchback. 
K3 có một “trái tim khỏe mạnh” với 

động cơ Nu 2.0L MPI và Gamma 1.6L 
MPI kèm hộp số sàn và hộp số tự 
động 6 cấp, cho công suất 128 mã 
lực và 159 mã lực. Theo đó, K3 có thể 
đạt tốc độ tối đa là 205 km/h nhưng 
mức tiêu hao nhiên liệu chỉ ở mức 
6,6 lít/100km. 
K3 được trang bị khá nhiều tiện 
ích như hệ thống camera lùi, hệ 
thống chống bó cứng phanh ABS, 
cân bằng điện tử ESP, hệ thống ổn 
định thân xe VSM, hỗ trợ khởi động 
ngang dốc HAC, 2 túi khí phía trước, 
máy tính kiểm soát hành trình giúp 
nhắc nhở các lịch trình bảo dưỡng 
và kiểm soát quãng đường, tiêu hao 
nhiên liệu... 
K3 giúp bạn an toàn trong mọi 
trường hợp va chạm nhờ hệ thống 
túi khí, dây đai, tựa đầu thông minh, 
hệ thống hỗ trợ đỗ xe, hệ cảm biến 
có chức năng phát âm và hiển thị lên 

MAI THI

màn hình kiểm soát hành trình khi 
có chướng ngại vật ở phía trước và 
sau xe.
K3 có trọng lượng nhẹ và cứng 
hơn những mẫu xe sử dụng vật liệu 
thường đến 37% nhờ sử dụng thép 
cường lực.
K3 được đánh giá có mức độ rung 
động và tiếng ồn thấp nhất phân 
khúc C hiện nay.
K3 vừa đạt giải nhất trong cuộc thi 
“Mẫu xe compact có giá trị sử dụng 
tốt nhất so với giá tiền tương xứng 
và mức tiêu thụ nhiên liệu hợp lý 
nhất” tại Mỹ năm 2013, do tờ báo 
USA Today và MotorWeek Challenge 
kết hợp tổ chức.
K3 đột phá về doanh số tại thị trường 
Việt Nam năm 2013 với gần 500 xe 
bán ra sau 2 tháng ra mắt.
Diễn viên Thái Hòa: “Tôi thích hệ 
thống vô lăng 3 chế độ lái của Kia 
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K3”

Trong buổi test drive sản phẩm Kia K3 dành cho 

giới nghệ sĩ do Thaco Kia phối hợp với một tạp chí 

tổ chức tại Phú Mỹ Hưng, Quận 7 (TP.HCM), sau 

hơn 30 phút lái thử mẫu xe Kia K3, diễn viên Thái 

Hòa đã hoàn toàn bị Kia K3 chinh phục.  Anh chia 

sẻ: “Tôi đã lái rất nhiều mẫu xe, nhất là dòng sedan 

hạng trung, nhưng tôi đặc biệt ấn tượng và có cảm 

tình với xe Kia K3 này. Nhất là hệ thống vô-lăng với 

ba chế độ lái: thoải mái, thể thao và thông thường. 

Chức năng này mang lại cho tôi cảm giác rất thư thái 

khi vi vu với nó. Kia K3 là mẫu xe rất thích hợp cho 

giới văn nghệ sĩ.”
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ELEVEN UNKNOWN THINGS 
ABOUT KIA K3

K3 attracts the viewer right  at first 
sight by its intelligent greeting lights 
which can be automatically turned 
on when the door is opened.
K3 possesses a dynamic sporty style 
with subtle embossed lines along 
the body and spherical halogen 
headlights integrated with DRL LEDs 
for optimal light performance.
K3 is full of technological features 
similar to any current luxury car 
today including: 10-way power 
assisted driver seat with two 
memorized positions (2.0 version), 
6 speakers, one 8-inch touch screen, 
automatic air conditioning system 
for 2 independent zones, multi-
information display, 3-driving mode 
steering system (comfort, normal 
and sport) together with automatic 

speed control mode (cruise control).  
K3 has 4 versions in Vietnam:  3 
sedans and 1 hatchback. 
K3 has a “powerful heart” empowered 
by Nu 2.0L MPI and Gamma 1.6L MPI 
engines plus manual or 6-speed 
automatic gearboxes resulting in 
a power up to 128hp and 159hp 
respectively. Accordingly, K3 can 
reach a maximum speed of 205 km/h 
yet the fuel consumption is only 6.6 
liters/100km. 
K3 is equipped with many amenities 
such as a reversing camera system, 
anti-lock braking system ABS, 
electronic stability control ESP, 
vehicle stability management VSM, 
hill-start assist system HAC, 2 front 
airbags, and a computer helping to 
remind the maintenance schedules 

and control the distances, fuel 
consumption... 
K3 keeps you safe in all collisions due 
to a system of air bags, seat-belts, 
smart headrest and the parking 
assist system as well as the sensor 
system with pronunciation function 
and displaying on the control screen 
when seeing obstacles in front of 
and behind the car.
K3 is 37% lighter and harder than 
cars built on conventional materials 
by using high-strength steel.
K3 has been assessed for lowest 
level of vibration and noise amongst 
the current C-segment.
K3 has won the first prize of the 
contest “compact sedans of best 
use value over the affordable price 
and reasonable fuel consumption” 
in 2013 organized by USA Today 
in combination with MotorWeek 
Challenge.
K3 has had a sales breakthrough in 
Vietnam market in 2013 with nearly 
500 cars in 2 months after launching.

MAI THI
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Actor Thai Hoa: “I like Kia K3’s Flex Steer system”

In the Kia K3 testdrive for artists organized by Thaco and a magazine at Phu My Hung, District 7 

(Hochiminh City), after over 30 minutes of driving, Kia K3 totally won Thai Hoa’s heart. He shared 

“I used to drive many kinds of cars, especially midsize sedan, however I am completely impressed 

and fall in love with Kia K3, especially I am persuaded by Flex Steer system with three driving modes: 

comfort, sport and normal. That function makes me comfortable when hanging out. Kia K3 is the 

appropriate car for artists.”
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CARENS S - PHIÊN BẢN MỚI 
THÊM NHIỀU TRANG BỊ

VỚI MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN LINE-UP SẢN PHẨM PHONG PHÚ TẠI 
THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM, NGÀY 17/12/2013, THACO KIA ĐÃ GIỚI 
THIỆU MẪU XE CARENS S 2014 VỚI NHIỀU TRANG BỊ MỚI.

Carens S nổi bật và cá tính với các 
trang bị mới như mâm mới mặt tiện; 
viền đèn sương mù; nẹp bước chân; 
viền chân cửa kính; viền che mưa; 
nẹp chống trầy cốp sau; đèn Led sau. 
Trong đó, điểm nhấn là bộ mâm mới 
được đúc cứng cáp với bề mặt tiện 
đúng như trào lưu chung của các 
mẫu xe mới hiện nay được chế tạo từ 
hãng N.K Nhật Bản. 

Ngoài ra, Carens S cũng mạnh mẽ 
và hiện đại hơn với bộ đèn Led phía 
trước được phối hợp hài hòa với đèn 
sương mù viền crôm xung quanh 
một cách tinh tế. Đặc biệt, bộ đèn 
Led cốp sau được thiết kế hoàn toàn 
mới, trải dài ngang thân xe mang lại 
vẻ quyến rũ và hiện đại. 

Ngoài những cách tân trên, Carens S 
vẫn giữ lại không gian lý tưởng của 
mẫu MPV tiêu chuẩn ở phiên bản cũ 
với chiều dài tổng thể 4,545 mm, chiều 
cao 1,650 mm và chiều rộng 1,820 
mm, 3 hàng ghế được thiết kế theo 
kiểu 5+2. Trong đó, hàng ghế thứ 3 có 
thể gập xuống khi cần tăng diện tích 
sử dụng cho khoang hành lý.

Là một trong những mẫu xe có 
doanh số ổn định nhất của Thaco 
Kia, ở phiên bản này, Carens S tiếp 
tục hội tụ nhiều tiện nghi hiện đại và 
cao cấp như: ghế da, âm thanh với 

DVD+6loa+định vị GPS, cổng cắm 
USB/AUX /iPod và kết nối Bluetooth, 
máy lạnh điều khiển tự động, cửa 
sổ trời điều khiển, kính cửa sổ chỉnh 
điện, vô lăng tích hợp các nút điều 
chỉnh âm thanh, kính chiếu hậu 
chỉnh điện, gập điện tích hợp đèn 
báo rẽ, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, 
mâm đúc thể thao 17 inches, cùng 
khóa mở cửa điều khiển từ xa bằng 
remote. Caren S phát huy tối đa sự 
tiện nghi, hiện đại và tạo cảm giác 
thư thái tuyệt vời cho người cầm lái. 
Sử dụng động cơ 2.0L, 4 máy 
thẳng hàng với công suất cực 

đại 145ps, mômen xoắn cực đại 
198N.m/4250rpm, Carens S có khả 
năng vận hành linh hoạt trên mọi 
nẻo đường với tốc độ tối đa lên 
đến 200 km/h, mức tiêu hao nhiên 
liệu trung bình khoảng 8 lít/100km 
(trong điều kiện tiêu chuẩn).

Không chỉ vận hành mạnh mẽ, tiết 
kiệm nhiên liệu, Carens S 2014 còn 
đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành 
khách nhờ hệ thống khung sườn 
chắc chắn, khả năng chịu va đập tốt 
và hệ thống chống bó cứng phanh 
ABS chủ động cùng với 02 túi khí. 

MAI THI
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CARENS S CẠNH TRANH VỀ GIÁ

Có mức giá cạnh tranh nhất trong phân khúc MPV, Carens S 2014 
có 8 màu sang trọng được Thaco Kia công bố giá như sau:
-    639 triệu đồng đối với phiên bản số tự động.
-    619 triệu đồng đối với phiên bản số sàn. 
Với lợi thế về giá, tính năng và sự tiện ích, Carens S 2014 hứa hẹn 
sẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho các gia đình, công sở có nhu cầu 
sắm xe để du Xuân trong dịp Tết Giáp Ngọ 2014 này.
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CARENS S - THE NEW VERSION 
WITH ADDITIONAL EQUIPMENT

WITH THE AIM OF DEVELOPING AN ABUNDANT PRODUCT LINE-UP IN VIETNAM MARKET, 
ON 17/12/2013, THACO KIA INTRODUCED 2014 CARENS S MODEL.

Carens S is prominent and 
personalized with new equipment 
such as new turned-surface alloy 
wheels; fog lamp border; scuff 
plates; door beltline; slimline 
weathershield; rear bumper guard; 
rear LED lamps. Especially, the new 
strong alloy wheels which own the 
turned surface consistent with the 
new current models’ mainstream are 
made by N.K Japan. 

Besides, Carens S is also more 
powerful and modern thanks to the 
front LED lights compatible with the 
subtle chrome-bordered fog lamps. 
Particularly, the completely newly 
designed rear LED lamps prolonged 
along the body create the car’s 
modern and charming appearance. 

In addition to the above innovations, 
Carens S still owns the ideal 
dimension of a standard MPV similar 
to the old version with an overall 
length of 4,545 mm, overall height 
of 1,650 mm and overall width of 
1,820 mm; and three 5+2 style row 
seating. In particular, the 3rd row 
seating can be folded when required 
to increase the area used for the 
luggage compartment.

As one of Thaco Kia’s models with 
the most stable sales, Carens S still 
include many modern and luxury 
facilities such as: leather seats, DVD 
player+6 speakers+GPS, USB/AUX/

iPod and Bluetooth connectivity, full auto air-conditioner, comfortable 
sunroof, power windows, steering remote control, power folding outside 
mirrors with repeated lamps, 8-way power driver’s seat, 17-inch sporty alloy 
wheels, remote control door lock. Carens S maximizes the modernity and 
convenience, creating great relaxed feeling for the driver. 

Containing straight-four 2.0L engine with maximum power of 145ps and 
maximum torque of 198N.m/4250rpm, Carens S is capable of operating 
flexibly on all roads with a maximum speed up to 200 km/h and average fuel 
consumption of 8 liters/100km (in standard conditions).

In addition to powerful and fuel-efficient performance, 2014 Carens S also 
ensures absolute safety for passengers thanks to the strong chassis and good 
shock resistance as well as anti-lock brake system (ABS) and dual airbag.

MAI THI
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CARENS S HAS COMPETITIVE PRICE

Having the most competitive price in MPV 
segment, there are 8 luxurious colors for 
2014 Carens S, whose prices has been 
announced by Thaco Kia as follows:
-   639 million VND for AT version.
-   619 million VND for MT version. 
With the advantage of price, features and 
facilities, 2014 Carens S is expected to be 
the best choice for families who need to 
buy cars for going out in Lunar New Year.
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SỰ KIỆN HỢP TÁC GIỮA THACO VÀ PEUGEOT ĐÃ ĐÁNH DẤU CHO SỰ TRỞ LẠI CỦA THƯƠNG HIỆU 
CÓ LỊCH SỬ HƠN 200 NĂM. MỞ ĐẦU CHO SỰ HỢP TÁC NÀY LÀ MẪU XE PEUGEOT 408 CHÍNH THỨC 
CÓ MẶT TẠI VIỆT NAM, ĐÂY CŨNG LÀ MẪU XE CHIẾN LƯỢC ĐƯỢC TẬP ĐOÀN PEUGEOT PHÁT TRIỂN 
NHIỀU TẠI THỊ TRƯỜNG NƯỚC NGOÀI.

Peugeot 408 thuộc phân khúc sedan cỡ trung, với kích 
thước dài x rộng x cao (4.688 x 1.815 x 1.525), chiều dài 
cơ sở là 2.710 mm, khoảng sáng gầm xe 142 mm, trọng 
lượng không tải là 1.425 kg, dung tích bình nhiên liệu là 
60L, khoang hành lý 562L và lốp xe 215/50R17. Ngoại 
thất Peugeot 408 toát lên vẻ sang trọng, lịch lãm nhờ 
thiết kế kiểu khí động học với những đường gân nổi bật 
chạy dọc trên thân xe kết hợp với cụm đèn pha halogen 
tự động, đèn LED hiện đại, gương chiếu hậu ngoài chỉnh 
điện tích hợp đèn báo rẽ, chức năng đèn thông minh 

follow me home và mâm đúc hợp kim nhôm 17 inch…
Peugeot 408 sở hữu không gian nội thất rộng rãi, sang 
trọng với các trang thiết bị công nghệ và tiện nghi như: 
Ghế da, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, ngăn làm mát 
phía trước, vô lăng điều chỉnh 4 hướng, hàng ghế sau 
gập 60/40 và tựa đầu điều chỉnh độ cao… Ngoài ra, 
xe còn có tất cả cửa sổ điện 1 chạm với chức năng an 
toàn chống kẹt, hệ thống âm thanh điều chỉnh từ xa và 
hệ thống giải trí DVD + định vị toàn cầu GPS, bản đồ 
Vietmap, 6 loa kết hợp Bluetooth, cổng cắm USB…

PEUGEOT 408 
SANG TRỌNG VÀ LỊCH LÃM
THANH TRÀ
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Dưới nắp ca-pô, Peugeot 408 được trang bị động cơ 
2.0L máy xăng, loại 4 xilanh thẳng hàng, 16 van DOHC, 
CVVT, sử dụng hộp số tự động 6 cấp, công suất cực 
đại 139 mã lực/6.000 vòng/phút, mô men xoắn 200 
Nm/4.000 vòng/phút. Hệ thống khung gầm trước độc 
lập kiểu MacPherson và sau thanh xoắn, cơ cấu lái trợ 
lực thủy lực điện.

Peugeot 408 được trang bị đầy đủ chức năng an toàn 
bao gồm, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống 

cân bằng điện tử ESP, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, 
6 túi khí…

Dù xuất hiện lần đầu tại Việt Nam nhưng với hàng loạt lợi 
thế cạnh tranh từ thiết kế, trang bị nội thất đến an toàn và 
vận hành, Peugeot hứa hẹn sẽ là một lựa chọn mới mang tới 
nhiều giá trị cao cho khách hàng. Đây cũng là một đối thủ 
đáng gờm trong phân khúc sedan hạng trung tại Việt Nam, 
đủ sức cạnh tranh ngang hàng với các mẫu xe sang tới từ 
Đức như BMW 3-series, Audi A4 hay Mercedes C-class.
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PEUGEOT 408 
LUXURIOUS AND ELEGANT

THE COOPERATION EVENT 
BETWEEN THACO AND 
PEUGEOT HAS MARKED THE 
RETURN OF THE BRAND WITH A 
HISTORY OF OVER 200 YEARS. 
PEUGEOT 408 HAS BEEN 
OFFICIAL INTRODUCED IN 
VIETNAM AS THE BEGINNING 
OF  THIS COOPERATION, IT HAS 
BEEN THE STRATEGIC MODEL 
DEVELOPED BY PEUGEOT IN 
MANY FOREIGN MARKETS.

Peugeot 408 belongs to the mid-size 
sedan segment, with the dimension 
in length x width x height of 4,688 
x 1,815 x 1,525 respectively, the 
wheelbase is 2.710 mm, the ground 
clearance is 142 mm, the curb weight 
is 1,425 kg, the fuel tank volume 
is 60L, the car has a 562L boot and 
215/50R17 tires. The exterior of 
Peugeot 408 is luxurious and elegant 
thanks to the aerodynamic design 
with prominent veins running along 
the body in combination with the 
automatic halogen headlights, 
modern LEDs, power assist rearview 
mirror integrated with taillights, 
intelligent follow-me-home lights 
and 17-inch alloy wheels...

Peugeot 408 owns a spacious 
and luxurious interior space, with 

technological and convenient 
amenities such as: Leather seats, 
automatic air conditioning system 
with 2 independent zones, front 
cooling compartment, 4-way 
adjustable steering wheel, 60/40 
split folding rear seats and height 
adjustable headrests... In addition, 
the car also has one-touch power 
windows with anti-jam safety 
function, remotely controlled sound 
system and a DVD entertainment 
system + global positioning function 
GPS, Vietmap, 6 speakers and 
integrated Bluetooth, USB ports...

Under the bonnet, Peugeot 408 is 
equipped with a 2.0L 4 cylinders 
gasoline engine with, 16 DOHC 
valves, CVVT, using a 6-speed 
automatic gearbox allowing 

THANH TRA
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maximum power of 139 hp/ 6,000 
rpm/ minutes and the maximum 
torque at 4000 Nm/rpm. The 
chassis system is independent with 
MacPherson style and deformable 
rear bar plus the electro-hydraulic 
power assisted steering.

Peugeot 408 is equipped with full 
safety features including anti-lock 
braking system ABS, electronic 
stability program ESP, emergency 
brake assist, 6 airbags...

Despite its first appearance in 
Vietnam, with a series of competitive 
advantages from design, furnished 
interior to the safety and operation, 

Peugeot has been promising to be 
a new and high value option for 
customers. This is also a formidable 
competitor in the mid-size sedan 
segment in Vietnam, able to  
compete on a par with luxury cars 
from Germany such as BMW 3-series, 
Audi A4 or Mercedes C-class.
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Bài: UYÊN NHÃ / Ảnh: THÁI NGUYỄN

NGOẠI THẤT

Sau khi độ xong, Mazda BT-50 có 
ngoại hình khá hầm hố so với phiên 
bản cũ. Bộ cản trước được thay mới 
thuộc hãng linh kiện off-road nổi 
tiếng ARB trông khá cứng cáp. Theo 
đó là hệ thống đèn pha và tời cứu hộ 
có thể kéo gần gấp đôi trọng lượng 
của xe. Tuy nhiên, để đảm bảo xe 
ở trạng thái cân bằng, không dồn 
trọng lượng quá nhiều về phía trước 
sau khi độ, chuyên gia Phan Ngọc 
Minh đã phải nâng cấp một số gói 
phụ kiện trong xe gồm: phuộc lò 
xo với khả năng chịu lực nhiều hơn 
và nhíp phía sau, toàn bộ gầm xe 
được bảo vệ bởi bộ tấm chắn thép 
dày 4 li, lốp cũ kích thước 265/65 
-17 đã được thay thế bằng lốp mới 
to hơn có thể đi được cả đường 
nhựa và đường đất địa hình, phía 
trên nóc xe lắp thêm bộ giá để chở 
hàng với trọng lượng tối đa 100kg 
và tạo điểm tựa để gắn thêm bộ đèn 
pha chiếu xa cả phía trước và sau.

ĐÁNH GIÁ MAZDA BT-50 
SAU KHI ĐỘ GÓI PHỤ KIỆN ARB

MAZDA BT-50 DO VINA MAZDA PHÂN PHỐI SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ 
DẦU I5 CÓ HỖ TRỢ TĂNG ÁP, VỚI DUNG TÍCH 3.2L, KẾT HỢP HỆ 
DẪN ĐỘNG BỐN BÁNH VÀ HỘP SỐ TỰ ĐỘNG 6 CẤP, HỆ THỐNG 
GÀI CẦU ĐIỆN TỬ. XE CÓ CÔNG SUẤT TỐI ĐA 197 MÃ LỰC TẠI 
3.000 VÒNG/PHÚT VÀ MOMEN XOẮN CỰC ĐẠI 470 NM TẠI 1.750 
- 2.500 VÒNG/PHÚT. VỚI ĐỘNG CƠ NÀY, BT-50 TRỞ THÀNH MẪU 
XE BÁN TẢI MẠNH NHẤT TẠI VIỆT NAM. TUY NHIÊN, HÃY XEM THỬ 
MAZDA BT-50 KHÁC BIỆT NHƯ THẾ NÀO KHI ĐƯỢC ĐỘ GÓI PHỤ 
KIỆN ARB QUA SỰ TRẢI NGHIỆM CỦA ROCKER PHẠM ANH KHOA 
VÀ ANH PHAN NGỌC MINH - MỘT TAY CHƠI XE ĐỊA HÌNH CHUYÊN 
NGHIỆP, TỪNG GIÀNH NHIỀU GIẢI THƯỞNG CẤP QUỐC GIA, HIỆN 
LÀ TỔNG THƯ KÍ HỘI ÔTÔ ĐỊA HÌNH TP.HCM.

BÀI: UYÊN NHÃ
ẢNH: THÁI NGUYỄN
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NỘI THẤT

Khi bước vào cabin xe, những chi tiết 
góc cạnh, thô kệch của dòng xe pick 
up truyền thống đã nhường chỗ cho 
những nét tạo hình đối xứng, tinh tế. 
Bảng điều khiển trung tâm được thiết 
kế hiện đại, hệ thống trên vô-lăng tích 
hợp thêm các chức năng điều chỉnh 
âm thanh, ra lệnh bằng giọng nói, 
kiểm soát hành trình Cruiser Control… 
Hơn thế nữa, hệ thống âm thanh với 
bộ khuếch đại âm 4 kênh, công suất 
35W, hệ thống giải trí với ổ CD có hỗ 
trợ kết nối USB, AUX, Bluetooth… đã 
khiến rocker Phạm Anh Khoa hưng 
phấn như đang ngồi trong một chiếc 
SUV thực thụ khi thử nghiệm xe trên 
các cung đường gồ ghề. 

TRẢI NGHIỆM ĐƯỜNG SÌNH 
LẦY KẾT HỢP VỚI PHỤ KIỆN ARB

Để thử nghiệm khả năng chịu lực 
của các phụ kiện ARB, chuyên gia 

Phan Ngọc Minh cho xe Mazda BT-
50 lọt vào một đoạn đường sình lầy 
với bánh xe bị lún hơn phân nửa, 
động cơ khỏe mấy cũng khó lòng 
vượt thoát ra ngoài. Mặc dù đã có 
khá nhiều kinh nghiệm từ những lần 
tham gia lái và trải nghiệm những 
dòng xe pick-up khác, thế nhưng 
Phạm Anh Khoa có vẻ vẫn rất cần đến 
trợ giúp của chuyên gia trong những 
tình huống này. Đầu tiên, anh Phan 
Ngọc Minh đã sử dụng bộ dây kéo 
được bố trí sẵn trong xe mắc vào thân 
cây và dùng dây tời móc vào đó. Kế 
đến, dưới sự hướng dẫn khéo léo của 
anh Minh, Phạm Anh Khoa chỉ cần 
thao tác vài động tác đơn giản, đạp 
ga và đánh lái theo hướng chỉ định 
của chuyên gia là đã đưa chiếc Mazda 
BT-50 nặng hơn 2 tấn thoát khỏi bùn 
lầy một cách dễ dàng. 

Có thể thấy, chú lính mới Mazda 
BT-50 này trông khá là phong trần, 
mạnh mẽ cùng với những tính năng 

vượt trội hoàn hảo qua bàn tay của 
chuyên gia offroad Phan Ngọc Minh 
- một Kỹ sư IT chỉ biết mày mò máy 
tính đã dần chuyển niềm đam mê 
sang xe hơi mà dân chơi xe địa hình 
ở TP.HCM đều ít nhiều biết tiếng.
 
Nhiều người cứ nghĩ “độ” xe là gắn 
thêm dàn đèn nhấp nháy, hay cắt 
ngắn ống pô để xe kêu ầm ầm. Riêng 
anh Minh cho rằng, độ xe phải thiết 
thực chứ không đơn thuần làm cho 
xe ngầu hơn, đẹp hơn. Không cố gán 
ghép những phụ kiện đắt tiền lên xe 
để khoe mẽ, mong muốn của anh 
là làm sao cho xe đi an toàn hơn, đi 
được nhiều vùng địa hình khác nhau 
và Mazda BT-50 là một ví dụ điển 
hình. Anh chia sẻ thêm, muốn “độ” xe 
được thì trước tiên người chơi phải 
hiểu xe, hiểu các chi tiết kỹ thuật… và 
hãy nghĩ xe là dùng để đi chứ không 
phải để khoe vẻ bề ngoài, phụ kiện 
gắn vào phải hữu ích, không dùng để 
trang trí rất lãng phí.
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EVALUATION OF MAZDA BT-50 
AFTER BEING CUSTOMIZED
WITH THE ARB ACCESSORY PACKAGE

MAZDA BT-50 DISTRIBUTED BY VINA MAZDA USES I5 DIESEL 
WITH INCREASED PRESSURE SUPPORT AND A CAPACITY OF 
3.2L THAT COMBINES A FOUR-WHEEL DRIVE SYSTEM WITH 
6-SPEED AUTOMATIC GEARBOX AND THE ELECTRIC SHIFT 
TRANSFER CASE. THE VEHICLE HAS THE MAXIMUM ENGINE 
CAPACITY OF 197 KW AT 3000 RPM AND THE MAXIMUM 
TORQUE OF 470 NM AT 1750-2500 RPM. WITH THIS ENGINE, 
BT-50 HAS BECOME THE MOST POWERFUL PICKUP TRUCK 
MODEL IN VIETNAM. HOWEVER, LET'S SEE HOW DIFFERENT 
MAZDA BT-50 IS WHILE BEING CUSTOMIZED WITH THE ARB'S 
PACKAGE OF ACCESSORIES THROUGH THE EXPERIENCE OF 
THE ROCKER PHAM ANH KHOA AND MR. PHAN NGOC MINH 
- A PROFESSIONAL ENTHUSIAST OF TERRAIN VEHICLES, WHO 
HAS BEEN HONORED WITH MANY NATIONAL AWARDS AND 
IS THE CURRENT GENERAL SECRETARY OF THE TERRAIN CAR 
ASSOCIATION IN HCMC.

EXTERIOR

After finishing the custom 
fabrication, the Mazda BT-50 looks 
pretty aggressive compared with the 
old version. The new front bumper 
for replacement from the famous 
off-road component company ARB 
looks significantly sturdy. The next 
are the headlight system and then 
the rescue winch which can pull 
almost twice the weight of the car. 
However, to ensure the equilibrium 
of the car and to avoid accumulating 
too much weight to the front, expert 
Phan Ngoc Minh upgraded the car 
with a number of accessory packs 
including: front springs with greater 
bearing capacity and rear springs, 
the entire chassis is protected by a 
4mm steel shield, the old 265/65 
-17 tires were replaced with bigger 
tires suitable for running on both 
asphalt and dirt roads, the roof is 
additionally equipped with a rack 
that can support maximally 100kg 
and fulcrums were created to attach 
projector headlights to both the 
front and the rear.

By: UYEN NHA
Photo: THAI NGUYEN
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INTERIOR
 
When entering the cabin, the rough 
and uncouth details characterizing 
the traditional pick-up models 
have been replaced by symmetrical 
and exquisite features. The central 
control panel is modernly designed 
as the system on the steering wheel 
is incorporated with the functions 
of sound adjustment, voice 
commanding and cruise control... 
Moreover, sound system is equipped 
with a 4-channel 35W amplifier, the 
entertainment system consists of a 
CD drive and supports USB, AUX and 
Bluetooth connections, this made 
the rocker Pham Anh Khoa feel really 
excited like sitting in a real SUV while 
experiencing the car on tough roads.
 
EXPERIENCING MUDDY ROADS 
WITH ARB ACCESSORIES

To test the bearing capacity of ARB 
accessories, expert Phan Ngoc Minh 
let the Mazda BT-50 jump into a 
muddy road segment with wheels 
sinking over halves, even powerful 

engines are hardly able to escape. 
Despite various experiences from 
many times driving pick-up cars, 
Pham Anh Khoa seemed still need 
the expert to supports in these 
situations. First, Mr. Phan Ngoc 
Minh had used the rope equipped 
with the car to attached to a tree 
and then used the winch to hook 
into it. Next, under the  skillful 
guidance of Mr. Minh, singer 
Pham Anh Khoa just manipulated 
few simple movements including 
hitting the accelerator pedal and 
steering in the direction indicated 
by the expert which helped drive 
the over-2-ton Mazda BT-50 easily 
escaping the muddy area. 

As can be observed, the rookie 
Mazda BT-50 looked pretty cool and 
powerful with outstanding perfect 
features through the hands of the 
off-road expert Phan Ngoc Minh - 
an IT engineer who was formerly 
a computer geek has gradually 
moved his passion on the cars and 
has been well-known amongst the 
enthusiasts of terrain vehicle.

Many people think vehicle "custom 
fabrication" is as simply as adding 
flash lights, or shortening the 
exhaust pipe for lousy sound. In 
his opinion, Mr. Ming said that the 
vehicle custom fabrication should 
be practical yet not merely making 
the car cooler or more beautiful. 
Without attempting to attach more 
expensive accessories to show off, 
his desire is on making the cars safer, 
experiencing many different terrains 
and Mazda BT-50 is a typical example. 
He additionally shared that before 
"customizing" a vehicle, the player 
should understand the car as well as 
its technical details... and consider 
the car as a tool of transport instead 
of  showing off, the accessories 
attached should be useful and not 
as a waste of decoration.
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TIẾP TỤC LÀ MẪU XE CHIẾN LƯỢC            
CỦA VINA MAZDA TRONG NĂM 2014

THEO SỐ LIỆU THỐNG KÊ CỦA HIỆP HỘI CÁC NHÀ SẢN XUẤT 
ÔTÔ VIỆT NAM (VAMA), DOANH SỐ BÁN CỦA MAZDA CX-5 
TRONG NĂM 2013 ĐẠT GẦN 1.200 CHIẾC, TĂNG GẤP 8 LẦN 
DOANH SỐ NĂM 2012. ĐÂY CŨNG LÀ MẪU XE BÁN CHẠY 
NHẤT CỦA MAZDA TẠI VIỆT NAM, ĐÓNG GÓP QUAN TRỌNG 
VÀO TỔNG DOANH SỐ BÁN HƠN 4.000 CHIẾC MÀ
VINA MAZDA ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM QUA.

Có lẽ nhiều người sẽ bất ngờ bởi sự 
đột phá về doanh số của Mazda CX-5 
tại Việt Nam trong năm 2013. Nhưng 
đi sâu tìm hiểu, đây lại là thành quả 
tất yếu của một sự hợp tác chiến lược 
giữa tập đoàn Mazda và Vina Mazda. 
Thị trường Việt Nam là một trong bốn 
thị trường lớn được tập đoàn Mazda 
ưu tiên phát triển trên thế giới chỉ sau 
Nhật Bản, Mỹ và châu Âu. Ngay tại khu 
vực Đông Nam Á, Việt Nam được ưu 
tiên hàng đầu chứ không phải Thái 
Lan hay Malaysia. 

Ngoài ra, tập đoàn Mazda Nhật Bản đã 
định vị sản phẩm đúng đắn, không lạc 
vào 2 lối mòn của các mẫu CUV hạng 
sang và phổ thông mà hội tụ nhiều sức 
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mạnh của cả hai dòng xe này. Điều này 
cho phép những khách hàng yêu thích 
các thương hiệu xe sang như: BMW X3, 
Audi Q3… nhưng khả năng tài chính 
eo hẹp thì CX-5 sẽ là lựa chọn thay thế 
hàng đầu. Còn với khách hàng muốn 
phá cách, khác biệt hơn hẳn nhiều 
mẫu CUV phổ thông thì CX-5 sẽ là lựa 
chọn hợp lý.

Bên cạnh yếu tố chiến lược, chính 
CX-5 cũng tạo ra sự khác biệt nhờ 
ngoại thất, nội thất, động cơ, các 
trang bị an toàn và giá bán. CX-5 sở 
hữu thiết kế mới nổi bật, thể thao; 
nội thất sang trọng và tiện nghi với 
giao diện hiển thị đa thông tin trên 
vô lăng, kết nối không dây, hệ thống 

loa Bose cao cấp... Động cơ của 
CX-5 cũng tạo ra sự khác biệt lớn 
nhờ động cơ xăng tiên tiến SkyActiv 
2.0 lít đầy sức mạnh và rất tiết kiệm 
nhiên liệu cùng với các tính năng 
an toàn đầy đủ như ABS, EBD, DSC, 
đèn pha bi-xenon tự điều chỉnh... đã 
giúp CX-5 tạo được lợi thế lớn hơn 
so với các đối thủ cùng phân khúc.  

Chính những ưu điểm nổi trội đó, 
Mazda CX-5 đã trở thành mẫu 
xe chiến lược của Mazda tại thị 
trường Việt Nam. Mục tiêu năm 
2014, Vina Mazda kỳ vọng doanh 
số bán sẽ là khoảng 200 chiếc/
tháng và tổng doanh số cả năm 
của Mazda CX-5 là hơn 2.500 chiếc.
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MAZDA CX-5
CONTINUES TO BE THE 
STRATEGIC MODEL OF
VINA MAZDA IN 2014

ACCORDING TO THE DATA SUPPLIED BY THE VIETNAM 
AUTOMOBILE MANUFACTURERS' ASSOCIATION (VAMA), THE 
SALES OF MAZDA CX-5 IN 2013 HAS ACHIEVED NEARLY 1,200 
CARS WHICH IS 8 TIMES HIGHER THAN THE 2012 SALES. THIS IS 
ALSO THE BESTSELLING CAR MODEL OF MAZDA IN VIETNAM, 
WHICH IS AN IMPORTANT CONTRIBUTION TO THE TOTAL SALES OF 
4,000 UNITS THAT VINA MAZDA HAS ACHIEVED IN THE PAST YEAR.

Perhaps many people will be 
surprised by the breakthrough in 
sales of Mazda CX-5 in Vietnam 
in 2013. However, by further 
investigation, this is the inevitable 
result from a strategic partnership 
between the Mazda Corporation 
and Vina Mazda. Vietnam's market 
is one of the four major markets 
prioritized for development by 
Mazda Corporation in the world 
after Japan, the U.S. and Europe. 
Within the Southeast Asia region, 
Vietnam is the top priority instead of 
Thailand or Malaysia. 

In addition, the Mazda Corporation 
Japan has accurately positioned 
its products instead of focusing 
separately on individual luxury or 
popular CUV models but combining 
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them for the best strength.  This 
allows the customers in favor of 
luxury brands such as: BMW X3, 
Audi Q3 ... but with limited financial 
capacity to choose CX-5 as a leading 
alternative. For customers in desires 
of a subversive or much more 
different car than popular CUS can 
consider CX-5 as a reasonable choice.

Besides the strategic elements, CX-5 
has also created the distinction 
thanks to its exterior, interior, engine, 
safety equipment and the price. CX-5 
possesses a new striking and sporty 
design together with luxurious and 
comfortable interior with multi-
information display on the steering 
wheel plus wireless connectivity and 
premium Bose speakers... The CX-
5's engine is also a major difference 
with advanced powerful 2.0L 
gasoline engine SKYACTIV which is 
very efficient in fuel consumption 
plus full safety features like ABS, 
EBD, DSC, bi-xenon self-leveling 
headlight... which makes CX-5 an 
advantageous rival to the others in 
the same segment.  

From these advantages, Mazda CX-5 
has become the strategic model of 

Mazda in Vietnam market. For the 
objectives in 2014, Vina Mazda has 
been expecting the sales of 200 
units/month and more than 2,500 
units for the total annual sales of 
Mazda CX-5.
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XE ĐẦU KÉO THACO AUMAN 6x4 (FV380/420)
SỰ LỰA CHỌN
TRONG VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG DÀI 
TRỌNG TẢI LỚN

TRÊN CƠ SỞ NHỮNG TÍNH NĂNG ƯU VIỆT CỦA DÒNG SẢN PHẨM AUMAN DO LIÊN 
DOANH FOTON - DAIMLER (TẬP ĐOÀN ÔTÔ NỔI TIẾNG THẾ GIỚI CỦA ĐỨC) SẢN 
XUẤT, THACO ĐÃ PHÁT TRIỂN, HOÀN THIỆN LINE-UP XE TẢI, BEN NẶNG VÀ ĐẦU KÉO 
THACO AUMAN, ĐEM ĐẾN CHO KHÁCH HÀNG NHỮNG SẢN PHẨM PHÙ HỢP HƠN, 
MANG LẠI GIÁ TRỊ KINH TẾ CAO. XE ĐẦU KÉO THACO AUMAN GỒM 2 MẪU: FV380 
DÀNH CHO NHU CẦU VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG DÀI, ĐIỀU KIỆN GIAO THÔNG TỐT VÀ 
FV420 VỚI CẦU NHÔNG TRUYỀN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VẬN TẢI TRÊN ĐỊA HÌNH PHỨC 
TẠP, ĐÈO DỐC NHƯ TÂY NGUYÊN, TÂY BẮC VIỆT NAM, LÀO…

Mạnh mẽ, khả năng chịu tải cao

Xe đầu kéo Thaco Auman FV380/420 được trang bị động 
cơ Weichai - sản phẩm hợp tác giữa tập đoàn Weichai 
(tập đoàn đứng đầu về sản xuất động cơ diesel tại 
Trung Quốc), và AVL (Áo). Sự nghiên cứu, kết hợp các 
kỹ thuật công nghệ của Áo đã đem đến cho động cơ 
Weichai nhiều ưu điểm vượt trội: mạnh mẽ, bền bỉ, tiết 
kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường. Với công 
nghệ này, động cơ được tăng sức mạnh lên 15%, đồng 
thời khả năng leo dốc được nâng lên đáng kể. Đặc biệt, 
động cơ WP12.380E32 (được trang bị cho xe FV380) và 
WD618.42Q (được trang bị cho xe FV420) có dung tích 
xylanh 12 lít, lớn hơn động cơ của các sản phẩm cùng 
phân khúc (10 lít), công suất cao hơn (380Ps và 420Ps), 
khả năng chịu tải lớn hơn. Đây cũng là loại động cơ mà 
tập đoàn Weichai bán ra nhiều nhất và được ưa chuộng 
nhất trên thị trường. Không chỉ vận hành mạnh mẽ, 
động cơ Weichai còn có ưu điểm lớn là tuổi thọ cao, đáp 
ứng tốt các điều kiện vận hành khắc nghiệt như chuyên 
chở với tải trọng lớn, vận chuyển đường dài liên tục. 

Một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu của xe 
đầu kéo là chịu được tải trọng cao. Đáp ứng tiêu chí này, 
chassis của xe đầu kéo Thaco Auman FV380/420 được 
chế tạo bằng thép hợp kim, kết cấu vững chắc, bản lớn 

hơn các sản phẩm cùng phân khúc (kích thước bản 
chassis: (8+5) x 80 x 286 mm), đồng thời chassis được 
kéo dài để phù hợp với nhu cầu sử dụng tại Việt Nam. 
Bên cạnh đó, hệ thống nhíp dày (FV420:12 x 22 x 90mm; 
FV380: 5 x 30 x 90 mm) kết hợp với hệ thống balance 
(cân bằng) tăng khả năng chịu tải cho sản phẩm.

Phù hợp với điều kiện vận hành khắc nghiệt

Xe đầu kéo Thaco Auman đáp ứng các tiêu chí an toàn 
cao, rất cần thiết đối với dòng sản phẩm đầu kéo, 
chuyên vận chuyển đường dài. Hệ thống phanh khí 
nén tác động 2 dòng kết hợp phanh tay lò xo tích năng 
(locked) và phanh khí xả với hiệu quả phanh cao, đảm 
bảo an toàn trên mọi địa hình, nhất là khi đổ đèo. Hộp 
số Fast Gear (Mỹ) 2 cấp số (6 tiến, 1 lùi) rất cơ động khi 
vận hành trên nhiều địa hình khác nhau. Ly hợp điều 
khiển thủy lực, trợ lực khí nén giúp lái xe vào số nhẹ 
nhàng, chính xác. Bên cạnh đó, cơ cấu cắt và khóa vi sai 
giữa 2 cầu chủ động kết hợp với cơ cấu khóa vi sai giữa 
các bánh xe trên 1 cầu sẽ giúp xe vượt lầy tốt, nhất là khi 
tải trọng lớn, đồng thời tiết kiệm nhiên liệu.

Một trong những ưu điểm nổi bật của xe đầu kéo Thaco 
Auman là hệ thống dẫn động phù hợp với điều kiện 
địa hình. Sản phẩm được trang bị cầu Steyr (Áo) mạnh 

THẠCH LỰU
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mẽ, chịu tải tốt và đảm bảo an toàn, chống gãy láp khi vận 
hành với tải trọng lớn (cầu 1 cấp đối với sản phẩm FV380, 
phù hợp với nhu cầu vận tải đường dài, điều kiện giao 
thông tốt; cầu 2 cấp (nhông truyền) đối với xe FV420, đáp 
ứng nhu cầu vận chuyển trên địa hình phức tạp, đường 
đèo dốc hay lầy lội).

Kiểu dáng Thaco Auman FV380/420 nổi bật với phong 
cách mạnh mẽ, thiết kế ấn tượng. Cabin được thiết kế 
theo tiêu chuẩn châu Âu, hình dáng khí động lực học cao. 

Không gian bên trong rộng rãi, thoáng mát, nội thất 
tiện nghi, trang bị 3 ghế ngồi và một giường nằm rộng 
rãi là nơi lý tưởng cho tài xế nghỉ ngơi khi đổi ca trên 
những tuyến đường dài. Góc bật cabin lớn, thuận tiện 
cho việc bảo dưỡng, sửa chữa.

Với nhiều ưu điểm vượt trội, xe đầu kéo Thaco Auman 
là lựa chọn hợp lý của các nhà đầu tư trong vận chuyển 
đường dài trọng tải lớn với đa dạng chủng loại hàng hóa 
như: vật liệu xây dựng, phân bón, hàng may mặc, chuyển 
phát nhanh…
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THACO AUMAN 6x4 TRACTOR (FV380/420)

THE CHOICE OF LONG DISTANCE
TRANSPORT OF LARGE PAYLOADS

ON THE BASIS OF THE ADVANTAGES OF AUMAN PRODUCT 
LINES VIETNAM BY FOTON-DAIMLER JOINT VENTURE (WORLD 
FAMOUS AUTOMOBILE CONSORTIUM IN GERMANY), THACO 
HAS DEVELOPED AND COMPLETED THE THACO AUMAN 
PRODUCT LINES OF HEAVY DUTY TRUCKS, DUMP TRUCKS AND 
TRACTORS, BRINGING CUSTOMERS MORE SUITABLE PRODUCTS 
WITH HIGH ECONOMIC VALUES. THACO AUMAN TRACTORS 
INCLUDE 2 MODELS: FV380 IS FOR LONG DISTANCE TRANSPORT 
DEMAND AND GOOD TRAFFIC CONDITIONS AND FV420 WITH 
TRANSMISSION PINION CAN MEET THE REQUIREMENTS OF 
TRANSPORT ON COMPLEX TERRAIN, SUCH AS IN STEEP AND 
MOUNTAINOUS HIGHLANDS, NORTHWEST VIETNAM, LAOS ...

THACH LUU
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Powerful and high load capacity

FV380/420 Thaco Auman Tractors 
are equipped with Weichai engines 
- from the co-production between 
Weichai Group (the leading 
corporation of manufacturing diesel 
engines in China) and AVL (Austria). 
The research and combination of 
the technologies and techniques 
of Weichai has brought Weichai’s 
engines many advantages: 
strong, durable, fuel-efficient and 
environment-friendly. With this 
technology, the engine power 
increased by 15%, and the climbing 
ability can be improved significantly. 
In particular, WP12.380E32 engines 
(fitted to the vehicle FV380) and 
WD618.42Q (for FV420) have 12 
liter cylinder capacity larger than 
the engines of products in the 
same segment (10 liters) resulting 
in higher powers (380Ps and 420Ps) 
and greater load capacity. It is also 
the engine that Weichai Group has 
been selling the most and popular 
in the market. The Weichai engine is 
not just powerful but still has long 
life which can properly satisfy many 
severe operating conditions such 
as great loads, long and continuous 
distances. 

One of the most important features 
of tractors is the ability to withstand 
large loads. In order to meet this 
criterion, the chassis of the Auman 
Thaco FV380/420 tractor is made 
of alloy steel giving solid structures 
with greater size compared with 
other products in the same segment 
(the size of the chassis: (8 +5) x 80 
x 286 mm); moreover, the chassis 
is stretched to fit the demands 
in Vietnam. Besides, the spring 
system is very thick (FV420: 12 x 22 
x 90mm; FV380: 5 x 30 x 90 mm) 
in combination with the balance 
(equilibrium) system to increase the 
load capacity for the product.

Suitable for harsh operating 
conditions

Auman Thaco tractors can meet high 
safety criteria which is essential for 
the tractor product line specializing 
in long-distance transport. The 
2-flow pneumatic brake system 
combines energy-locked brakes and 
exhaust brakes with high braking 
performance ensuring the safety on 
any terrain especially on downhill. 
The 2-level (6 forward, 1 reverse) Fast 
Gear Transmission box (from U.S.) is 
very maneuverable when operating 
on different terrains. The hydraulic 
control clutch with pneumatic 
power assistance can help the driver 
to control the gear box gently and 
accurately. Moreover, the cutting 
and differential lock mechanism 
between the two wheels on an axle 
can help the trucks to easily pass 
swamps, large payloads together 
with fuel economy.

One of the outstanding advantages 
of Thaco Auman tractors is the 
transmission system suitable for 
any terrain conditions. The product 
is equipped with strong Steyr axle 
(Austria) with good load bearing 

capacity and safety as well as anti-
fracture mechanism when operating 
under large loads (1-level axle for 
FV380 suitable for long distance 
transportation in good traffic 
conditions; 2-level (transmission 
pinion) for FV420 suitable for 
transportation on complex terrain, 
muddy road or mountain pass).

The design of Thaco Auman 
FV380/420 is prominent with 
powerful style and impressive 
design. The cabin is built according 
to European standards with high 
aerodynamic shape. The interior 
is spacious, airy with comfortable 
accessories equipped with 3 seats 
and a spacious bed ideal for drivers 
to rest when changing shift on long 
routes. The cabin turned angle is 
large convenient for maintenance 
and repair.

With so many advantages, Thaco 
Auman tractor is a reasonable 
choice of investors in long-distance 
transportation with large payloads 
of various types of goods, such 
as: building materials, fertilizers, 
garments, couriers...
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THACO HYUNDAI HD65/72 & HD345
XE TẢI ĐƯỢC TIN DÙNG
TẠI VIỆT NAM

THUỘC PHÂN KHÚC XE TẢI TRUNG (TẢI TRỌNG 2,5 - 3,5T), THACO HYUNDAI 
HD65/HD72 VÀ HD345 LÀ SẢN PHẨM CHỦ LỰC TRONG DÒNG XE THƯƠNG MẠI 
CAO CẤP CỦA THACO, ĐÃ CHINH PHỤC HẦU HẾT CÁC DOANH NGHIỆP, NHÀ 
KINH DOANH VẬN TẢI BỞI CHẤT LƯỢNG HYUNDAI TOÀN CẦU VÀ KHẢ NĂNG 
KHAI THÁC CAO, PHÙ HỢP NHU CẦU VẬN CHUYỂN Ở NHIỀU KHU VỰC.

THẠCH LỰU

Chất lượng Hyundai Motor
toàn cầu

Điểm ưu việt của Thaco Hyundai 
HD65/HD72 và sản phẩm mới HD345 
được hầu hết các nhà đầu tư kỹ tính 
lựa chọn chính là chất lượng. Với 
quy trình lắp ráp tuân theo chuẩn 
quy định của Tập đoàn Hyundai, từ 
dây chuyền hàn bấm cabin, lắp ráp 
khung gầm, động cơ, linh kiện đến 
sơn tĩnh điện... Sản phẩm trước khi 
xuất xưởng được kiểm tra nghiêm 
ngặt bởi hệ thống kiểm định tiêu 
chuẩn của Hyundai Motor gồm: 
kiểm tra độ an toàn, thử nước, vận 
hành trên đường thử đa địa hình…

Cùng với tính năng mạnh mẽ, bền 
bỉ của khung gầm, động cơ, Thaco 
Hyundai HD65/HD72 và HD345 có độ 
bền, độ chuẩn xác cao trong kết cấu 
nhờ hệ thống nguyên vật liệu, linh kiện 
đồng bộ nhập khẩu từ Hàn Quốc.
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Phù hợp với điều kiện sử dụng
tại Việt Nam

Đáp ứng yêu cầu công năng phù 
hợp với điều kiện sử dụng tại Việt 
Nam, Thaco đã nâng cấp, nội địa hóa 
thùng xe, lốp xe và bình điện, gia 
tăng độ bền, khả năng chịu tải và 
giá trị sử dụng cho sản phẩm. Thùng 
xe được đóng trên dây chuyền hàn 
thùng với các đồ gá tiêu chuẩn; biên 
dạng bongo được định hình bằng 
công nghệ cán tôn hiện đại, hạn chế 
tối đa khả năng biến dạng vật liệu; 
các chi tiết được hoàn thiện bởi các 
thiết bị gia công cơ khí điều khiển tự 
động, đạt độ chính xác cao. Thùng 
lửng thiết kế theo quy cách 4 bửng 
hông, 1 bửng sau, bửng nhẹ, dễ dàng 

đóng mở, thuận tiện cho việc bốc dỡ 
hàng hóa. Đặc biệt, công nghệ sơn 
nhúng tĩnh điện của Hàn Quốc với 
5 lớp sơn cho độ bóng, độ bền cao 
hơn rất nhiều so với quy trình sơn 
thông thường. Chủng loại thùng khá 
phong phú, ngoài thùng lửng, thùng 
mui bạt, thùng kín, Thaco còn đáp 
ứng nhu cầu sử dụng đa dạng của 
khách hàng với các loại thùng thiết 
kế theo yêu cầu như thùng bửng 
nâng, thùng bán hàng lưu động…

Đưa gương cầu và phanh khí xả 
vào tiêu chuẩn sản phẩm

Để gia tăng tính an toàn, Thaco đã 
đưa thêm gương cầu và phanh khí 
xả (được nhập khẩu từ Hàn Quốc) 

vào tiêu chuẩn sản phẩm (trước đây 
2 linh kiện này chỉ được lắp ráp thêm 
khi khách hàng có yêu cầu). Gương 
cầu giúp lái xe tăng tầm quan sát, 
đảm bảo an toàn khi vận hành, nhất 
là ở những cung đường phức tạp. 
Phanh khí xả, với nguyên lý hoạt 
động mới bằng cảm biến bàn đạp 
gas và bàn đạp ly hợp, sẽ hỗ trợ tăng 
hiệu quả phanh khi xuống dốc, giúp 
giảm hao mòn bố thắng đồng thời 
không làm ảnh hưởng đến công 
suất động cơ. Việc đưa 2 linh kiện 
này vào tiêu chuẩn sản phẩm sẽ đáp 
ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng của các 
nhà đầu tư, nhất là ở những vùng đồi 
núi, địa hình phức tạp.
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HYUNDAI THACO HD65/72 & HD345
THE RELIABLE TRUCKS IN VIETNAM
THACH LUU

BELONG TO THE MEDIUM TRUCK SEGMENT (LOADS FROM 2.5 TO 3.5 T), THACO HYUNDAI HD65/
HD72 AND HD345 ARE THE FLAGSHIP PRODUCTS OF THE HIGH-END COMMERCIAL LINES 
OF THACO, WHICH HAVE CONQUERED MOST OF THE ENTERPRISES AND TRANSPORTATION 
COMPANIES THANKS TO THE HYUNDAI’S GLOBAL QUALITY AND HIGH EXTRACTION CAPABILITY 
SUITABLE FOR MULTIPLE TRANSPORTATION REQUIREMENTS IN MANY AREAS.
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Hyundai Motor Global Quality 

A great advantage of Thaco Hyundai HD65/HD72 and 
the new product HD345 is the quality which is carefully 
calculated for investment selection by many investors. 
The assembly process is in compliance with the provisions 
of the Hyundai Group from cabin resistance welding line, 
the assembly of chassis , engine, electrical components 
to electrostatic painting... Products before being shipped 
are strictly examined by the testing standard systems 
of Hyundai Motor, including: safety inspection, water 
testing, operational testing on multiple terrains...

Along with the powerful features, rugged chassis, engine, 
Hyundai Thaco HD65/HD72 and HD345 have high 
structure durability and accuracy due to the materials 
systems, spare parts imported from Korea.

In accordance with using conditions in Vietnam

Meet the performance requirements in accordance with 
the use conditions in Vietnam, Thaco has upgraded and 
localized the trunks, tires and batteries as well as increased 
the durability, load and use value of the products. The 
trunks are welded in the lines with standardized fixtures; 
bongo-style edges are shaped by modern toll rolling 
technology minimizing the material deformation; the 
detailed design is completed by the automatic control 
mechanical process achieving high accuracy. Open truck 

is designed with the specification of 4 sideboards, 1 
tailboard which are light-weight and easy to open and 
close as well as convenient for loading and unloading 
goods. In particular, the embedded electrostatic 
coating technology of Korea with 5 layers makes the 
trucks glossier and more durable than the ones with 
ordinary painting process. Plentiful truck categories 
include open trucks, canvas-roof and closed trucks; 
moreover, Thaco also meets the needs of customers 
with diverse types of trucks of design requirements 
such as lifting boards, mobile sales trucks...

Bringing spherical mirrors and exhaust brakes to 
the product standards

To increase safety, Thaco has brought spherical mirrors 
and exhaust break (imported from Korea) into the 
product standards (previously, only 2 components were 
assembled on customer’s request). Spherical mirrors 
help to increase the driver’s visibility and ensure safe 
operation especially in the complicated roads. Exhaust 
brakes, with the new operating principle of sensing the 
actions on gas and clutch pedals, will help to increase 
the braking efficiency while driving downhill and 
to reduce brake-wear without affecting the engine 
power. The inclusion of these two components in the 
product standard will better meet the demand of 
investors, especially in the mountainous areas with 
terrain complexity.
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THUỘC PHÂN KHÚC XE TẢI NHỎ TẢI TRỌNG DƯỚI 1 TẤN, SẢN PHẨM THACO 
TOWNER CỦA THACO ĐANG DẦN KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ TRÊN THỊ TRƯỜNG BỞI 
ƯU ĐIỂM CHẤT LƯỢNG ỔN ĐỊNH, VẬN HÀNH NĂNG ĐỘNG,CHI PHÍ ĐẦU TƯ 
THẤP, THU HỒI VỐN NHANH. VỚI GẦN 1.400 XE ĐƯỢC BÁN RA TRONG NĂM 
2013, CHIẾM 30% THỊ PHẦN XE TẢI NHẸ MÁY XĂNG TRÊN CẢ NƯỚC, THACO 
TOWNER ĐANG ĐƯỢC CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, CÁC KHÁCH HÀNG LÀ NHÀ PHÂN 
PHỐI THỰC PHẨM, HÀNG TIÊU DÙNG, TRANG TRÍ NỘI THẤT, KINH DOANH VẬN 
TẢI NHỎ... TIN TƯỞNG VÀ LỰA CHỌN.

TRÀ MI

THACO TOWNER 
DÒNG XE TẢI NHỎ NĂNG ĐỘNG
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Sản phẩm Thaco Towner hiện có hai 
mẫu: Thaco Towner 750 và Thaco 
Towner 950. Với ưu thế nhỏ gọn, 
dễ dàng lưu thông ở những đoạn 
đường hẹp, những ngõ nhỏ trong 
đô thị và cả vùng nông thôn… hơn 
4 năm qua, Thaco Towner 750 (tải 
trọng 750kg) đã trở thành sự lựa 
chọn của phần lớn khách hàng sau 
khi nhà nước ban hành quy định cấm 
lưu hành xe tự chế, xe tải nhỏ hết 
niên hạn sử dụng. Đến nay, sản phẩm 
đã đạt doanh số bán 4.300 xe, riêng 
năm 2013 đạt doanh số 1.100 xe.

Trong khi đó, sản phẩm mới Thaco 
Towner 950 (được đưa ra thị trường 
vào tháng 3/2013), với tải trọng 
cho phép 950kg, đáp ứng nhu cầu 
chuyên chở nhiều hơn của khách 
hàng nhưng vẫn đảm bảo tính năng 
linh động trên mọi nẻo đường với ưu 
thế nhỏ gọn nhờ thiết kế khoa học. 
Thaco Towner 950 sở hữu nhiều ưu 
điểm vượt trội: cabin được thiết kế 
với phần đầu nhô ra phía trước giúp 
khoang lái rộng thoáng hơn, tăng 

tính thẩm mỹ đồng thời gia tăng 
độ an toàn; chiều dài thùng 2,54m 
(tăng 0,34m so với Thaco Towner 
750) nên khả năng chuyên chở của 
Thaco Towner 950 tăng lên đáng kể. 
Chassis được làm bằng thép hợp 
kim, kết cấu cứng vững, trọng tâm 
thấp, giúp việc xếp dỡ hàng hóa dễ 
dàng. Lốp xe kích thước lớn (5.50-13) 
chịu tải tốt, phù hợp với điều kiện 
đường sá Việt Nam. Tuy mới ra mắt 
thị trường nhưng sản phẩm mới này 
đã đạt doanh số hơn 300 xe.

Ưu điểm lớn của dòng sản phẩm 
Thaco Towner là sử dụng động cơ 
DA465QE phun xăng điện tử đa điểm 
theo công nghệ Suzuki, khả năng 
vận hành ổn định, đồng thời tiết 
kiệm chi phí xăng dầu, tăng hiệu quả 
đầu tư. Sản phẩm bền bỉ với kết cấu 
khung gầm loại gia cường, các chi 
tiết lắp ráp đồng bộ, các thông số kỹ 
thuật phù hợp với yêu cầu vận hành. 
Hệ thống phanh thủy lực 2 dòng 
(bánh trước đĩa/bánh sau tang trống) 
cùng với hệ thống giảm chấn trước 

- sau giúp xe vận hành an toàn, êm 
ái; đồng thời các bánh răng hộp số 
được đồng bộ hóa và được chế tạo 
từ vật liệu có độ bền cao, truyền tải 
hiệu quả, hạn chế tiếng ồn, rất phù 
hợp khi lưu thông trong thành phố.

Thaco Towner được lắp ráp trên dây 
chuyền công nghệ tiên tiến của Hàn 
Quốc, cabin và thân xe được nhúng 
tĩnh điện chống ăn mòn, màu sơn đa 
dạng theo yêu cầu khách hàng. Sản 
phẩm phong phú về chủng loại xe 
và mẫu mã thùng, ngoài xe tải với 3 
loại thùng là thùng lửng, thùng kín, 
thùng mui bạt, còn có xe ben, xe thu 
gom rác, xe thùng thiết kế theo yêu 
cầu (như xe bán hàng lưu động, bán 
cafe, xe giới thiệu sản phẩm...)

Chất lượng ổn định, khả năng khai 
thác cao, thu hồi vốn nhanh, Thaco 
Towner hứa hẹn là người bạn đồng 
hành năng động, đem lại hiệu quả 
kinh tế cho khách hàng.
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THACO TOWNER
DYNAMIC SMALL TRUCK LINE 

BELONGING TO THE SEGMENT OF SMALL TRUCK WITH UNDER 
1-TON CAPACITY, THE PRODUCT THACO TOWNER BY THACO HAS 
GRADUALLY ASSERTED ITS POSITION IN THE MARKET BY MANY 
ADVANTAGES IN TERMS OF STABLE QUALITY, DYNAMIC OPERATION, 
LOW COST AND QUICK CAPITAL RECOVERY. WITH NEARLY 1,400 
VEHICLES SOLD IN 2013 ACCOUNTING FOR 30% OF THE MARKET 
SHARE OF LIGHT GASOLINE TRUCKS ACROSS THE COUNTRY, 
THACO TOWNER HAS BEEN  INTERESTED IN BY MANY INVESTORS 
WHO ARE DISTRIBUTORS OF FOOD, COMMODITY TRADING, 
DECORATION FURNITURE AND SMALL BUSINESS TRANSPORTATION... 
WITH TRUST AND SELECTION.

The Thaco Towner has two models: 
Thaco Towner 750 and Thaco 
Towner 950. With the advantage 
of compactness and easily suits 
narrow roads, small streets in both 
urban and rural areas... over the last 
4 years, Thaco Towner 750 (750kg) 
has become the choice of most 
customers after the Government 
issued the regulation in prohibiting 
the circulation of homemade and 
expiry small trucks. Currently, the 
product has achieved the sales of 
4,300 vehicles, with 1,100 vehicles in 
2013 in particular.

Meanwhile, new Thaco Towner 
950 (launched in May 3/2013) with 
allowable payload of 950kg, could 
meet the transportation needs of 
more customers while ensuring 
the portability on all the roads by 
its compactness due to the logical 
design. Thaco 950 Towner possesses 
many outstanding advantages: the 
cabin is designed with the head 
protruding to the front that allows 

TRA MI

more open space and increases 
aesthetics and safety; the trunk has 
the length of 2.54 m (an increase of 
0.34 m compared with Thaco Towner 
750) which enhance significantly the 
transport capability of Thaco Towner 
950. Chassis is made of alloy steel 
with rigid structure, low center of 
gravity which help ease the loading 
and unloading of goods. Large size 
tires (5.50-13) can increase the load 
bearing capacity in accordance with 
road conditions in Vietnam. Despite 
its recent product launch, this new 
product has achieved the sales of 
over 300 vehicles.

The big advantage of the Thaco 
Towner is the use of engine DA465QE 
with multi-point electronic fuel 
injection by Suzuki technology 
giving stable performance, fuel 
savings and increased investment 
efficiency. The product is 
persistent with reinforced chassis, 
synchronously assembled details 
and the specifications in accordance 
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with operational requirements. The 
2-line hydraulic brake system (front 
wheel disc/rear drum) along with 
front damping system can help the 
vehicle operate safely smoothly; 
moreover, the gears in the gear box 
are synchronized and made of highly 
durable materials resulting in efficient 
transmission, limited noise and 
suitability when travelling in the city.

Thaco Towner is assembled by an 
advanced technology line from Korea; 

the cabin and body is embedded with anti-corrosion electrostatic 
paint with colors varied according to customer requirements. The 
product is rich in types of vehicles and trunk designs; besides the 
trucks with three types of trunks which are open trunks, canvas-
roof and closed trunks, there are dump trucks, garbage trucks, and 
vans designed by specific needs (such as mobile shop, café, product 
introduction vehicles...)

With stable quality, high extraction capability, rapid capital recovery, 
Thaco Towner promises to be a dynamic companion bringing 
economic benefits to the customers. 
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THACO OLLIN
DÒNG XE TẢI TRUNG
TỰ TIN CHẤT LƯỢNG

THACO OLLIN LÀ DÒNG SẢN PHẨM XE TẢI TRUNG 
(TẢI TRỌNG TỪ 1,98 - 8T) VỚI NHIỀU ƯU ĐIỂM VƯỢT 
TRỘI: LINH KIỆN ĐỒNG BỘ, CHẤT LƯỢNG ỔN ĐỊNH, 
CÔNG NĂNG PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG TẠI 
VIỆT NAM VÀ CÓ GIÁ CẠNH TRANH.

Công nghệ tiên tiến

Thaco Ollin là sản phẩm của sự kết hợp các công nghệ sản 
xuất xe tải tiên tiến trên thế giới để tạo ra một sản phẩm có 
nhiều tính năng ưu việt, đặc biệt là tối ưu hóa hệ thống động 
cơ, khung gầm, thân xe, tăng độ bền và khả năng chịu tải, đáp 
ứng tối đa nhu cầu sử dụng. 

So với các sản phẩm cùng phân khúc, Thaco Ollin vận hành 
mạnh mẽ hơn với động cơ Yangchai của Tập đoàn Weichai 
(Tập đoàn đứng đầu về sản xuất động cơ diesel tại Trung 
Quốc và trên thế giới). Sự nghiên cứu, kết hợp các kỹ thuật 
công nghệ của Weichai đã đem đến cho động cơ Yangchai 
nhiều ưu điểm: mạnh mẽ, bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, thân 
thiện với môi trường. Sử dụng công nghệ này, động cơ được 
tăng sức mạnh lên 14,8%, tốc độ tăng 15,6%, khả năng leo 
dốc được gia tăng so với động cơ cùng công suất. Với động 
cơ được trang bị turbor tăng áp, có hệ thống làm mát khí 
nạp, Thaco Ollin không chỉ vận hành mạnh mẽ mà còn tăng 
tốc nhanh, rất phù hợp khi chạy trên đường cao tốc. Riêng 
Thaco Ollin 700/800 sử dụng động cơ Yuchai với công suất và 
mô-men xoắn lớn hơn, đảm bảo khả năng chịu tải cao, vận 
hành ổn định, bền bỉ, phù hợp với cung đường trung bình và 
đường dài.

Linh kiện đồng bộ

Chất lượng Thaco Ollin hơn hẳn các sản phẩm cùng phân 
khúc trên thị trường bởi linh kiện lắp ráp đồng bộ. Vì vậy, khi 
đầu tư vào sản phẩm, khách hàng sẽ yên tâm khai thác tối đa 
khả năng tải trọng và vận hành của xe mà không lo ngại tốn 
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kém nhiều chi phí sửa chữa. Đặc biệt, với việc 
sử dụng công nghệ khung xe tải nặng để tối 
ưu hóa hệ thống treo và sử dụng thép cường 
lực, kết cấu vững chắc, khung gầm được tăng 
độ bền và tăng khả năng tải trọng đến 52%. 
Bên cạnh đó, trục sau lớn, chịu tải tốt, giúp 
chủ đầu tư khai thác tối đa khả năng vận tải, 
tăng hiệu quả kinh tế. 

An toàn, phù hợp với nhu cầu sử dụng

Một trong những ưu điểm vượt trội của Thaco 
Ollin là độ an toàn cao, rất phù hợp khi vận 
hành đường dài với tải trọng lớn. Hệ thống 
phanh có 4 van bảo vệ, đảm bảo an toàn và 
đạt hiệu suất phanh cao như đối với xe tải 
nặng. Bộ điều hòa lực phanh theo tải trọng 
giúp phanh hiệu quả hơn khi xe có tải nhờ tác 
dụng tránh cho các bánh xe sau bị bó cứng và 
gây trượt lết bánh xe khi phanh ngặt. Vì vậy, 
Thaco Ollin có thể vận hành an toàn ở tốc độ 
cao khi tải trọng lớn. Sản phẩm rất phù hợp 
khi chạy trên đường cao tốc cũng như vận 
hành êm trên những cung đường xấu.

Thùng xe được Thaco nội địa hóa, gia tăng 
đáng kể độ bền và khả năng chịu tải để phù 
hợp với điều kiện sử dụng tại Việt Nam. Thùng 
được đóng trên dây chuyền công nghệ tiên 
tiến của Hàn Quốc, được sơn nhúng tĩnh điện. 
Chủng loại thùng khá phong phú, gồm thùng 
lửng, thùng mui bạt, thùng kín với các vật liệu 
đa dạng như inox, nhôm, tôn kẽm, tôn đen... 
đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Đáp ứng được nhiều tiêu chí, Thaco Ollin là 
bạn đồng hành tin cậy đem lại hiệu quả kinh 
tế cao cho các nhà đầu tư là cá nhân, doanh 
nghiệp kinh doanh vận tải, vật liệu xây dựng, 
phân phối hàng lương thực, thực phẩm, hàng 
tiêu dùng... trên các tuyến đường liên tỉnh. 
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Advanced Technology

Thaco Ollin is a combination of advanced technology on truck manufacturing in the world to create a product with many 
excellent features especially in optimizing the engine, chassis, bodywork as well as increasing the durability and load capacity 
to maximize the use demands. 

Compared with other products in the same segment, Thaco Ollin has more powerful operation with Weichai’s engines 
(The leading group in manufacturing diesel engines in China and over the world). The research and combination of the 
technologies and techniques of Weichai has  brought  Yangchai’s engines many advantages: strong, durable, fuel-efficient 
and environment-friendly. By using this technology the engine power  increased to 14.8%, the speed reached by 15.6% 
and ability to climb is also increased compared with engines having the same capacity. With the engine equipped with 
turbocharger and air-charge cooling system, Thaco Ollin is not only powerful but also fast in acceleration suitable when 
running on the highway. Particularly, Thaco Ollin 700/800 are using Yuchai engines with greater power and torque to ensure 
high load-bearing capacity, stable operation, durability, suitable for long and average distances.

THACO OLLIN
MEDIUM TRUCK SEGMENT
QUALITY CONFIDENCE

THACO OLLIN BELONGS TO THE MEDIUM TRUCK PRODUCT LINE (WITH LOADS FROM 1.98 - 8T)
INCLUDING MANY ADVANTAGES: SYNCHRONOUS COMPONENTS, STABLE QUALITY, AND 
PERFORMANCE SUITABLE  TO USAGE CONDITIONS IN VIETNAM WITH COMPETITIVE PRICES.
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Synchronous Components 

Ollin Thaco has better quality than similar products in the same segment on the market by synchronous components 
for assembly. Therefore, when investing in the product, customers will be guaranteed with maximal payload capacity 
and vehicle operation without the  prepare cost constraints. Especially, thanks to the use of heavy truck chassis 
technology to optimize the suspension and the use toughened steel to build solid structures, the chassis is stronger 
and the load is increased by 52%. Besides large and good load-bearing rear axle, investors can maximize the transport 
capacity as well as increase the economic efficiency. 

Safe, consistent with the use requirements

One of the advantages of Thaco Ollin is the high safety, extremely suitable for long-distance operation with great 
loads. The 4 valve brake system can protect and ensure safety with high brake efficiency for heavy trucks. The braking 
adjusting system on loads can increase the braking performance more effectively while avoiding the rear wheels 
locked that causes slippery in sudden break. Therefore, Thaco Ollin can safely operate at high speed and great loads. 
The product is suitable to run on the highway and is quiet while operating on the bad roads.
The trunks are localized by Thaco significantly increasing the durability and load capacity to match the use conditions 
in Vietnam. Trunks are made by advanced technology from Korea and embedded with electrostatic paints. Categories 
with variety of trucks include open trucks, canvas-roof and closed trucks with diverse materials such as stainless steel, 
aluminum, tolls, black tolls... that can meet diverse needs of customers.

By satisfying multiple criteria, Thaco Ollin is the trusted companions that can deliver economic efficiency for investors 
such as individuals, transport enterprises, construction material companies, food and consumer good distribution 
facilities ... on intercity routes. 
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THACO THÀNH CÔNG VỚI 
SẢN PHẨM MỚI THACO BUS

VỚI DOANH SỐ TIÊU THỤ HƠN 1.050 XE, CÓ THỂ NÓI NĂM 2013 LÀ NĂM TƯƠNG ĐỐI 
THÀNH CÔNG ĐỐI VỚI DÒNG XE BUS CỦA THACO. TRONG ĐÓ, DÒNG SẢN PHẨM MỚI 
DO THACO THIẾT KẾ KHUNG GẦM ĐẠT DOANH SỐ 450 XE. ĐÂY LÀ BƯỚC ĐỘT PHÁ CỦA 
THACO TRONG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM PHÙ HỢP VỚI NHU CẦU THỊ TRƯỜNG.

Thaco Mobihome thế hệ mới - 
lựa chọn của vận tải hành khách 
đường dài

Năm 2013 mở đầu bằng sự kiện ra 
mắt sản phẩm Thaco Mobihome thế 
hệ mới: TB120SL (động cơ Weichai) 
- sản phẩm xe giường nằm đầu tiên 
do Thaco thiết kế khung gầm trên 
cơ sở đúc kết kinh nghiệm hơn 10 
năm sản xuất xe giường nằm, kết 
hợp với trải nghiệm thực tế của các 
doanh nghiệp vận tải hành khách 
lớn tại Việt Nam. Đến thời điểm 
cuối năm 2013, doanh số tiêu thụ 
sản phẩm này đạt hơn 300 xe. Sản 
phẩm được khách hàng lựa chọn 
và đánh giá cao bởi nhiều tính năng 

ưu việt, đặc biệt rất kinh tế. Động cơ 
Weichai WP12.375 - công nghệ Áo 
và hệ thống điều khiển phun nhiên 
liệu điện tử CRDi – Euro III (Common 
Rail System) đem đến cho Thaco 
Mobihome TB120SL khả năng vận 
hành mạnh mẽ, ổn định, tiết kiệm 
nhiên liệu lên đến 15% so với động 
cơ cùng công suất. Khả năng chịu tải 
của sản phẩm cũng tăng lên đáng kể 
(13 tấn) so với dòng Mobihome hiện 
hữu. Với thiết kế khoa học, số giường 
nằm cũng tăng lên so với phiên bản 
cũ, mang lại hiệu quả kinh tế cao 
hơn cho khách hàng.

Hiện tại, phần lớn các doanh nghiệp 
vận tải hành khách lớn trên cả nước 

như Phương Trang, Việt Hưng Gia Lai, 
Việt Hưng Hải Dương, Công ty du lịch 
Camel - Hà Nội... đều lựa chọn Thaco 
Mobihome TB120SL để đầu tư.

Cùng với Thaco Mobihome thế hệ 
mới, sản phẩm bus ghế ngồi Thaco 
Universe do Thaco thiết kế khung 
gầm cũng được khách hàng đón 
nhận với doanh số 100 xe trong 
năm 2013. Nhiều doanh nghiệp kinh 
doanh du lịch lữ hành đang đầu tư 
dòng xe ghế ngồi này để thay thế 
cho dòng Universe nhập khẩu. Sản 
phẩm xe ghế ngồi 12m TB120S cũng 
được nhiều doanh nghiệp lựa chọn. 
Gần đây nhất, Thaco đã bàn giao 1 
lô xe cho Lữ đoàn 189 Hải quân, đáp 
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ứng nhu cầu đưa đón cán bộ chiến 
sĩ Lữ đoàn tàu ngầm tại Quân cảng 
Cam Ranh.

Thaco City bus – phù hợp với
vận tải hành khách công cộng 

Đối với dòng xe bus công cộng, vốn 
rất khắt khe về tiêu chuẩn phục vụ 
hành khách, nhất là ở các thành phố 
lớn, Thaco đã nghiên cứu, phát triển 
và bước đầu gặt hái thành công với 
sản phẩm Thaco City B60 – TB94CT 
(60 chỗ, chiều dài xe 9,4m). Đây là 
mẫu xe bus dành cho vận tải hành 
khách công cộng phiên bản mới 
được đưa ra thị trường cuối tháng 
10/2013. Hiện tại đã có 2 đơn vị vận 
tải lớn là Tổng Công ty vận tải Hà Nội 
- Transerco và Công ty liên doanh 
vận chuyển quốc tế Hải Vân (Hà Nội) 
ký hợp đồng mua lô với số sản phẩm 
lên tới 50 xe. Điểm mới của dòng 
sản phẩm này là được trang bị động 
cơ WP6.210 - Euro III do Tập đoàn 
Weichai phát triển trên 100% bản 
quyền của tập đoàn động cơ Deutz 
nổi tiếng của Đức. Sản phẩm có 
nhiều ưu điểm, rất phù hợp với điều 
kiện vận hành đặc trưng của dòng xe 
bus công cộng như: chịu tải cao, vận 
hành êm, tiết kiệm nhiên liệu, đáp 
ứng những tiêu chuẩn khắt khe về 
bảo vệ môi trường. Đặc biệt, Thaco 
City B60 - TB94CT có khoang cabin 
riêng, tạo không gian cho tài xế tập 
trung vận hành trong điều kiện phải 
thao tác liên tục khi lưu thông trong 
nội thành. Có thể nói, với Thaco City 

B60 - TB94CT, Thaco đã tạo ra sản 
phẩm xe bus công cộng phù hợp với 
thực tế vận tải hành khách nội thành 
tại các đô thị lớn.

Năm 2014: Phát triển sản 
phẩm mới phù hợp với nhu cầu
thị trường

Theo ông Mai Phước Nghê - Giám 
đốc Khối Kinh doanh xe Thương mại 
Thaco, năm 2014, ngoài việc đẩy 
mạnh cung cấp các sản phẩm Thaco 
Mobihome TB120SL và Thaco City 
B60 - TB94CT đến các doanh nghiệp 
vận tải hành khách trên cả nước, 
Thaco sẽ tiếp tục phát triển các sản 
phẩm xe bus trên khung gầm do 
Thaco thiết kế. Trước mắt, đầu năm 
2014, Thaco đưa ra thị trường sản 
phẩm Thaco County trên khung gầm 
Thaco với chiều dài 7,5m, cải tạo một 
số hệ thống trên xe, khắc phục một 
số hạn chế của sản phẩm County 
nguyên bản Hàn Quốc để phù hợp 
với địa hình Việt Nam; phát triển 
sản phẩm Thaco Town khung gầm 
Thaco, chiều dài 8,2m và 9,5m. Đối 
với dòng City bus, sẽ phát triển các 
sản phẩm Thaco City 45 chỗ, 80 chỗ. 
Ngoài ra, Thaco còn nghiên cứu phát 
triển sản phẩm bus thương gia - xe 
bus cao cấp với trang thiết bị chuyên 
dụng, nội thất tiện nghi dành cho 
nhu cầu nghỉ dưỡng, giải trí.  

Ông Mai Phước Nghê cho biết thêm: 
“Mục tiêu của Thaco là tạo ra những 
sản phẩm phù hợp nhất với điều kiện 

vận tải hành khách tại Việt Nam, 
mang lại hiệu quả kinh tế cao cho 
doanh nghiệp vận tải và tiện nghi 
cho hành khách. Sản phẩm sẽ được 
Thaco nghiên cứu, nâng cấp, phát 
triển theo tiêu chí phù hợp với nhu cầu 
thị trường, trên cơ sở kinh nghiệm hơn 
10 năm sản xuất xe bus của Thaco kết 
hợp với trải nghiệm thực tế của các 
doanh nghiệp. Cùng với phát triển sản 
phẩm, chúng tôi tập trung nâng cao 
hơn nữa chất lượng dịch vụ hậu mãi 
để đem đến cho khách hàng sự phục 
vụ tốt nhất”.
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THACO’S SUCCESS BY NEW 
PRODUCT - THACO BUS

WITH OVER 1,050 VEHICLES SOLD, IT CAN BE SAID THAT 2013 HAS BEEN THE 
RELATIVELY SUCCESSFUL YEAR OF THACO - TRUONG HAI AUTO’S BUS LINE. IN 
PARTICULAR, NEW PRODUCT WITH THE CHASSIS DESIGNED BY THACO HAS ACHIEVED 
THE SALES OF 450 VEHICLES. THIS IS THACO’S BREAKTHROUGH IN DEVELOPING 
PRODUCTS IN ACCORDANCE WITH MARKET DEMANDS.

New generation Thaco Mobihome - the best choice 
for long-distance passenger transport services

New generation Thaco Mobihome: TB120SL (Weichai 
engine) launching was the first shot to begin the year 2013. 
This is the first sleeping bus whose chassis is designed 
by Thaco based on over 10 years of the experience in 
manufacturing sleeping buses along with practical 
experience of the big passenger transport companies 
in Vietnam. By the end of 2013, the sales of this product 
have reached 300 vehicles. The products have been 
highly rated by customers due to outstanding features 
as well as the economic price. Austrian-technology 
Weichai engine WP12.375 with CRDi - Euro III (Common 
Rail System) gives Thaco Mobihome TB120SL the strong 
and stable performance with the fuel efficiency up to 
15% compared with the same-capacity engines. The 
load bearing capacity of the vehicle has also significantly 
increased (13 tons) compared to the existing Mobihome 
products. With logical design, the number of beds has 
gone up in comparison with the old version that results 

THACH LUU

in higher economic efficiency for the customers.
Currently, the majority of big passenger transport 
businesses in the country such as Phuong Trang, Viet 
Hung Gia Lai, Viet Hung Hai Duong, Camel Travel 
Company - Hanoi and so on invest in Thaco Mobihome 
TB120SL.
Along with new generation Thaco Mobihome, Thaco 
Universe bus whose chassis designed by Thaco is also 
popular with the sales of 100 ones in 2013. Many travel 
agencies have been investing in this product to replace 
imported Universe buses. 12-metre TB120S buses are 
also the best choice of many companies. Recently, 
Thaco has sold one batch of buses to Naval Brigade 
189, meeting the needs of transporting the submarine 
brigade’s sailors at military port of Cam Ranh.

Thaco City buses - suitable for public transport 

To public buses which require some strict passenger 
service standards, especially in large cities, Thaco has 
carried out Thaco City B60 - TB94CT (60 seats, vehicle 
length: 9.4 m) research and development which have 
got the initial success. This is a new version of buses 
for public transport which was launched to the market 
by the end of 10/2013. Currently, there are 2 major 
transport companies namely Transerco and HaiVan 
JVC (Hanoi) that signed the contracts of purchasing 
wholesale products with the number of up to 50 
vehicles. The new feature of this product is WP6.210 - 
Euro III engine developed based on German famous 
engine manufacturer Deutz’s 100% copyright by 
Weichai Group. The product has many advantages 
suitable for typical operating conditions of public 
buses such as: high load bearing capacity, smooth 
operation, fuel efficiency, satisfying strict eco-friendly 

SẢN PHẨM
Products
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standards. Especially, Thaco City B60 
- TB94CT contains a private cabin 
creating more space for the driver 
to focus on the stressful driving in 
urban traffic. It can be said that by 
Thaco City B60 - TB94CT, Thaco has 
created a public bus suitable for the 
actual urban public transport in big 
cities.

In 2014: Developing new products 
in accordance with market 
demands.

According to Mr. Mai Phuoc 
Nghe - Director of Commercial 
Vehicle Division of Thaco, in 2014, 
beside boost the supply of Thaco 
Mobihome TB120SL and Thaco 
City B60 - TB94CT to the passenger 
transport companies in the country, 
Thaco will continue to develop 
other bus products whose chassis 
designed by the company. Initially, in 
early 2014, Thaco is going to launch 
Thaco County to the market with 
Thaco’s 7.5 m chassis and renovate 
a number of the vehicle features as 
well as improve some disadvantages 
of the original Korean County buses 

in accordance with the terrain of 
Vietnam; and develop 8.2m and 
9.5m long Thaco Town with Thaco’s 
chassis. To City bus, the company is 
going to develop 45-seat and 80-
seat Thaco City buses. In addition, 
Thaco will also research and 
develop the first-class buses - the 
high-end products with specialized 
equipment and convenient interior 
for relaxation and recreation.  
Mr. Mai Phuoc Nghe also added: 
“Thaco’s goal is to create the best 
products in accordance with 

passenger transport conditions in 
Vietnam, bringing high economic 
efficiency for transport companies 
and convenience for passengers. 
The products will be researched, 
developed and upgraded by Thaco 
consistent with market demands 
based on over 10 years of experience 
in manufacturing Thaco’s buses and 
the enterprises’ practical experience. 
Along with product development, we 
focus on further improving the quality 
of after-sales service to give customers 
the best care”.
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Đoàn đại biểu Quốc Hội Anh 
thăm Khu Phức Hợp Chu Lai - Trường Hải

Sáng ngày 5/11/2013, đoàn đại biểu Quốc Hội Anh 
gồm 12 thành viên do ông Ben Chapman - Chủ tịch 
mạng lưới hữu nghị Việt Nam - Anh làm trưởng đoàn, 
đã đến thăm và làm việc tại Khu Phức Hợp Chu Lai - 
Trường Hải. Cùng đi có ông Lê Vũ Thương - Phó trưởng 
ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai. Tại buổi tiếp, các 
đại biểu trong đoàn đã bày tỏ sự quan tâm đến những 
hoạt động của Thaco cũng như môi trường đầu tư và 
những chính sách thuận lợi mà Thaco mang đến cho 
khách hàng, đối tác. Đại diện đoàn, ông Ben Chapman 
chia sẻ, miền Trung Việt Nam có vị thế rất tốt cho sự 
phát triển kinh tế cũng như hoạt động sản xuất kinh 
doanh của các doanh nghiệp, tập đoàn. Khu Kinh tế 
mở Chu Lai là điểm đến hấp dẫn cho các doanh nghiệp 
Anh quốc mong muốn được đầu tư tại thị trường nước 
ngoài. Kết thúc chuyến thăm và làm việc, đoàn đã đi 
tham quan thực tế các dây chuyền sản xuất của nhà 
máy Mazda, Bus và Cảng Chu Lai - Trường Hải.

The UK Parliament delegation visits Chu Lai - 
Truong Hai Auto Complex

In the morning of 05/11/2013, 12 members of the 
UK Parliament delegation led by Mr. Ben Chapman 
- President of the Friends of Viet Nam Network (FVN) – 
visited Chu Lai - Truong Hai Auto Complex. The delegation 
was accompanied by Mr. Le Vu Thuong-Deputy Chief 
Management Board of Chu Lai Open Economic Zone. At 
the meeting, the delegates have showed their interest 
in Thaco’s activities as well as the favorable investment 
environment and policies that Thaco provides its 
customers and partners. On behalf of the delegation, 
Mr. Ben Chapman shared that Central Vietnam owns 
a very good position for the economic development 
as well as enterprises and corporations’ manufacture 
and sales activities. Chu Lai Open Economic Zone is an 
attractive destination for UK businesses looking forward 
to invest in foreign markets.  At the end of the meeting, 
the delegation paid a visit to the production lines of Vina 
Mazda, Thaco Bus factories and Chu Lai - Truong Hai Port.
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Thành lập Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề 
quốc gia tại Trường CĐN Chu Lai - Trường Hải

Vừa qua, Trường CĐN Chu Lai - Trường Hải đã được Tổng 
cục dạy nghề cấp Giấy chứng nhận số 21/2013/GCN-
DGKNN công nhận việc thành lập Trung tâm đánh giá kỹ 
năng nghề quốc gia tại trường CĐN Chu Lai - Trường Hải. 
Trung tâm có chức năng đánh giá tay nghề ở trình độ đại 
học, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp với 3 nghề: Công nghệ Ô 
Tô, Cắt gọt kim loại, Hàn để công nhận bậc trình độ từ 1 
đến 5, nhằm giúp các nhà tuyển dụng đánh giá và bố trí 
nhân sự phù hợp. Trung tâm được quyền đánh giá và cấp 
chứng nhận nghề cho nhân sự tại các tỉnh ở khu vực Nam 
Trung bộ. Sự ra đời của trung tâm tạo điều kiện nâng cao 
kỹ năng tay nghề cho đội ngũ giáo viên nhà trường, đồng 
thời tạo uy tín của Trường CĐN Chu Lai - Trường Hải tại 
khu vực Miền Trung - Tây Nguyên và trên cả nước. 

Establishment of National Center for Assessment in 
Vocational Skills at Chu Lai-Truong Hai Vocational 
College

Recently, Chu Lai-Truong Hai Vocational College was 
issued Certificate No 21/2013/GCN-DGKNN certifying the 
establishment of National Center of for Assessment in 
Vocational Skills at the college by General Department of 
Vocational Training.  The center has the responsibility for 
assessing university, college, intermediate and primary 
level vocational skills in 3 fields namely Automotive 
Technology, Metalworking, Welding  and recognizing 
workers from level 1 to 5, helping employers reasonably 
evaluate and assigning  personnel. The center has also 
been able to assess and certify the vocational certificates 
to the personnel in South Central Coast. The establishment 
of the center has helped enhance the college’s trainers’ 
skills, simultaneously increase the prestige of Chu Lai-
Truong Hai Vocational College in Central Vietnam, Central 
Highlands and across the country.

Đoàn thanh niên THACO được công nhận
Đoàn cơ sở vững mạnh năm 2013 

Sáng ngày 19/12, tại hội trường Đảng ủy khối Doanh 
nghiệp tỉnh Đồng Nai, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh đã 
tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào 
thanh niên năm 2013, tham dự hội nghị có đại diện Ban 
Thường vụ Tỉnh Đoàn Đồng Nai, Ban Thường vụ Đảng 
ủy Khối và 65 đơn vị Đoàn cơ sở trực thuộc. Hội nghị 
đã đánh giá công tác Đoàn và phong trào Thanh niên 
công nhân toàn khối năm 2013, đề ra chương trình 
hoạt động Đoàn năm 2014. Ban Chấp hành cũng đã 
đánh giá cao công tác Đoàn và phong trào thanh niên 
công nhân Thaco vì đã hoạt động mạnh trong năm 
2013, đồng thời quyết định công nhận Đoàn Thanh 
niên Thaco là Đoàn cơ sở vững mạnh năm 2013. Đoàn 
khối cũng đã tặng giấy khen xuất sắc cho tập thể và 
cá nhân anh Trần Nhật Quang, ủy viên Ban Thường vụ 
Đoàn cơ sở Thaco về thành tích trong năm 2013.   

THACO Youth Union recognized as the Strong Youth 
Union 2013 

In the morning of 19/12, the Party executive committee 
of Dong Nai provincial division and the Youth Union of 
business sector held the conference to review the   Youth 
Union’s activities and Youth movement 2013; with the 
attendance of the Management board of Dong Nai 
provincial Youth Union, the Management board of Party 
executive committee of Dong Nai provincial business 
sector and 65 belonged Youth Union units. The conference 
has evaluated the Youth Union’s activities and workers’ 
youth movement of all divisions in 2013 and proposed 
the Youth Union’s activities in 2014. The Executive board 
has appreciated the Youth Union’s activities and Thaco 
workers’ youth movement for their strong activities in 
2013, and decided to authenticate the THACO Youth 
Union as the Strong Youth Union 2013. The Youth Union 
division granted the merit certificates to the THACO Youth 
Union and Mr Tran Nhat Quang – committee member of 
Management Board of THACO Youth Union for their good 
performances in 2013.
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Lễ giới thiệu line-up Thaco Auman 2013 và
Tri ân khách hàng tại Quảng Bình

Nhằm tăng cường giới thiệu dòng sản phẩm xe tải, 
ben nặng và đầu kéo Thaco Auman nhiều tính năng ưu 
việt đến khách hàng, ngày 17/12/2013, tại Chi nhánh 
Quảng Bình, Thaco CV khu vực Trung bộ đã tổ chức 
chương trình giới thiệu sản phẩm mới Thaco Auman 
2013 và tri ân khách hàng cho gần 100 khách hàng 
trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Tại chương trình, Thaco 
CV đã giới thiệu line-up Thaco Auman 2013 với các sản 
phẩm: xe tải 4x2 (C820), 6x2 (C990), 6x4 (C1290), 8x4 
(C1790), xe ben 6x4 (D2550), 8x4 (D3300), xe đầu kéo 
6x4 (FV380/420)... được Thaco nâng cấp, phát triển theo 
tiêu chí phù hợp với điều kiện sử dụng và đáp ứng nhu 
cầu của khách hàng ở từng địa bàn. Cũng tại chương 
trình, Thaco CV đã làm lễ bàn giao sản phẩm  xe tải nặng 
Thaco Auman C1290 và xe ben Thaco Auman D2550 
cho 02 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Line-up 2013 Thaco Auman presentation ceremony 
and Customer Gratitude in Quang Binh 

In order to continue the presentation of preeminent 
Thaco Auman trucks, heavy dump trucks and tractor 
trucks to customers, on 17/12/2013, in Quang Binh 
branch, Thaco CV – Regional Central organized the 
2013 Thaco Auman launching ceremony  and Customer 
Gratitude with the attendance of nearly 100 customers 
in Quang Binh province. At the launching, Thaco CV 
presented line-up 2013 Thaco Auman including truck 4x2 
(C820), 6x2 (C990), 6x4 (C1290), 8x4 (C1790), dump truck 
6x4 (D2550), 8x4 (D3300), tractor truck 6x4 (FV380/420), 
etc. which are upgraded, developed by Thaco so as to be 
suitable with using conditions and meet the customers’ 
needs in each region. Also, Thaco CV organized the 
handover ceremony of heavy duty truck Thaco Auman 
C1290 and dump truck Thaco Auman D2550 to two 
enterprises in Quang Binh province. 
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Ngày 19/11/2013, đoàn lãnh đạo Kia châu Á do ông Tae Jin 
Park - Tổng Giám đốc và ông Dae Ki Kim - Phó Tổng Giám 
đốc dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. 
Trong khuôn khổ của chuyến thăm này, đoàn đã ghé thăm 
văn phòng quản trị của Thaco tại TP.HCM. Đại diện Thaco, 
ông Nguyễn Hùng Minh - Tổng Giám đốc và ông Bùi Kim 
Kha - Giám đốc Khối kinh doanh xe Du lịch đã thân mật tiếp 
đoàn. Tại buổi gặp gỡ, đại diện Thaco đã trình bày tình hình 
kinh doanh chung của Kia Việt Nam trong những năm qua 
và chiến lược dự kiến sẽ triển khai trong năm 2014. Theo đó, 
dù tình hình kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây có 
nhiều khó khăn nhưng Thaco Kia vẫn giữ được thị phần xe 
du lịch đứng thứ 2 trong suốt 3 năm liên tục. Trước những nỗ 
lực của Thaco Kia, ông Tae Jin Park tin tưởng rằng Thaco Kia 
sẽ tiếp tục nhận được nhiều thành công lớn hơn nữa trong 
quá trình khẳng định và chinh phục khách hàng những năm 
tới, thông qua line up sản phẩm phù hợp, phong phú, dẫn 
đầu về trang bị công nghệ với hệ thống showroom - xưởng 
dịch vụ đồng bộ, kết hợp đội ngũ kỹ thuật viên chuyên 
nghiệp, được đào tạo bài bản theo tiêu chuẩn Kia toàn cầu.

Kia Asia leaders visit Thaco

On 19/11/2013, Kia Asia leaders led by Mr. Tae Jin Park – 
President of Kia Motor Corporation’s Regional Office and 
Mr. Dae Ki Kim – Deputy General Director had a visit to 
Vietnam. In the meeting, the delegation visited Thaco’s head 
office in Ho Chi Minh City. On behalf of Thaco, Mr. Nguyen 
Hung Minh - President and Mr. Bui Kim Kha - Director of 
Passenger Car Division warmly greeted the delegation. 
Thaco representatives presented the general business 
picture of Kia Vietnam in recent years and the expected 
strategy in 2014. Accordingly, although Vietnam’s economy 

Đoàn lãnh đạo Kia châu Á thăm Thaco has faced many difficulties in recent years, Thaco Kia has 
maintained the 2nd position in market share of passenger 
car in 3 consecutive years. With these efforts, Mr. Tae Jin Park 
believes that Thaco Kia will continuously get more greater 
successes in strengthening and winning customers’ 
hearts in the following years by the abundant leading 
technology product lineup, the synchronous showroom 
- service workshop system, and the team of professional 
technicians trained in accordance with global Kia 
standards.

Trường CĐ Nghề Chu Lai - Trường Hải tổ chức
Lễ kỷ niệm Ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên
 
Chiều ngày 09/1/2014, Trường Cao đẳng Nghề Chu 
Lai - Trường Hải đã tổ chức Lễ kỷ niệm 64 năm Ngày 
truyền thống Học sinh - Sinh viên (9/1/1950 - 9/1/2014). 
Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thầy và 
trò Trường Cao đẳng Nghề Chu Lai - Trường Hải đã ôn 
lại khí thế hào hùng chống giặc ngoại xâm và chặng 
đường truyền thống 64 năm của các thế hệ học sinh - 
sinh viên Việt Nam. Tập thể học sinh - sinh viên Trường 
Cao đẳng Nghề Chu Lai - Trường Hải sẽ cùng với thế hệ 
trẻ Thaco quyết tâm học tập, góp phần xây dựng Thaco 
ngày một lớn mạnh hơn. Tại buổi lễ, Ban Giám hiệu 
Trường Cao đẳng Nghề Chu Lai - Trường Hải đã tuyên 
dương 3 sinh viên xuất sắc có tay nghề giỏi trong kỳ thi 
Đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia, và phát động cuộc thi 
“Học nghề - tương lai và tiếng nói của bạn” do Tổng cục 
dạy nghề tổ chức.

Chu Lai Truong Hai Vocational College organizes the 
anniversary of Vietnam Students’ Day

In 09/01/2014 afternoon, Chu Lai Truong Hai Vocational 
College held the 64th anniversary of Vietnam Students’ Day 
(09/01/1950 – 09/01/2014).  The ceremony was in solemn 
atmosphere, Chu Lai Truong Hai Vocational College’s 
lecturers and students were reminded of Vietnamese 
students’ heroic spirit in the battle against the invaders and 
the 64 year old tradition of Vietnam’s student generations. 
All of Chu Lai Truong Hai Vocational College’s students 
together with Thaco’s young generation are determined 
to practice and contribute to consolidating a firmer Thaco. 
At the ceremony, Chu Lai Truong Hai Vocational College’s 
Administrators honored three outstanding students who 
were ranked as very good in the National Assessment 
of Vocational Skills, and launched “Vocational Training 
– Your future and voice” Contest organized by General 
Department of Vocational Training.



“Trả lại đồ cho khách hàng 
là việc mình nên làm”

Anh PHAN VĂN CÔNG 

NGÀY 29/10/2013, TRONG LÚC SỬA CHỮA XE CHO 
KHÁCH HÀNG, ANH PHAN VĂN CÔNG - KỸ THUẬT VIÊN 
SỬA CHỮA ÔTÔ TẠI THACO VŨNG TÀU, ĐÃ PHÁT HIỆN ĐỒ 
VẬT CÓ GIÁ TRỊ CỦA KHÁCH HÀNG LÀM RƠI TRÊN XE. 
KHÔNG MỘT CHÚT ĐẮN ĐO, ANH ĐÃ ĐEM ĐỒ VẬT GỬI 
TRẢ LẠI CHO KHÁCH HÀNG. VỚI HÀNH ĐỘNG NÀY, ANH 
PHAN VĂN CÔNG KHÔNG CHỈ PHÁT HUY TÍNH “TRUNG 
THỰC” - MỘT TRONG TÁM TIÊU CHÍ VỀ VĂN HÓA 8T CỦA 
THACO, MÀ CÒN LÀ TẤM GƯƠNG ĐỂ TOÀN THỂ CB.CNV 
THACO NOI THEO.

PHƯƠNG UYÊN

GIA ĐÌNH THACO
THACO Family
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Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân 
sự, anh Phan Văn Công trở về với 
cuộc sống bình thường của một 
công dân, anh đi học nghề rồi xin 
vào làm kỹ thuật viên sửa chữa ôtô 
tại chi nhánh Thaco Vũng Tàu. Trong 
thời gian làm việc tại đây, anh Công 
luôn được nhận xét là người tận tâm 
với công việc và thân thiện với tất cả 
mọi người.

Mỗi ngày của anh tại công ty luôn 
tất bật với những hoạt động sửa 
chữa, chăm sóc xe cho khách hàng. 
Tuy bận rộn nhưng anh Công vẫn 
luôn tỉ mỉ, chỉn chu trong công việc, 
chính nhờ vậy, anh đã giúp khách 
hàng tìm lại vật đã mất trong ngày 
29/10/2013. Anh kể,  “Buổi sáng đó, 
tôi được lãnh đạo phân công sửa chữa 
xe Kia Forte cho một khách hàng. Vì 
quá trình bảo dưỡng và kiểm tra khá 
lâu nên khách hàng quyết định để xe 
lại showroom cả ngày. Sau khi làm vệ 
sinh thắng vào buổi sáng, tôi tiếp tục 

kiểm tra và thay lọc xăng của xe vào 
đầu giờ chiều. Trong lúc kiểm tra đến 
hộp xăng, tôi vô tình thấy có vật gì 
lấp lánh bên dưới hàng ghế sau của 
xe. Tò mò, tôi vội kéo ra xem thử, thì ra 
đó là một sợi dây chuyền vàng. Biết là 
đồ vật của chủ xe, tôi liền thông báo 
với lãnh đạo showroom để liên lạc gửi 
lại cho khách hàng, rồi trở lại hoàn 
thành tiếp phần việc của mình”. 

Buổi chiều cùng ngày, khi khách 
hàng đến nhận lại xe, lãnh đạo chi 
nhánh Thaco Vũng Tàu đã để anh 
Công tận tay trao trả sợi dây chuyền 
cho khách hàng là anh Mai Văn Đức 
- chủ xe và cũng là chủ nhân của 
sợi dây chuyền bị mất. Rất mừng 
rỡ, anh Đức chia sẻ: “Đó là sợi dây 
chuyền khá giá trị mà người thân 
của tôi đánh mất từ lâu, cả nhà gần 
như không còn hy vọng sẽ tìm thấy, 
anh Phan Văn Công đã giúp gia đình 
tôi tìm lại vật đã mất, tôi rất vui và 
cảm kích trước sự thành thật của 

anh Công”. Khi được hỏi, anh có suy 
nghĩ gì về hành động của mình, anh 
Công cho rằng, “chỉ đơn giản xem 
đó là việc mình nên làm và cần phải 
làm”. Đối với anh, sợi dây chuyền ấy 
quả thật là một tài sản rất lớn và vô 
cùng quý giá, nhưng anh Công cho 
rằng, “làm việc trong một công ty 
lớn và uy tín như Trường Hải, bất cứ 
hành động không đúng mực nào của 
mình cũng sẽ ảnh hưởng đến danh 
tiếng của công ty”. Với suy nghĩ như 
thế, sau hơn một năm làm việc tại 
đây, anh Phan Văn Công đã xem chi 
nhánh Thaco Vũng Tàu như gia đình 
thứ hai của mình và luôn tận tâm 
cống hiến cho công ty. 

Tinh thần trách nhiệm và phẩm 
chất đáng quý của anh kỹ thuật 
viên trẻ tuổi Phan Văn Công xứng 
đáng là tấm gương cho các CB.CNV 
trẻ Thaco học tập và noi theo, và 
đó cũng chính là nét văn hóa luôn 
được công ty đề cao và hướng tới.
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Mr. Phan Van Cong 
“Returning lost items to 
customers is necessary”

ON 10/29/2013, WHILE REPAIRING A CAR FOR A CUSTOMER, PHAN 
VAN CONG, ANAUTOMOBILE TECHNICIAN AT THACO VUNG TAU, 
FOUND THE CUSTOMER'S VALUABLE ITEM DROPPED IN THE CAR. 
WITHOUT HESITATION, HE SENT IT BACK TO THE CUSTOMER. BY THIS 
ACTION, PHAN VAN CONG NOT ONLY SHOWED THE TERM OF 
"HONESTY" - ONE OF THACO'S EIGHT CULTURAL CRITERIA BUT ALSO SET 
AN EXAMPLE TO ALL THACO'S EMPLOYEES.

PHUONG UYEN 

GIA ĐÌNH THACO
THACO Family
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After fulfilling military obligation, 
Phan Van Cong returned to his 
ordinary life as a citizen, he took 
vocational training and then applied 
to the position of automobile 
technician in Vung Tau branch of 
Thaco. During the time working 
there, it is said that Cong has always 
been dedicated to the work and 
friendly with colleagues.

Every of his working days is always 
busy with repairing and taking care 
of the customers' cars. But Cong 
is always meticulous and careful 
in every tasks, and by that way, he 
helped the customer find out the 
lost item on 29th October 2013. He 
told: "That morning, I was assigned 
by the manager to repair a Kia Forte. 
Because the process of maintenance 
and inspection took a long time so the 
customer decided to leave the car here 
all day. After cleaning the break pads 

in the morning, I continued to check 
and replace the car’s fuel filter in the 
early afternoon. While checking the 
gas box, I accidentally saw something 
sparkling under the car’s back seat. 
Curiously, I pulled it out and found 
that it was a gold necklace. I knew 
it belonged to the car owner so I 
immediately informed the showroom 
manager to contact the customer, and 
then came back to my duty". 
 
In the same afternoon, when the 
customer came back to receive the 
carthe necklace was directly given 
to its owner by Cong. Mr. Mai Van 
Duc - the owner of the car as well 
as the lost necklace was so glad, 
he shared: "It is my relative’s pretty 
valuable necklace that was lost for a 
long time ago, my family almost gave 
up the hope of finding it again, Mr. 
Phan Van Cong has helped to bring 
it back to my family, I'm really happy 

and appreciate Cong's honesty". When 
being asked about his thoughts of 
this action, Cong said: "It is simply 
the thing that I should do and need 
to do". For him, the necklace was 
indeed a very valuable property, 
but Cong said that "While working 
for a big and prestigious company as 
Truong Hai, any inappropriate action 
will definitely affects the company's 
reputation". With that thought, after 
more than a year working here, 
Phan Van Cong has considered 
Thaco Vung Tau as his second family 
and has always wholeheartedly 
dedicated to the company. 

The responsibility and noble 
qualities of young technician Phan 
Van Cong is a worthy example for 
the young Thaco's young employees 
to learn and follow, and that is also 
a company culture which has always 
been appreciated by Thaco.
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Giải nhất cuộc thi “Tay nghề KIA khu vực Đông Nam Á” 
- Nguyễn Xuân Hưởng

Từng là kỹ thuật viên làm việc tại Showroom Thaco Bình Triệu, 
sau đó chuyển về Phòng Dịch vụ Phụ tùng - Thaco PC (Khu vực 
Nam bộ). Hơn 3 năm kinh nghiệm, cộng với tinh thần ham học 
hỏi, anh Nguyễn Xuân Hưởng đã đạt Chứng chỉ kỹ thuật viên 
cao cấp (Master), Giải nhất Hội thi Tay nghề khu vực Đông Nam 
Á của Kia Motors. Đầu Xuân 2014, chúng tôi đã có cuộc trò 
chuyện với anh.

Lần đầu tham gia hội thi anh đã giành huy chương vàng,
bí quyết để anh chiến thắng cuộc thi này là gì?

(Cười). Không có bí quyết gì đâu bạn, việc học hỏi kinh nghiệm 
của người đi trước, “mẹo” xử lý tình huống trong quá trình thực 
hiện các thao tác là điều kiện cần để tôi tự tin đi thi. Bên cạnh 
đó, kinh nghiệm trong nhiều năm làm kỹ thuật tại Showroom 
Bình Triệu đã giúp tôi có được những đúc kết, suy luận logic 
nhằm thay đổi các thao tác trên xe và có được cách xử lý “bệnh” 
nhanh, đúng. Một điều nữa chính là sự đam mê nghề nghiệp. 
Tuy tôi tốt nghiệp lớp Cao đẳng Ôtô, khoa Kỹ thuật - Giao 
thông, Trường Đại học Bách khoa TP.HCM, nhưng chỉ từ khi làm 
việc tại Thaco và tiếp xúc với ôtô thì nền tảng kiến thức mới 
được phát huy, niềm đam mê dần cháy lên. Chỉ có đam mê thì 
mới mày mò sách vở, tìm hiểu sự liên quan giữa thực hành và lý 
thuyết từ đó hóa giải được các tình huống hóc búa. 

NGÀY 17 VÀ 18/12/2013 TẠI KUALA LUMPUR (MALAYSIA) ĐÃ DIỄN RA HỘI THI “TAY NGHỀ KIA KHU 
VỰC ĐÔNG NAM Á”. VƯỢT QUA 10 KỸ THUẬT VIÊN ĐẾN TỪ KHẮP CÁC QUỐC GIA TRONG KHU 
VỰC VỀ TRANH TÀI, ANH NGUYỄN XUÂN HƯỞNG (THACO KIA - VIỆT NAM) ĐÃ XUẤT SẮC HOÀN 
THÀNH CÁC BÀI THI, GỒM MỘT BÀI VIẾT TỔNG QUAN KIẾN THỨC KỸ THUẬT XE VÀ 4 BÀI THỰC 
HÀNH TRỰC TIẾP TRÊN CÁC LOẠI XE KIA VÀ ĐOẠT GIẢI NHẤT TRONG HỘI THI. CHIẾN THẮNG 
CUỘC THI NÀY LÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ NĂM SAU ANH HƯỞNG THAM DỰ CUỘC THI TAY NGHỀ KIA THẾ 
GIỚI NHƯ LÀ KỸ THUẬT VIÊN TỐT NHẤT CỦA KHU VỰC CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG. ĐÂY LÀ LẦN 
THỨ 4 KIA MOTORS TỔ CHỨC HỘI THI TAY NGHỀ KIA TOÀN KHU VỰC VÀ THẾ GIỚI, CŨNG LÀ LẦN 
THỨ 2 THACO KIA ĐĂNG KÝ THAM GIA.

LAN ANH

“ĐỂ THÀNH CÔNG
CẦN CÓ NIỀM ĐAM MÊ…”

GIA ĐÌNH THACO
THACO Family
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Anh có thể chia sẻ đôi điều về hội thi 
để các đồng nghiệp lần sau tham gia 
cũng có cơ hội chiến thắng như anh? 

Đây là hội thi được Kia Motors tổ 
chức hàng năm với quy mô toàn 
cầu, lần này tôi tham gia là cuộc thi 
mang tính chất khu vực Đông Nam 
Á. Từ những cuộc thi khu vực, ban tổ 
chức sẽ chọn người chiến thắng để 
tham gia Hội thi Tay nghề Kia toàn 
cầu vào năm sau. Đây là cơ hội tốt để 
các kỹ thuật viên như tôi cọ xát học 
hỏi kỹ năng của kỹ thuật viên nước 
bạn, tạo thói quen chịu áp lực xử lý 
tình huống trong khoảng thời gian 
rất ngắn. Điều mà tôi nhớ nhất tại 
hội thi lần này là lúc làm bài thi kiểm 
tra đề không nổ. Bình thường tại Việt 
Nam thì vô-lăng nằm bên tay trái của 
xe, nhưng trên chiếc xe thực hành thì 
vô-lăng nằm bên phải. Mặc dù biết 
bệnh của xe, tìm ra nguyên nhân 
từ các mạch điện, cách giải quyết, 
nhưng đến khi thao tác thực tế thì 
tìm mãi không ra vị trí của mạch 
điện, cộng với sự giám sát chặt chẽ 

cũng như những câu hỏi của trọng 
tài đặt ra ngay trong lúc xử lý tình 
huống và thời gian giới hạn cũng là 
áp lực đối với các thí sinh. 

Thời gian trong nghề chưa lâu 
nhưng anh đã đạt được một số 
thành công, anh có suy nghĩ gì về 
công việc mình đang theo đuổi và 
môi trường làm việc tại Thaco?

Tôi là người làm nghề kỹ thuật, suốt 
ngày cặm cụi với máy móc, sơ đồ 
mạch điện... nhưng nếu chịu tưởng 
tượng một chút sẽ thấy nghề kỹ 
thuật cũng rất thú vị. Nghề kỹ thuật 
luôn đòi hỏi những phương pháp 
cải tiến, hiện đại vì vậy bản thân tôi 
luôn phải tự rèn luyện trau dồi, hoàn 
thiện để đáp ứng nhu cầu của công 
việc cũng như mục tiêu nghề nghiệp 
của mình. Môi trường làm việc tại 
Thaco đã giúp tôi cải thiện nhiều 
kỹ năng hơn, bên cạnh những kiến 
thức kỹ thuật ngày một nâng cao 
thì các kỹ năng mềm như trình bày 
quan điểm trước đám đông, tư duy 

logic tốt hơn và được học thêm về 
quan điểm quản trị. 

Anh sẽ chuẩn bị những gì để tiếp tục 
tham gia vào Cuộc thi Tay nghề Kia 
thế giới năm sau?

Sau đợt thi vừa qua tôi nhận thấy, 
trình độ tiếng Anh của tôi còn non 
kém, phản ứng chưa nhanh. Bên 
cạnh việc bồi dưỡng kỹ năng nghề 
thì học tập nâng cao kiến thức tiếng 
Anh chuyên môn cũng như tiếng 
Anh giao tiếp sẽ là yếu tố quan trọng 
giúp tôi tự tin hơn nữa khi tham gia 
đấu trường quốc tế. Mọi thành công 
đều đến từ nội lực, lòng quyết tâm, 
niềm đam mê của mình, đây chính là 
sự chuẩn bị tốt nhất.

Cảm ơn anh đã trao đổi!
Nhân dịp Xuân về, chúc anh và gia đình 
nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng, 
và chúc anh sẽ tiếp tục giành chiến 
thắng trong hội thi tay nghề sắp tới. 
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FIRST PRIZE WINNER OF THE
“KIA’S WORKMANSHIP IN SOUTH EAST ASIA” 
COMPETITION, NGUYEN XUAN HUONG 
“BEING FULL OF PASSION TO BE 
SUCCESSFUL...”
LAN ANH

ON 17TH AND 18TH, DECEMBER, 2013 IN KUALA LUMPUR (MALAYSIA), THE “KIA’S WORKMANSHIP 
IN SOUTH EAST ASIA” COMPETITION WAS HELD. BY OVERCOMING 10 TECHNICIANS FROM  OTHER 
COUNTRIES IN THE REGION, MR. NGUYEN XUAN HUONG (THACO KIA - VIETNAM) FINISHED  THE 
TEST EXCELLENTLY INCLUDING A GENERAL TECHNICAL KNOWLEDGE ESSAY, AND 4 PRACTICAL 
TESTS ON KIA’S VEHICLES AND FINALLY WON THE FIRST PRIZE. THE WINNING OF THIS COMPETITION 
HAS BEEN THE CONDITION FOR HUONG TO TAKE PART IN THE WORLD KIA’S WORKMANSHIP 
AS THE BEST TECHNICIAN IN THE ASIAN PACIFIC AREA. THIS HAS BEEN THE 4TH WORKMANSHIP 
COMPETITION HELD BY KIA MOTORS IN THE REGION AS WELL AS IN THE WORLD.  THIS HAS ALSO 
BEEN THE 2ND TIME THAT THACO KIA JOINED IN.

GIA ĐÌNH THACO
THACO Family
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He had worked as a technician for 
Thaco Binh Trieu Showroom then 
moved to Spare Part Services Division 
- Thaco PC (Southern Area) With 
over 3 years of experience together 
with learning spirit, Mr. Nguyen 
Xuan Huong has won the Senior 
Technician Certificate (Master), First 
Prize of the Kia Motors’ Workmanship 
in Asia Pacific competition. In the 
beginning of Spring 2014, we have 
had a conversation with him.

At this time of attending the 
competition, you have won the 
gold medal, what was your secret 
of winning?

(Laugh). There was no secret, the 
necessary conditions for me to 
join the competition were only by 
learning from the experience of 
the senior people plus the “tips” in 
performing the tasks. Besides, the 
experience through many years 
working in Binh Trieu Showroom 
had helped me to have conclusions, 
logical thoughts in order to adapt 
the movements and handle the 
“diseases” fast and accurately. 
Another thing was the passion in 
works. Although I graduated from 
the Automobile College, Department 
of Transportation-Engineering of the 
HCM Technical University, only when 
working for Thaco and having direct 
contact with vehicles, my passion 
gradually increased. Only passion can 
help you seek for knowledge from 
books to learn about the relations 
between theory and practices 
towards solving tough problems. 

Can you share some experience 
from the competition for your 
colleagues to join  and win like you 
next time? 

This is the annual competition held 
by Kia Motors with global scale; I only 
attended a regional competition for 
South East Asia. From the regional 

competitions, the organizers will 
select the winners to take part in the 
Global Workmanship Competition 
next year. This is a great chance for 
technicians like me to learn more 
skills from technicians coming from 
other countries and to create the 
habits of working under pressure 
in short time. The most memorized 
moment in this competition was the 
start-up test. Normally in Vietnam, 
the driving wheel is located on the 
left but in there the driving wheel is 
on the right side. Although I already 
know the car’s  error as I found out 
the cause from the electrical circuits 
but in real situation, I could not 
find out the location of the circuits. 
Besides the close observations and 
questions asked by the referees 
while handling the situations also 
caused pressure on the attendants. 

You have been working for not 
really long time but have achieved 
a number of successes, what do 
you think of the current job and the 
working environment in Thaco?

I am a technician spending all 
day time with machinery, electric 
diagram ... but with a bit imagination 
you would find it really exciting. The 
engineering job always requires 
advanced and modern methods 

hence I usually have to train and 
complete myself in order to meet 
the demands of the works as well 
as my career targets. The working 
environment in Thaco has helped 
me to improve my skills; besides 
the improved knowledge, the soft 
skills such as presentation in front 
of the crowds, critical thinking, and 
management views  have been 
advanced gradually. 

What are you preparing for joining 
the World Kia’s Workmanship 
competition next year?

After last competition, I realized 
that my English was very poor with 
slow response. Besides building the 
vocational skills, the improvement 
in English in both technical as well 
as communicating skills would be 
the important factor that helps 
me gain more confidence for the 
competition. All successes come 
from the endeavor, determination 
and passion of oneself which are 
also the best preparation.

Thanks for the conversation.
In this Spring, we would like to wish 
you and your family health, prosperity 
and would like to say good luck for 
winning the championship in the 
coming Workmanship competition. 
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THACO CHUNG TAY VÌ CỘNG ĐỒNG 
TRONG NĂM 2013

THACO JOINS HANDS FOR THE COMMUNITY IN 2013
VỚI TRIẾT LÝ “CÓ TÂM - CÓ TẦM”, BÊN CẠNH 
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, THACO 
LUÔN TRÍCH MỘT PHẦN LỢI NHUẬN ĐÁNG KỂ 
ĐỂ HỖ TRỢ CÁC HOẠT ĐỘNG VÌ CỘNG ĐỒNG, 
XÃ HỘI. TRONG NĂM 2013, THACO ĐÃ HỖ TRỢ 
8,5 TỶ ĐỒNG CHO CÁC HOẠT ĐỘNG VÌ CỘNG 
ĐỒNG NHƯ: HỖ TRỢ GIÁO DỤC, THỂ THAO, ỦNG 
HỘ ĐỒNG BÀO BỊ LŨ LỤT THIÊN TAI, HỖ TRỢ CÁC 
CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA CỘNG ĐỒNG… AUTO 
THACO ĐIỂM LẠI MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG VÌ CỘNG 
ĐỒNG CỦA THACO TRONG NĂM QUA.

WITH THE PHILOSOPHY “A HEART BEFORE THE 
VISION”, TOGETHER WITH BUSINESS ACTIVITIES, 
THACO HAS ALWAYS BEEN EXTRACTING A 
SUBSTANTIAL PART OF THE PROFITS TO SUPPORT 
ACTIVITIES FOR COMMUNITY AND SOCIETY. 
IN 2013, THACO HAS SUPPORTED NEARLY 10 
BILLION VND FOR COMMUNITY ACTIVITIES SUCH 
AS: EDUCATION, SPORTS, HELPING PEOPLE 
AFFECTED BY FLOODING DISASTERS, CULTURAL 
COMMUNITY PROGRAMS... TOGETHER WITH 
AUTO THACO, LET’S REVIEW THACO’S ACTIVITIES 
FOR COMMUNITY IN 2013.

KIỀU OANH

VÌ CỘNG ĐỒNG
Community Activies
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Tối 29/3/2013, tại TP.HCM, Quỹ Văn 
hóa Phan Châu Trinh (trực thuộc Liên 
hiệp các Hội Khoa học và Kỹ Thuật 
Việt Nam) do nguyên Phó Chủ tịch 
nước Nguyễn Thị Bình làm chủ tịch, 
đã tổ chức trao giải thưởng Văn hóa 
Phan Châu Trinh năm 2012 cho 6 cá 
nhân xuất sắc trong các lĩnh vực văn 
hóa, giáo dục, nghiên cứu... Thaco là 
nhà tài trợ giải thưởng này từ năm 
2009 đến nay.

Tối ngày 31/3/2013 tại Công viên Hồ Bán Nguyệt, quận 7, TP.HCM, 
chương trình “Đóa hoa vô thường” kỷ niệm 12 năm ngày mất nhạc 
sĩ Trịnh Công Sơn đã diễn ra với sự tham dự của hơn 30.000 người 
có cùng tình yêu với nhạc Trịnh. Thaco là nhà tài trợ chính của 
chương trình.

In 03/29/2013 evening, in Ho Chi 
Minh City, Phan Chau Trinh Cultural 
Foundation (under the Vietnam Union 
of Science and Technology) chaired 
by Former Vice President Nguyen Thi 
Binh, honored the 2012 Phan Chau 
Trinh Cultural Foundation Awards to 
6 outstanding individuals in the fields 
of culture, education and research... 
etc Thaco has proudly sponsored this 
award since 2009.

In the evening of 31/03/2013 at Crescent Lake Park in District 7, Ho Chi 
Minh City, the “Flower of impermanence” program held 12th anniversary 
of the death of the musician Trinh Cong Son attracted the participation 
of more than 30,000 people who have the same love for Trinh’s music. 
Thaco is the main sponsor of the program.
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In 6/2013, nearly 900 employees across Thaco corporation 
were participating in the Program “Blood donation - 
THACO joins hands for the community in 2013” and has 
donated 683 blood units. Thaco has accompanied with 
the program for 6 years. With many year achievement in 
mobilizing Thaco’s staff to participate in blood donation 
to save lives, Thaco was honored by HCMC Center of 
Humanitarian Blood a certificate of merit and a merit list 
awarded by People’s Committee of Dong Nai. 

Thaco has also sponsored many educational programs, 
including the “Seasonal examination consultancy” 
program initiated by Thanh Nien Newspaper and 
accompanied by Thaco in 3 consecutive years.

Thaco còn tài trợ các chương trình về giáo dục, trong đó 
có chương trình “Tư vấn mùa thi” do Báo Thanh Niên khởi 
xướng và đã được Thaco đồng hành 3 năm liền.

Trong tháng 6/2013, có gần 900 CB.CNV trên toàn 
hệ thống THACO đã tham gia Chương trình “Hiến 
máu nhân đạo - THACO chung tay vì cộng đồng năm 
2013”, và đã hiến tặng gần 1.000 đơn vị máu. Đây là 
năm thứ 6, Thaco đồng hành cùng chương trình. Với 
thành tích nhiều năm liền vận động CB.CNV Thaco 
tham gia hiến máu cứu người, Thaco đã được Trung 
tâm Hiến máu Nhân đạo TP.HCM trao tặng giấy khen 
và UBND tỉnh Đồng Nai trao tặng bằng khen.

VÌ CỘNG ĐỒNG
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In the evening of 07/07/2013, at the White Palace 
Convention Center in HCMC, the first music show “Four 
Season Love Songs” was held by Thanh Nien Media 
Company in collaboration with Thanh Nien Newspaper 
with the goal of awarding 500 scholarships for children 
of soldiers stationed in Truong Sa. Thaco is the diamond 
sponsor of the show. 

Tối 7/7/2013 tại Trung tâm Hội nghị White Palace, TP.HCM, 
chương trình ca nhạc “Bốn mùa tình ca” số đầu tiên do 
Công ty Truyền thông Thanh Niên phối hợp cùng Báo 
Thanh Niên tổ chức, với mục tiêu trao 500 suất học bổng 
cho con em các chiến sĩ đang đóng quân tại Trường Sa. 
Thaco là nhà tài trợ kim cương cho chương trình.

Ngày 05/8/2013 tại TTVH Tỉnh Quảng Nam, trong 
chương trình giao lưu “Lòng nhân ái và nỗi đau da cam”, 
Thaco đã trao tặng Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin 
tỉnh Quảng Nam 50 triệu đồng.

On 05/8/2013 at the Cultural Center of Quang Nam 
Province, during the networking program “Kindness and 
Orange Pains”, Thaco presented 50 million VND to the 
Association of Victims of Agent Orange in Quang Nam.
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On 15/09/2013 at the Conference Hall 
of Dong Nai’s Party Committee, on 
behalf of approximately 4,000 Thaco’s 
youth members , Mr. Nguyen Minh Su, 
Secretary of Youth Union of Thaco’s 
General Management Offic in HCMC, 
donated 50 million VND to the Fund 
for Beloved Truong Sa.

Ngày 15/9/2013 tại Hội trường 
Đảng ủy tỉnh Đồng Nai, thay mặt 
cho gần 4.000 đoàn viên thanh niên 
Thaco, đồng chí Nguyễn Minh Sự, Bí 
thư Đoàn Thaco - VPTQ TP.HCM đã 
trao tặng 50 triệu đồng cho Quỹ Vì 
Trường Sa thân yêu. 

Ngày 26/9/2013 tại UBND huyện Lệ 
Thủy - tỉnh Quảng Bình, đã diễn ra 
buổi lễ trao tiền ủng hộ xây dựng 
Nhà Truyền thống huyện Lệ Thủy, 
ông Đặng Văn Quảng - Giám đốc Khu 
vực Trung bộ Thaco đã trao tặng số 
tiền ủng hộ 500 triệu đồng. 

Figure 8: On 26/09/2013 at the People’s 
Committe of Le Thuy distric - Quang 
Binh province, during the ceremony 
of donating money for building the 
Tradition House of Le Thuy district, Mr. 
Dang Van Quang - Director of Thaco’s 
Central Region donated an amount of 
500 million VND. 

VÌ CỘNG ĐỒNG
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Ngày 13/10/2013 tại Phan Rang - Ninh Thuận, Giải bóng 
đá Quốc tế U21 Báo Thanh Niên lần thứ 7 do Công ty Cổ 
phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên tổ chức với sự 
tham gia của 5 đội bóng: Việt Nam, Myanmar, Sydney FC, 
Singapore và Malaysia. Thaco là nhà tài trợ vàng trong 
giải đấu này.

On 10/13/2013 at Phan Rang - Ninh Thuan, the Thanh Nien 
Newspaper’s 7th U21 International Football Tournament  
was held by Thanh Nien Media Corporation JSC with the 
participation of 5 teams: Vietnam, Myanmar, Sydney FC, 
Singapore and Malaysia. Thaco was the gold sponsor of 
this tournament.

On 21/11/2013, Thaco launched 
a campaign that - encouraged 
the staff to support people in 
Quang Nam and     Da Nang city in 
overcoming the 11th storm. After 
the launching ceremony, nearly 
7,000 Thaco’s employees had 
contributed a total amount of  1.5 
billion VND. One billion VND of that 
amount was given to Quang Nam’s 
Fatherland Front Committee and 
500 million VND was presented to 
the Fatherland Front Committee of 
Da Nang city.

Ngày 21/10/2013, Thaco đã tiến hành tổ chức phát động CB.CNV ủng hộ 
đồng bào tỉnh Quảng Nam và TP. Đà Nẵng khắc phục cơn bão số 11. Sau lễ 
phát động, gần 7.000 CB.CNV Thaco đã tham gia đóng góp với số tiền 1,5 tỷ 
đồng. Trong đó, 1 tỷ đồng được trao cho UBMTTQVN tỉnh Quảng Nam và 500 
triệu đồng trao cho UBMTTQVN thành phố Đà Nẵng.
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Ngày 17/11/2013, nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Trường THPT 
Thống Nhất A (Trảng Bom, Đồng Nai) và chào mừng ngày Nhà giáo Việt 
Nam 20/11, ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT Thaco đã tham dự buổi 
lễ và trao tặng 20 suất học bổng trị giá 100 triệu đồng cho các em học 
sinh nghèo hiếu học của trường.

On 17/11/2013, on the 30th anniversary of  Thong Nhat A high school (Trang 
Bom, Dong Nai) and the celebration of Vietnamese Teacher’s Day 20/11, Mr. 
Tran Ba   Duong - Thaco’s Chairman of the Board attended the ceremony 
and awarded 20 scholarships worth 100 million VND for the studious needy 
students of the school.

VÌ CỘNG ĐỒNG
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Ngày 17/11/2013 tại sân khấu Hoa Phượng, Q. Phú Nhuận, TP. HCM đã 
diễn ra lễ khai mạc buổi đi bộ mang tên “Đồng hành vì người nghèo” gây 
quỹ xã hội quận Phú Nhuận. Đại diện Thaco, ông Phạm Đỗ Anh Duy - PGĐ 
Showroom Nguyễn Văn Trỗi đã trao tặng số tiền 200 triệu đồng ủng hộ. Đây 
là năm thứ 3 liên tiếp Thaco tham gia hỗ trợ chương trình này. 

Ngày 28/11/2013 tại Hội trường Trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí tỉnh 
Đồng Nai, Báo Đồng Nai đã tổ chức Lễ trao học bổng “Vượt khó vì tương lai” 
lần thứ 11 cho 125 em học sinh. Mỗi suất học bổng trị giá 1,5 triệu đồng. 
Ông Nguyễn Một - GĐ Truyền thông Thaco đã trao tặng 200 triệu đồng cho 
Quỹ học bổng “Vượt khó vì tương lai”. Đây là lần thứ 5 Thaco đồng hành 
cùng chương trình này.

On 28/11/2013 at the Conference 
Hall of Dong Nai College of Art and 
Decoration, Dong Nai Newspaper 
held the 11th scholarship awarding 
ceremony called “Overcoming 
difficulties for the future,”  to 
support 125 young students. Each 
scholarship is worth 1.5 million VND. 
Mr. Nguyen Mot - Thaco’s Director 
of Communications awarded 200 
million VND to the fund “Overcoming 
difficulties for the future” scholarship. 
This is the 5th time Thaco supports 
the program.

On 17/11/2013 at Hoa Phuong stage 
of Phu Nhuan district, HCMC, the 
opening ceremony of the walk called 
“Companion for the poor” was held in 
order to raise the  social fund for Phu 
Nhuan district. Thaco’s representative, 
Mr Pham Do Anh Duy - Deputy 
Director of Nguyen Van Troi Showroom 
supported the fund with 200 million 
VND. This is 3rd consecutive year that 
Thaco supports this program. 
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TƯƠNG LAI CỦA 
CÔNG NGHIỆP 
ÔTÔ VIỆT NAM

CÔNG NGHỆ ÔTÔ ĐIỆN 

1- ÔTÔ VÀ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ 
TOÀN CẦU

Hiện nay, 2 vấn nạn lớn của các 
loại ôtô dùng động cơ nhiệt (xăng, 
Diesel) là ô nhiễm không khí/biến 
đổi khí hậu và sự cạn kiệt của nguồn 
nhiên liệu có nguồn gốc hóa thạch 
(dầu mỏ/khí đốt). Tại các đô thị lớn 
hiện nay trên thế giới, ô nhiễm do 
các phương tiện giao thông chiếm 
tỷ lệ đến 60,6%, trong đó lượng phát 
thải khí nhà kính nằm trong khoảng 
14% - 28%. Khi sử dụng nhiên liệu 
có nguồn gốc từ dầu mỏ và khí đốt 
này, trong khí thải của động cơ ôtô 
sẽ phát sinh ra:
• Các nhóm khí độc gây ô nhiễm 
môi trường như CO, HC, NOx, PM, 
SOx… ảnh hưởng đến sức khỏe, môi 
trường (mưa a xít, hiện tượng phú 
dưỡng-eutrophication), phá hủy 
tầng ô zôn…
• Khí CO2: gây hiệu ứng nhà kính, 
làm nhiệt độ trái đất nóng lên và gây 
biến đổi khí hậu. Các chất độc NOx 
và PM cũng có ảnh hưởng ít nhiều 
đến biến đổi khí hậu.

Ước tính toàn thế giới mỗi năm 
có  khoảng 2,1 triệu người chết do 
ô nhiễm không khí tại các đô thị 
mà nguồn gốc chủ yếu là do xe cộ 
gây nên. Số người chết do ô nhiễm 
không khí trong thực tế lớn hơn 

PGS. TS PHẠM XUÂN MAI

so với tai nạn giao thông (1,4 triệu 
người), cái mà ta thấy được hàng 
ngày trong khi ô nhiễm không khí 
gây ra cái chết từ từ.  

Mặt khác, phương tiện giao thông 
còn gây ra hiệu ứng nhà kính. Từ 
năm 1950 đến nay, lượng phát thải 
khí CO2 trên toàn thế giới đã gia 
tăng lên 7,5 lần và với tốc độ này, 
IPCC (Intergovernmental Panel on 
Climate Change) dự đoán nhiệt độ 

Hình 1: Ô nhiễm không khí do xe hơi ở Bắc Kinh, Trung Quốc
Figure 1: Air pollution caused by cars in Beijing, China

khí quyển gần mặt đất vào năm 2050 
sẽ có thể tăng từ 1,4 - 6,40C và hậu 
quả về hạn hán, sa mạc hóa, lụt bão, 
cháy rừng, nước biển dâng sẽ là thảm 
họa của trái đất vào cuối thế kỷ này. 

Do vậy, việc cắt giảm phát thải của 
các loại khí độc và khí nhà kính CO2 
trong giao thông vận tải, đặc biệt là 
tại các đô thị có mật độ xe cá nhân cao 
là điều đang được các nước, trong 
đó có Việt Nam đặc biệt quan tâm.
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2- CÁC GIẢI PHÁP

Hai giải pháp quan trọng hiện đang 
được các thành phố trên thế giới 
nghiên cứu ứng dụng là sử dụng hệ 
thống giao thông thông minh, trong 
đó giao thông công cộng đóng vai 
trò chính (ít nhất từ 40% trở lên) để 
giảm thiểu độ phát thải của mỗi 
hành khách/km và sử dụng nhiên 
liệu sạch hoặc năng lượng sạch. Ở 
đây, chúng ta chủ yếu bàn về giải 
pháp thứ 2.

Những cố gắng cải thiện động cơ 
xăng, Diesel như hệ thống phun 
xăng đa điểm MPI, phun xăng trực 
tiếp GDI, phun Diesel phân lớp 
(SDI) có sử dụng vi mạch điều khiển 
ECU… cũng chỉ dừng lại ở mức tiêu 
chuẩn khói thải Euro 4/5. Giải pháp 
có vẻ bền vững hơn là sử dụng 
nhiên liệu sạch như khí hóa lỏng LPG 
(Liquified Petroleum Gas), khí thiên 
nhiên nén CNG (Compressed Natural 
Gas - CH4) cũng cho khả năng giảm 
phát thải khí độc hại và CO2 ở mức 
độ vừa phải và nguồn dự trữ của 2 
loại khí LPG và CNG này cũng có hạn 
(chỉ khoảng 63 năm so với thời hạn 
của dầu mỏ là 33 năm). Loại nhiên 
liệu khí Biogas về thực chất cũng là 
sử dụng khí mê tan CH4 lấy từ các 
chất thải động thực vật. Biogas rất 
khó áp dụng trong xe cộ do việc tồn 
trữ khí mê tan CH4 ở áp suất cao 
trên xe hơi là rất tốn kém. Các loại 
dầu sinh học Biofuel như dầu dừa, 
dầu cọ, Jatropha… hoặc cồn sinh 
học ethanole cũng gặp rất nhiều 
khó khăn khi đưa ra sử dụng đại trà 
do giá thành cao hoặc điều kiện sản 
xuất hàng loạt và tính chất phổ biến 
toàn cầu khó khăn, không bền vững.
Như vậy, giải pháp cuối cùng và có 
tính chất bền vững, lâu dài, chính 
là sử dụng năng lượng điện hoặc 
năng lượng hybrid (điện lai: điện-
nhiệt). Hiện nay, thế giới đang đi vào 
nghiên cứu 2 loại xe sử dụng điện: 
đó là loại xe sử dụng điện ắc quy 
(EV: Electric Vehicle hoặc BEV: Batery 

Electric Vehicle) và loại xe điện lai 
hybrid (HEV: Hybrid Electric Vehicle, 
hoặc PHEV: Plug-in Hybrid Electric 
Vehicle): khi chạy trong thành phố 
hoặc khởi động xe thì dùng điện, khi 
chạy ra ngoại thành hoặc vùng xa thì 
dùng xăng hoặc Diesel.

Hình 2a: Xe điện dùng ắc quy
Figure 2a: An electric car with battery

Simple structure of an electric car as in figure 2a and 
hybrid electric one as in figure 2b

Cấu tạo đơn giản của một xe điện như hình 2a
và một xe điện lai hybrid như hình 2b

Hình2b: Xe hybrid vừa dùng điện vừa dùng xăng
Figure 2b: A hybrid car using both gasoline and electricity
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Một so sánh về mặt cấu tạo giữa xe 
điện và xe hơi thông thường như 
hình 3. Một chiếc xe xăng, Diesel 
thường phải có một nguồn nhiên 
liệu, động cơ và hệ truyền động khá 
phức tạp cả về cấu tạo lẫn sử dụng 
(hình 3a), trong khi xe điện chỉ cần 
1 động cơ điện, ắc quy, có (hoặc 
không có) một hộp số đơn giản 
(hình 3b). Động cơ điện có thể thiết 
kế nhỏ gọn và tự động điều khiển 
không cần hộp số, cầu chủ động, bố 
trí ngay trong bánh xe.

So sánh giữa xe điện và xe xăng vào 
năm 2012, cho thấy, nếu xem xét giá 
cả, thuế và trợ cấp của chính phủ 
thì xe điện sẽ vượt trội xe xăng (thời 
gian so sánh là 3 năm, 1 năm chạy 
12000km, hình 4).

Hình 3a: Xe xăng, Diesel có cấu tạo rất phức tạp
Figure 3a: Complicated structure of a gasoline or diesel car

Hình 3b: Xe điện có cấu tạo khá đơn giản 
Figure 3b: Electric car has relatively simple structure

Hình 4: So sánh giữa xe xăng (Renault) và xe điện i-MiEV (Mitsubishi) 
Figure 4: Comparison between a gasoline car (Renault) and the electric 
vehicle i-MiEV (Mitsubishi)

3. CÁC NGUỒN NĂNG LƯỢNG VÀ 
LỢI ÍCH CỦA XE ĐIỆN

Tùy thuộc theo nguồn năng lượng, 
xe điện được chia làm 6 loại chính 
sau: 
1. Xe điện sử dụng ắc quy (battery 
electric vehicle - BEV).
2. Xe điện sử dụng hai nguồn năng 
lượng (hybrid electric vehicle - HEV 
hoặc PHEV.
3. Xe điện sử dụng nguồn nhiên 
liệu thay thế/pin nhiên liệu (fuel cell 
electric vehicle - FEV).
4. Xe điện sử dụng điện từ mạng 
lưới (Troleybus).
5. Xe điện sử dụng năng lượng mặt 
trời (solar car).
6. Xe điện sử dụng năng lượng từ 
thiết bị lưu trữ khác (bánh đà, tụ 
điện).
Như đã nói, hiện nay, thế giới đang 
tập trung nghiên cứu 2 loại công 
nghệ xe điện BEV và HEV/PHEV).

Ô tô điện có một số lợi ích quan 
trọng sau:
• Hiệu suất năng lượng cao: ~75%, 
so với ~20 – 35% % của xe xăng. 
Diesel.
• Đặc tính kéo của động cơ điện rất 
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phù hợp với đặc tính tải của xe, do 
vậy, hầu như không cần sử dụng hộp 
số và có thể bố trí động cơ điện gọn 
nhẹ ngay trong bánh xe.
• Thu hồi năng lượng khi phanh.
• Không sử dụng năng lượng khi 
dừng xe.
• Thân thiện với môi trường: không 
khí thải, không phát ra khí nhà kính.
• Tiếng ồn rất nhỏ, vận hành êm ái, 
gia tốc nhanh và yêu cầu bảo dưỡng 
thấp.
• Giảm phụ thuộc vào năng lượng 
dầu mỏ.
• Lợi ích quan trọng nữa là xe điện 
có cấu tạo đơn giản hơn rất nhiều so 
với xe xăng, dầu và công nghệ sản 
xuất cũng dễ dàng hơn, phù hợp 
hơn với những nước đang phát triển.

Tuy nhiên, xe điện cũng có những 
khó khăn và đang trở thành những 
thách thức kỹ thuật quan trọng: 
• Quãng đường lái hay còn gọi 
là thôi đường (Driving range/
Autonomy): xe điện có thể đi 150-
300km cho mỗi lần sạc bình ắc quy, 
xe xăng, Diesel đi được khoảng trên 
500km trước khi nạp lại nhiên liệu.
• Thời gian sạc khá lâu: nạp đầy 
mất 4-8h, nạp nhanh 80% cũng phải 
mất 30 phút.
• Chi phí ắc quy: chi phí hiện nay 
khá cao (Li-ion: 400-800euro/kWh).
• Dung tích ắc quy và khối lượng 
lớn nên chiếm chỗ và khối lượng lớn.

4- THÁCH THỨC VÀ THUẬN LỢI 
CỦA CÔNG NGHỆ ÔTÔ ĐIỆN

Thực ra, xe điện đã được phát triển từ 
khá lâu, thậm chí chúng còn thông 
dụng hơn xe chạy xăng vào thời 
kỳ đầu của xe hơi. Có nhiều hãng 
sản xuất xe điện vào thời đó như 
Babcock Electric (1916 - 1912), Baker 
Electric (1899 - 1916), Ohio Electric 
(1908 - 1918. Tuy nhiên vào thời kỳ 
đó, những ngành công nghiệp phụ 
trợ cho động cơ và thiết bị điện hầu 
như chưa có gì, nhất là điều khiển 
tự động, vi mạch và accu, do vậy, xe 
điện đã bị xe xăng và Diesel lấn át.

Hình 5: Xe điện, xe hybrid đạt được độ phát thải quy định của EU 
vào năm 2020 
Figure 5: Electric and hybrid vehicles achieving the emission levels 
regulated by EU in 2020

Hình 6: Các loại cấu hình của xe điện, xe hybrid
Figure 6: Types of structures of electric and hybrid vehicles
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Mặc dù vậy, trong thập kỷ 70 khi có 
khủng hoảng dầu mỏ Trung Đông 
và nhất là từ năm 2000 lại đây, báo 
động về mức độ cạn kiệt của nhiên 
liệu hóa thạch và biến đổi khí hậu đã 
bắt buộc các nhà chế tạo xe hơi trên 
thế giới quan tâm nhiều hơn vào lĩnh 
vực xe điện.  Hình 5 mô tả chỉ có xe 
điện (EV), xe lai điện hybrid (HEV) và 
PHEV là có thể đạt được độ phát thải 
quy định của EU vào năm 2020.

 Tùy thuộc vào đặc điểm và phạm vi 
sử dụng mà xe điện hoặc xe hybrid có 
nhiều phương pháp bố trí hệ thống 
truyền lực từ động cơ (điện hoặc đốt 
trong) đến các bánh xe chủ động. 
Hình 6 chỉ ra các phương thức này.
 
Thách thức chính của ôtô điện là ắc 
quy, một ắc quy tốt phải đạt các tiêu 
chuẩn sau:
•   Dung lượng lớn, đảm bảo cho năng 
lượng điện có thôi đường tương tự 
như xe xăng, Diesel (500Km), hiện 
nay chỉ mới đạt được từ 150 - 300 Km.
•   Nạp nhanh, hiện nay nạp thường 
mất 3 - 4 giờ, nạp nhanh 80% cũng 
phải mất trên 30 phút.
•   Tuổi thọ cao, trọng lượng và kết cấu 
nhỏ gọn.
•   Giá thành phù hợp và độ an toàn cao.
 
Những khó khăn này đang được 
vượt qua với những kết quả nghiên 
cứu khả quan của năm 2009-2012, 
hy vọng trong một vài năm nữa sẽ có 
những kết quả vượt bậc để nâng cao 
dung lượng, giảm giá thành, giảm 
thời gian sạc, giảm khối lượng… (cả 
nền công nghiệp ôtô thế giới đang 
tập trung cho vấn đề ắc quy). Kỹ 
thuật phát triển các loại ắc quy như 
hình 7, trong đó, các nhà nghiên cứu 
đang cố gắng đạt được loại ắc quy 
Li-ion sẽ cho phép xe điện đi một 
quãng đường đến 400km ở mức giá 
chấp nhận vào năm 2020. 

Hình 7a: Sự phát triển của loại ắc quy Li-Ion  
Figure 7a: The development of Li-Ion batteries

Hình 7b: So sánh các loại ắc quy với Li-Ion 
Figure 7b: The comparison of Li-Ion batteries
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5. NHỮNG TIẾN BỘ CỦA 
CÔNG NGHỆ ẮC QUY

 Hiện nay, các chương trình nghiên 
cứu tập trung giải quyết ba điểm 
chính của ắc quy. 

a- Tăng mật độ năng lượng
 Hiện tại, các bình Lithium-ion có 
mật độ cao nhất khoảng 150 Wh/
kg, chỉ đủ cung cấp cho một quãng 
đường 100 - 150 cây số.  Nhiều 
phòng thí nghiệm đang làm việc 
trên các cực điện mới có khả năng 
tích lũy nhiều ions lithium hơn như 
ôxít mangan (LiMnO2), lithium 
sulfide (Li2S), Li-Metal-Polymer, 
Li-Sulfure... để đưa mật độ các bình 
Li-ion lên đến 200 trong ngắn hạn 
rồi 300 và có thể tới 500Wh/kg hay 
cao hơn nữa, như vậy thôi đường 
của ôtô điện có thể đạt 400/500 cây 
số. Đại học MIT và Stanford của Mỹ 
đang nghiên cứu loại ắc quy nano-
carbon hoặc nano-silicon hình ống 
cho phép nâng cao mật độ năng 
lượng ắc quy lên đến 2500Wh/kg 
(tức là gấp khoảng 17 lần ắc quy 
Li-ion hiện nay), điều này cho phép 
giảm kích thước và trọng lượng ắc 
quy từ 15-16 lần và đây là đặc điểm 
vô cùng quan trọng của cấu hình xe 
điện (hình 8).

b- Giảm thời gian sạc
 Có hai phương pháp đã được nghiên 
cứu để giảm thời gian sạc: 
Phát triển các trạm sạc nhanh và
rất nhanh:
•   Nhanh: khoảng 1 giờ: điện 3 pha 
với công suất 24kW, điện áp  400V và 
cường độ 32A 
•   Rất nhanh: điện 3 pha - 43kW - 
400V - 64A 
Nhưng dùng điện mạnh có hậu quả 
làm ắc quy quá nóng và giảm tuổi thọ.
 Đổi bình thay vì sạc: Renault đang 
thực hiện cuộc thử nghiệm đại trà tại 
Đan Mạch và Do Thái bằng phương 
pháp thay bình điện Quick Drop. Chỉ 
cần 3 phút để thay, nhưng hiện tại 

6- SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG NGHỆ 
ÔTÔ ĐIỆN TRÊN THẾ GIỚI

 Các nước phát triển như Mỹ, Nhật 
và các nước châu Âu đã đưa chương 
trình phát triển ôtô điện trong các 
quy mô chiến lược quốc gia. Thị 
trường ôtô điện bắt đầu được khích 
động bởi sự ra mắt của nhiều mẫu xe 
của các tập đoàn quốc tế với sự phát 
triển nhanh chóng của mạng lưới 
sạc điện. Châu Âu đã chính thức giới 
thiệu kế hoạch xây dựng 500.000 
trạm sạc điện, tới năm 2015, tất cả 
các bãi đỗ xe của các tòa nhà mới 
xây và ở những khu vực hành chính 

sẽ được trang bị trạm sạc. Thành phố 
New York sẽ được trang bị 10.000 
điểm sạc và Nhật sẽ có 12.000 
điểm trong đó có 8.000 sạc nhanh.
 
 Sự phát triển thị trường ôtô điện sẽ 
đặt ra vấn đề cân bằng cung-cầu 
năng lượng, quản lý những thời gian 
cao điểm và tối ưu một hệ thống 
phân phối đại trà. Các quốc gia đang 
xây dựng “mạng lưới thông minh” 
(smart grid) cho một giải pháp quản 
lý tối ưu việc sử dụng điện, từ sản 
xuất, truyền dẫn, phân bố đến người 
tiêu thụ điện và tích hợp nguồn phát 
điện từ các nguồn năng lượng tái 
tạo dựa trên các tiến bộ công nghệ 
thông tin. 

 Tuy nhiên, điều mà thế giới đang 
quan tâm và không kém phần lo 
ngại là công nghiệp xe điện của 
Trung Quốc. Tuy là một quốc gia đi 
sau cùng về công nghiệp ôtô nhưng 
hiện nay lại đang đứng đầu thế giới 
về sản lượng ôtô sản xuất (đương 
nhiên là tiêu thụ chủ yếu ở nội địa) 
và đang trở thành một “Công xưởng 
ôtô của thế giới”. Tổ chức Sản xuất 
Ôtô Quốc tế (OICA) thừa nhận, trọng 

Hình 8: Những tiến bộ về công nghệ của ắc quy Li-Ion 
Figure 8: The advancement of Li-Ion battery technology

chỉ có một mẫu xe Fluence Renault 
được thiết kế cách này.

c- Giảm giá bình điện
Giống như pin nhiên liệu, giá sản 
xuất các ắc quy sẽ giảm nhanh khi 
đi vào sản xuất dây chuyền. Theo 
dự đoán, giá một kWh ở thập niên 
2020/2030 sẽ giảm hơn 10 lần so với 
2010, khoảng 100 USD. Lúc đó thị 
trường ôtô điện sẽ cạnh tranh được 
với thị trường xe xăng dầu.
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tâm của ngành xe hơi thế giới đang 
dịch chuyển về phía Trung Quốc. 
Trong năm 2013, Trung Quốc hướng 
tới mục tiêu vượt châu Âu về sản 
lượng ôtô, sẽ xuất xưởng 19,6 triệu 
xe các loại, cao hơn sản lượng dự 
kiến 18,3 triệu chiếc của châu Âu. 
 
Nhận thấy rõ tương lai của công 
nghệ ôtô thế giới là xe điện, Trung 
Quốc đã tập trung đầu tư vào R4D 
2 tỷ Euro năm 2005 để nghiên cứu 
mẫu xe điện với tham vọng trở 
thành cường quốc về xe điện sau 
2025. Hình 9 cho thấy chương trình 
phát triển xe điện của Trung Quốc, 
theo đó, trong 5 năm đầu (hình 9a), 
Trung Quốc tập trung phát triển 3 
loại xe điện chính là xe điện ắc quy 
(BEV), xe hybrid (HEV) và xe điện pin 
nhiên liệu (FC). 13 thành phố lớn của 
Trung Quốc hiện đã đưa vào sử dụng 
thử nghiệm thực tế 3 loại xe này (mỗi 
thành phố chạy thử 1000 chiếc) để 
tạo và thúc đẩy nhu cầu thị trường. 
Từ năm 2010 trở đi (hình 9b), Trung 
Quốc đã lần lượt đưa vào thị trường 
xe lai điện hybrid và từ 2015 là xe 
điện thuần túy (EV), còn từ 2020 sẽ 
đưa tiếp loại xe điện công nghệ cao 
dùng pin nhiên liệu FCV. Thị phần 
ôtô năm 2040 của Trung Quốc sẽ là: 
17% xe dùng nhiên liệu thay thế AFV 
(Alternativ Fuel Vehicle như CNG, 
LPG, Biofuel), 30% xe lai điện hybrid, 
12% xe điện ắc quy (BEV), 10% xe 
điện pin nhiên liệu (FCV) và còn lại 
là 31% xe dùng động cơ xăng, Diesel.

Hình 9a: Chương trình xe điện Trung Quốc 2006 - 2010 
Figure 9a: 2006 - 2010 China’s electric car program  

Hình 9b: Chiến lược xe điện Trung Quốc đến năm 2040 
Figure 9b: China’s Electric Vehicle Strategy toward 2040
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7- XE ĐIỆN, CÔNG NGHIỆP ÔTÔ 
VIỆT NAM VÀ VAI TRÒ CỦA THACO

 Theo dự đoán của các nhà hoạch 
định quốc tế, Đông Nam Á sắp 
tới sẽ trở thành một trong những 
trung tâm sản xuất ôtô lớn của thế 
giới với chính sách hướng Đông 
của Mỹ, châu Âu và cả Nhật Bản, 
trong đó Thái Lan đang hướng tới 
vị trí thứ 10 trên toàn cầu. Gần một 
nửa các nhà sản xuất, lắp ráp ôtô 
lớn nhất thế giới đã đặt nhà máy tại 
Thái Lan như Ford, General Motors, 
BMW, Daimler Chrysler, Mitsubishi, 
Mazda, Toyota, Isuzu, Nissan, 
Honda, Yamaha và Suzuki.

 Chuyến tàu cuối cùng của công nghiệp 
ôtô dùng động cơ nhiệt (xăng, Diesel) 
của thế giới đã khởi hành còn Việt Nam 
thì đang loay hoay soạn sửa hành lý và 
có thể sẽ lỡ mất chuyến tàu cuối cùng 
này. Tuy nhiên, một khe cửa hẹp có thể 
sẽ xuất hiện nếu có một nhà đầu tư có 
thương hiệu hàng đầu, có chiến lược 
khác biệt, mạnh về tài chính, giỏi về 
kinh doanh với một chính sách của nhà 
nước rất thoáng về công nghiệp ôtô.

 Vào những năm 70 của thế kỷ trước, 
trong khi Thái Lan còn chưa có được 
một nhà máy sản xuất ôtô, thì Việt 

Nam đã có Khu Công nghiệp Biên 
Hòa đầu tiên của ASEAN sản xuất 
được động cơ Diesel Vykino và 
Vinappro bằng dây chuyền trung 
tâm gia công MC Nhật Bản (Kubota 
và Yanmar); sản xuất được xe La 
Dalat 4 chỗ và Bassac 12 chỗ theo 
công nghệ FAF (Facil A Fabriquer) 
của Pháp (Citroen) có tỷ lệ nội địa 
hóa trên 40%. 
 
Còn bây giờ, 45 năm sau, chúng ta 
vẫn đang loay hoay với bài toán công 
nghiệp ôtô. Chúng ta thử nhìn sang 
Campuchia, một đất nước “zero” về 
công nghiệp ôtô cũng đã đưa ra thị 
trường trong nước một mẫu xe điện 
Angkor. Bà Khuon Sodary, Phó Thủ 
tướng Campuchia cho rằng: “Mặc 
dù chiếc xe không tốt bằng những 
xe nhập, nhưng đó vẫn là khởi đầu 
tốt. Bởi không có khởi đầu thì không 
có gì cả".

 Về mặt chiến lược, Thaco nên tìm con 
đường hội nhập vào đợt chuyển tiếp 
thứ hai của công nghiệp ôtô thế giới, 
đó là những chuyến tàu công nghệ 
mới đầu tiên về ôtô điện sẽ phát triển 
và từ từ thay thế các xe xăng dầu. Các 
chuyên gia đã dự đoán thị trường ôtô 
điện sẽ bắt đầu khởi phát trong thập 
niên 2020 - 2030.

Đứng về phương diện kỹ thuật, thiết 
kế và sản xuất ôtô điện đơn giản hơn 
nhiều so với xe xăng, Diesel, từ động 
cơ đến hộp số và hệ thống truyền 
động. Việt Nam có khả năng sản 
xuất được hầu hết các bộ phận của 
ôtô điện, ngoại trừ bình điện Li-ion, 
chúng ta có thể nhập từ một số nước 
như Nhật, Hàn Quốc… có công nghệ 
và cơ sở sản xuất các bình điện Li-ion 
đạt tiêu chuẩn cao. 

 Con đường của Thaco hiện nay và 
trong tương lai sẽ phải đi bằng 2 
chân, một mặt, chúng ta nên tìm 
cách phát triển công nghiệp ôtô 
truyền thống, với sự hợp tác của một 
đối tác chiến lược tầm cỡ quốc tế. 
Trong thời gian này, chúng ta sẽ tích 
lũy kinh nghiệm và nhanh chóng 
làm chủ công nghệ thân xe, nội thất. 
Mặt khác, ngay từ bây giờ, Thaco cần 
xây dựng mới một chiến lược công 
nghiệp ôtô điện đi cùng với một đối 
tác tầm cỡ về công nghệ xe điện 
để tạo chỗ đứng và tham gia ngay 
trong cuộc chạy đua phát triển ôtô 
điện, một ngành công nghiệp mũi 
nhọn và tạo ra sự khác biệt lớn nhất 
của thế giới trong thế kỷ 21.
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THE FUTURE OF VIETNAM’S 
AUTO INDUSTRY

Electric car technology

1. CARS AND GLOBAL 
AIR POLLUTION

 Currently, two major problems of 
automobiles using heat engines 
(gasoline, diesel) are the air pollution/
climate change and the depletion 
of fossil-origin energy sources (oils/
gases). Today, in major metropolitan 
areas in the world, the pollution 
from vehicles accounts for 60.6% 
of the total pollution in which the 
greenhouse gas emission occupies 
from 14% - 28%. When using fuel 
derived from petroleum and natural 
gases, the exhaust of automobile 
engines will consequently generate:
•  Polluting toxic gases such as 
CO, HC, NOx, PM, SOx... would affect 
health and the environment (acid 
rain, eutrophication) and damage 
the ozone layer...
•  CO2 gas: causes the greenhouse 
effect, increase average the Earth's 
temperature resulting in the climate 
change. Other toxic gases such as 
NOx and PM are also more or less 
influencing the climate change.

 It is estimated that about 2.1 million 
people die due to air pollution in 
urban areas each year mainly emitted 
by vehicles. The number of deaths 
due to air pollution is in fact larger 
than that caused by traffic accidents 
(1.4 million people), which we could 
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see every day while the air pollution 
causes slowly deaths.  

 On the other hand, transport 
vehicles also cause the greenhouse 
effect. Since 1950, the worldwide 
CO2 emissions has increased about 
7.5 times, and at this rate, the IPCC 
(Intergovernmental Panel on Climate 
Change) has predicted that the 
atmospheric temperature near the 
ground in 2050 would be increased 
from 1.4 to 6.40C and that would 
results in droughts, desertification, 
floods, storms, forest fires, sea level 
rise which would be a disaster of the 
earth at the end of this century. 
Therefore, the reduction of emissions 
of toxic gases and the greenhouse 
gas CO2 in transportation, especially 
in urban areas having high density of 
private cars has been in the attention 
by many countries especially 
Vietnam.

2 - SOLUTIONS
 
 Two important solutions currently 
studied for application by many cities 
in the world are the use of intelligent 
transportation systems in which the 
public transport plays a major role 
(at least 40% or more) in minimizing 

the level of emissions per passenger/
km and the use of clean fuels or clean 
energy. In this article, we mainly 
discuss the 2nd solution.

 The efforts to improve gasoline/diesel 
engines such as the use of the MPI 
multi-point fuel injection system as, 
GDI direct injection, SDI layered diesel 
injection with ECU micro-controller 
circuit... have helped to meet the 
European Emission Standards at the 
level 4/5 only. Another solution that 
seems to be more sustainable is the 
use of cleaner fuels like LPG (Liquified 
Petroleum Gas) or compressed 
natural gas CNG (Compressed 
Natural Gas - CH 4) that has the ability 
to reduce moderately toxic emissions 
and CO2; however, the reserve of LPG 
and CNG is limited (only about 63 
years compared with the remaining 
period of petroleum which is 33 
years). Biogas fuel is essentially the 
use of methane gas, CH4, derived 
from plant and animal wastes. Biogas 
is difficult to apply in transportation 
due to the expensive storage of 
methane CH4at high pressure in a car. 
The types of bio-fuels such as coconut 
oil, palm oil, Jatropha ... or bioethanol 
also face many difficulties in massive 
application due to the difficult and 
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unsustainable nature of prices or 
conditions of mass production and 
the global dissemination.

 Therefore, the ultimate solution 
with sustainable and long-term 
nature is to use of electrical or 
hybrid energy (hybrid-electric: heat-
electric). Currently, two types of 
electric vehicles are being studied in 
the world: vehicles that use electric 
batteries (EV: Electric Vehicles or BEV: 
Battery Electric Vehicles) and hybrid 
electric vehicles (HEV: Hybrid Electric 
Vehicle, or PHEV: Plug-in Hybrid 
Electric Vehicle): it uses electricity 
while running in the city or during 
startup, when running in the suburbs 
or remote areas, gasoline or diesel 
can be used.
 
Simple structure of an electric car as 
in Figure 2a and hybrid electric one as 
in Figure 2b:
 
Figure 3 shows a comparison of 
structures between an electric and 
a conventional car. A vehicle using 
gasoline or diesel usually has a source 
of fuel, engine and transmission 
complex in both structure and use 
(Figure 3a), while one electric car only 
requires an electric motor, battery 
with (or without) a simple gearbox 
(Figure 3b). Electric motor is designed 
compactly with automatic control 
without a gearbox and axles located 
inside the wheels.
 
The comparison between electric 
vehicles and gasoline vehicles in 2012 
showed that when considering the 
prices, taxes and government subsidies, 
an electric car would excel a gasoline 
one (3 year comparison period, 
running 12,000km per year, Figure 4).

3. ENERGY SOURCES AND BENEFITS 
OF ELECTRIC VEHICLES

 Depending on the energy sources, 
electric vehicles are divided into 6 

main categories: 
1.  Electric cars using batteries (or 
battery electric vehicle - BEV).
2.  Electric vehicles using both 
sources of energy (hybrid electric 
vehicle - PHEV or HEV).
3.  Electric vehicles using alternative 
fuels/fuel cells (fuel cell electric 
vehicle - FEV).
4.  Electric vehicles using electricity 
from the grid (Troleybus).
5.  Electric vehicles using solar 
energy (solar car).
6.  Electric cars using energy from 
other storage devices (flywheels, 
capacitors).
 As noted, two types of electric vehicle 
technology, BEV and HEV/PHEV are 
the interest of studying in the world 
currently.
 
Electric cars have a number of 
important benefits as follows:
•  High energy efficiency: ~ 75% 
vs. ~ 20% - 35% of gasoline/diesel 
vehicles.
•  The drag characteristic of electric 
motors is suitable with its load 
property, therefore there is no need 
to use the gearbox and the compact 
electric motor can be placed inside 
the wheels.
•  Braking energy recovery.
•  Does not use energy  once stop.
•  Environmental friendly: no 
exhaust, no emission of greenhouse 
gases.
•  Little noise, quiet operation, rapid 
acceleration and low maintenance 
requirements.
•  Reduces the dependence on 
petroleum energy.
•  Another important benefit is 
that electric vehicles have simpler 
structures than the ones using 
gasoline, oil and moreover the 
production technology is easier more 
suitable for developing countries.

However, electric vehicles 
have some problems which are 
becoming important technical 

challenges: 
•  Driving Range or Autonomy: an 
electric car can travel 150-300km per 
battery charge while gasoline, diesel 
vehicle can travel over 500km before 
refueling.
.      Charging time is a bit long: fully 
charged takes 4-8h, quickly charged 
up to 80% takes at least 30 minutes.
•  Battery costs: The current cost is 
quite high (Li-ion: 400-800euro/kWh).
•  Heavy and large-volume batteries 
require large storing spaces.

4. CHALLENGES AND ADVANTAGES 
OF ELECTRIC CAR TECHNOLOGY

 In fact, electric cars have been 
developed for a long time; they were 
even more common than gasoline 
vehicles in the first periods of the 
industry. There were many electric 
car manufacturers at the time such 
as Babcock Electric (1916 - 1912), 
Baker Electric (1899 - 1916) and Ohio 
Electric (1908-1918). However, at 
that time, the auxiliary industry for 
engines and other equipment was 
not well developed, especially the 
technology of automatic control, IC 
and battery, hence the electric cars 
were overwhelmed by gasoline and 
diesel vehicles.

 However, in the '70s during the 
Middle East oil crisis and the most 
recent time from 2000, the alarm 
signals about the depletion of fossil 
fuels and climate change have 
forced car manufacturers to pay 
more attention on the field of electric 
vehicles. Figure 5 illustrates that only 
electric vehicles (EV), hybrid electric 
hybrid vehicles (HEV) and the PHEV 
can achieve the emission levels 
regulated by EU in 2020.

 Depending on the characteristics 
and the range of uses, there are 
many approaches for arranging the 
transmission system from the engine 
(electric or internal combustion) to 
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active wheels in electric or hybrid 
cars. These methods are presented in 
Figure 6.
 
 The main challenge of electric cars is 
the battery as a good battery has to 
meet the following criteria:
•      Large capacity, ensure the electric 
power can result in the similar 
autonomy to the gasoline, Diesel 
vehicles (500km) which now only 
achieves from 150-300 Km.
•  Quickly charging, the normal 
charging period takes 3-4 hours while 
the 80% quick charge takes over 30 
minutes.
•  High lifespan, small weight and 
compact structure.
•  Reasonable prices and high 
safety.

These difficulties have been overcome 
with the positive findings from 2009 
to 2012, hopefully in the next few 
years there will be outstanding results 
in order to enhance capacity, reduce 
costs, reduce charging time and 
weights ... (the world auto industry 
is concentrating on the battery 
issue). The technical development 
of the batteries is shown in Figure 
7, in which researchers are trying to 
achieve the types of Li-ion batteries 
that will allow electric vehicles to 
travel in a distance of 400km at 
acceptable prices in 2020. 
   
5. THE ADVANCEMENT 
OF BATTERY TECHNOLOGY

 Currently, the research programs 
are focusing on three main issues of 
batteries. 

a- Increase the energy density
 Lithium-ion batteries currently have 
the highest density of about 150 Wh/
kg which is just enough to supply 
for traveling a distance of 100-150 
kilometers. Many laboratories are 
working on the new electrodes 
capable of accumulating more 

lithium ions such as manganese oxide 
(LiMnO2), lithium sulfide (Li2S), Li-
Metal-Polymer, Li-sulfur .... to increase 
the density of Li-ion batteries up 
to 200 in the short term and to 300 
and maybe to 500Wh/kg or higher 
then electric cars can reach 400/500 
kilometers of travel distance. MIT 
and Stanford University in America 
are studying nano-carbon or silicon-
nanotube batteries that can increase 
the energy density in a battery up to 
2500Wh/kg (i.e., approximately 17 
times of the current Li-ion batteries), 
this allows to reduce the sizes and 
weights of the batteries to 15-16 times 
and this is an extremely important 
characteristic for the electric vehicle 
configuration (Figure 8).
 
b- Reduce charging time
 There are two methods that have 
been studied to reduce charging 
time: 
Developing fast and very fast 
charging stations.
•  Fast: about 1 hour: 3 phase 
electricity with power of 24kW, 
voltage of 400V and current intensity 
of 32A.
•  Very fast: 3 phase electricity - 
43kW - 400V - 64A.
 
The use of powerful electric energy 
may consequently overheat the 
batteries and reduce their life 
expectancy
 
Change batteries instead of charging: 
Renault is conducting a mass trial in 
Denmark and Israel with the battery 
replacement method called Quick 
Drop. It requires just 3 minutes for 
replacement, but currently only 
Renault Fluence model has the 
capability.

c- Reduce battery cost
Like fuel cells, the production cost will 
decrease rapidly when batteries go 
into production lines. As expected, 
the price of a kWh in the decade 

2020/2030 will be reduced by over 
10 times of that in 2010 which is 
about $ 100. By that time, the market 
of electric cars can compete with 
gasoline vehicle market.

6 - THE DEVELOPMENT 
OF ELECTRIC CAR TECHNOLOGY IN 
THE WORLD

 Developed countries like the U.S., 
Japan and European countries have  
selected electric car development 
programs in the national strategic 
scale. Electric car market has begun 
to be agitated by the launch of many 
models by international corporations 
along with the rapid development of 
electric charging networks. Europe 
has officially introduced a plan to 
build 500,000 charging stations, as 
by 2015, all new parking lots and 
buildings in the administrative areas 
will be equipped with charging 
stations. New York City will be 
equipped with 10,000 charging 
locations and Japan will have 12,000 
stations in which 8,000 of them are 
quick charging points. 

 The development of electric car 
market would pose the problem of 
balancing energy supply and demand, 
peak-period management and the 
optimization of the mass distribution 
system. The countries are developing 
"smart grids" for an optimal solution 
to manage electricity uage, from 
the production,  transmission and 
distribution to electricity consumers 
and the integration of power sources 
from renewable energy sources 
based on the advances in information 
technology.

 However, the world is concerned and 
worried about the China's electric 
vehicle industry. Despite the late 
development in the automobile 
industry it is currently a world 
leader in automotive production 
(of course, mainly for domestic 
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consumption) and is becoming a 
"The world's automobile workshop". 
Organization of International 
Automobile Manufacturers (OICA) 
has acknowledged that the center 
of the world's automobile industry 
is gradually shifted toward China.  
In 2013, China has aimed to exceed 
European automotive production 
with an output of 19.6 million vehicles 
which is higher than EU's expected 
production of 18.3 million units. 
 
By recognizing electric car as the 
future of the world's automotive 
industry, China has been focusing 
on studying electric vehicles by an 
investment of 2 billion euro with 
ambition to become the powerhouse 
in electric vehicles after 2025. Figure 
9 shows the development of China's 
electric cars, in which during the first 
5 years (Figure 9a), China focuses 
on developing three main types of 
electric vehicles which are battery 
electric vehicles (BEV), hybrid electric 
vehicles (HEV), and fuel cell electric 
vehicles (FC).  All 3 types of these 
vehicles have been experimentally 
used in 13 major cities of China (1,000 
vehicles for each city) to create and 
promote market demands. Since 
2010 (Figure 9b), China has gradually 
implemented the hybrid electric 
car market and would develop the 
market of pure electric vehicles (EV) 
in 2015 and also the market of high-
tech vehicles using fuel cells (FCV) 
in 2020. China's car market shares in 
2040 is predicted to be: alternative 
fuel vehicle AFV occupy 17%  (using 
alternative fuels such as CNG, LPG, 
Biofuel), 30% would be hybrid 
electric vehicles, battery electric 
vehicles (BEV) share 12%,  fuel cell 
electric vehicles (FCV) account for 
10% and vehicles using gasoline, 
Diesel engines would take 31%.

7. ELECTRIC VEHICLES, VIETNAM'S 
AUTOMOBILE INDUSTRY AND THE 
ROLE OF THACO

According to the predictions of 
international makers, Southeast Asia 
will soon become one of the world's 
major automobile manufacturing 
centers with the policies towards the 
East of the U.S., Europe and Japan, 
in which Thailand is aiming for 10th 
place on the globe. Nearly half of the 
largest automobile manufacturers 
and assemblers have placed their 
factories in Thailand such as Ford, 
General Motors, BMW, Daimler 
Chrysler, Mitsubishi, Mazda, Toyota, 
Isuzu, Nissan, Honda's, Yamaha and 
Suzuki.

 The last train of the world's heat 
engine (gasoline, diesel) automotive 
industry has departed but Vietnam is 
still struggling to prepare the luggage 
and probably will miss it. However, 
a narrow crack in the door might 
appear if there is an investor of top 
brands, with distinctive strategies, 
powerful finance, and good business 
with an open state policy on the auto 
industry.

In the 60s-70s of the last century, 
when Thailand did not have any 
automobile manufacturing factory, 
South Korea also began developing 
its auto industry, Vietnam had the 
Bien Hoa Industrial Zone which was 
the first Asean's place manufacturing 
Vykino and Vinappro diesel engines 
by the Japanese MC processing 
line (Kubota and Yanmar); which 
produced 4-seat La Dalat and 12-seat 
Bassac cars with the FAF technology 
(Facil A Fabriquer) of French (Citroen) 
with the localization rate of 40%. 

Nowadays, 45 years later, when we 
are still struggling with the problem 
of auto industry with a localization 
rate of less than 20%, South Korea 
has growth to World No. 4 place 
and Thailand is preparing for No. 
10 position. Let's take a look to 
Cambodia, a country with "zero" 
on the auto industry, has also 

launched a domestic electric vehicle 
named Angkor. Mrs.  Khuon Sodary, 
Cambodian Deputy Prime Minister, 
said: "Although the car is not as good 
as imported ones, it is still a great 
start. If there is no beginning, there 
would be nothing at all."

Strategically, Thaco should find the 
path of integration into the second 
transition of the world's auto industry, 
which is the first train of new electric 
car technology that will definitely 
grow and slowly replace gasoline 
vehicles. Experts have predicted 
that the electric car market will start 
developing in the decades from 2020 
to 2030.

In terms of engineering, design and 
production, electric cars are much 
simpler compared with gasoline, 
Diesel ones from the engines to 
gearboxes and transmission systems. 
Vietnam is capable of producing 
most parts of electric cars except Li-
ion batteries; which we can import 
them from countries like Japan, 
Korea... and owning the technology 
and the grounds for producing high 
standard Li-ion batteries. 

In Thaco's present and future path, 
first it will have to go with 2 legs 
independently, we should find 
ways to develop the traditional 
auto industry in collaboration with 
a strategic partner of international 
stature. During this time, we can 
accumulate experience and quickly 
master the bodywork and interior 
technology. On the other hand, 
Thaco now need to build a new 
along with a world-class partner on 
electric vehicle manufacturing to set 
a foot, anticipate and participate in 
the development race of electric cars 
which is a key industry creating the 
biggest difference of the world in the 
21st century.
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LÀM VIỆC ĐỂ
“CỐNG HIẾN HAY HƯỞNG THỤ”?
TRONG ĐỜI SỐNG VÀ CÔNG VIỆC, MỖI NGƯỜI THƯỜNG CÓ NHIỀU DỰ ĐỊNH, ƯỚC MƠ THÀNH ĐẠT 
TRONG NGHỀ NGHIỆP. NHÂN VIÊN MỚI VÀO CÔNG TY BAN ĐẦU CHỈ MONG CÓ VIỆC LÀM ĐỂ TỰ 
LẬP VÀ TRẢI NGHIỆM CUỘC SỐNG. KHI CÔNG VIỆC DẦN ỔN ĐỊNH, CÓ NHIỀU KỸ NĂNG VÀ KINH 
NGHIỆM HƠN, KHÔNG ÍT NGƯỜI BẮT ĐẦU ĐẶT MỤC TIÊU “1 BẠN ĐỜI + 2 CON + 3 TẦNG + 4 BÁNH”. 
NHỮNG MONG MUỐN TRÊN THEO LẼ THƯỜNG CŨNG CHÍNH ĐÁNG. NHƯNG NẾU NGHĨ NHIỀU VỀ 
“HƯỞNG THỤ” SẼ DỄ VƯỚNG BẬN VÀO NHỮNG LO TOAN “CƠM - ÁO - GẠO - TIỀN”,  SUY CHO 
CÙNG LÀ “CHỈ NGHĨ CHO MÌNH” DẪN ĐẾN TÂM LÝ HAY TÍNH TOÁN THIỆT HƠN. NẾU THAY ĐỔI ĐƯỢC 
NHỮNG Ý NGHĨ LUẨN QUẨN VỀ LỢI ÍCH CÁ NHÂN, ĐỂ LÀM VIỆC BẰNG TINH THẦN CỐNG HIẾN, 
PHỤNG SỰ NHIỀU HƠN CHO XÃ HỘI, MỖI NGƯỜI SẼ THÀNH CÔNG VƯỢT TRỘI HƠN.

Vì sao phải “làm việc để cống hiến” ?

Trong thời đại kinh tế phát triển hiện 
nay, hầu hết công việc đều phức tạp 
và yêu cầu cao, đòi hỏi sự hợp lực 
của nhiều người, một cá nhân riêng 
lẻ không thể hoàn thành nhiệm vụ 
nếu không có sự hỗ trợ từ nhiều 
đồng nghiệp khác. 

Tinh thần “cống hiến” sẽ giúp nhân 
viên có tư duy rộng mở vì thường 
suy nghĩ cho cái chung. Khi làm việc 
mà không đặt điều kiện cho riêng 
mình, sẽ dễ dàng hợp tác, quan tâm 
hỗ trợ người khác, nên luôn được 
đồng nghiệp tin cậy, quý mến. Từ đó 
trở nên tự tin, năng động và sáng tạo 
hơn, chắc chắn sẽ đạt được kết quả 
công việc tốt hơn.

Ngược lại, người thiên về “hưởng 
thụ” thường nghĩ về chế độ đãi ngộ, 
hay đòi hỏi phải được chu cấp đầy đủ 
điều kiện làm việc thuận lợi. Nhiều 
người thích công việc nhàn nhã, 
“làm ít, hưởng nhiều”, sẽ dẫn đến 
tâm lý ngại khó, ít nỗ lực; thích xem 
mình là trung tâm sẽ dẫn đến hợp 
tác kém, ít được đồng nghiệp tin cậy. 
Người càng tính toán lợi ích cá nhân, 
thì lại càng cảm thấy bị dồn nén, ức 

chế, khó hòa đồng với tập thể sẽ gây 
ảnh hưởng công việc chung.

Làm việc tận tâm, chân thành cống 
hiến sẽ giúp loại bỏ những áp lực, 
căng thẳng để nâng cao hiệu quả; 
đồng thời sẽ mang lại động lực, niềm 
đam mê và nguồn năng lượng bất 
tận, giúp chúng ta nỗ lực hết mình 
cho hành trình đi đến thành công. 

Rèn luyện “tư duy và thái độ 
cống hiến”

Nhận thức rằng con người sống 
trong xã hội cần không ngừng hoàn 
thiện bản thân, nâng cao năng lực 
của mình, thông qua công việc cần 
dốc hết sức lực và trí tuệ để cống 
hiến cho xã hội là chân ý nghĩa trong 
cuộc đời mỗi người.

VÕ VĂN HIẾU

CÂU CHUYỆN QUẢN TRỊ
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Con người thường làm những gì có lợi cho mình, nhưng 
cần cân bằng giữa cống hiến và hưởng thụ. Giống như 
khái niệm “cho và nhận”, nhiều người vẫn biết rằng 
trong cuộc sống cần cống hiến nhiều hơn là hưởng 
thụ, cho đi sẽ nhận lại được nhiều hơn…, nhưng điều 
này không đơn giản để thực hiện. Đôi khi chúng ta lại 
vương vấn về sự công bằng, cảm thấy “cuộc đời này sao 
thật bất công”, “mình cho đi nhiều mà không nhận lại 
được bao nhiêu…!?”. 

Trong mỗi người thường nảy sinh những suy nghĩ ích kỷ 
do tâm lý hưởng thụ, “cái tôi” hình thành từ khi còn nhỏ, 
được cha mẹ nuôi nấng, chăm sóc, người thân nuông 
chiều, khen tặng mỗi ngày… Khi lớn lên trong xã hội vật 
chất đủ đầy, với quá nhiều cơ hội hưởng thụ, nếu thiếu sự 
rèn luyện đúng hướng, người hưởng thụ càng nhiều thì 
cái tôi ích kỷ càng lớn; ý chí, nghị lực giảm đi sẽ khó thành 
đạt trong sự nghiệp.

Cống hiến trong công việc cũng không phải là cho đi tất 
cả, hay phải hy sinh cả thân mình như người chiến sĩ trên 
chiến trường, mà chỉ cần chúng ta cần làm tốt công việc 
và bổn phận của mình, chăm chỉ, hết lòng với công việc, 
không đặt nặng lợi ích cá nhân là đã có thái độ làm việc 
tích cực và tinh thần cống hiến. 

Cống hiến trong công việc như thế nào?

Làm việc với thái độ tích cực, toàn tâm toàn ý, không bon 
chen, tính toán. Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ để phát triển 
bản thân, không chỉ vì lương bổng, hay để mong được 

cấp trên khen ngợi, không tị nạnh, đùn đẩy trách nhiệm 
cho người khác. 

Quan tâm giúp đỡ mọi người là “chìa khóa để thành 
công”. Khi bạn chuyển sự chú ý tập trung từ bản thân 
sang người khác, bạn sẽ thấy yêu đời và hạnh phúc hơn. 
Thực tế cho thấy những người tốt hay giúp đỡ mọi người 
sẽ giúp bạn sống và làm việc hạnh phúc hơn những 
người chỉ nghĩ đến mình theo tinh thần “được hoặc mất”.

Việc phân công nhiệm vụ rõ ràng chỉ nhằm chuyên môn 
hóa, tăng năng suất cao hơn, chứ không phải để giới 
hạn trách nhiệm. Quan điểm mỗi người là một “tiểu vũ 
trụ”  không còn phù hợp trong môi trường công việc 
hiện nay. Mỗi người chỉ là một phần trong một cơ cấu 
lớn, không ai có thể một mình hoàn thành công việc mà 
không cần đến sự giúp đỡ từ đồng nghiệp. Luôn đề cao 
tinh thần cộng tác, giúp đỡ lẫn nhau, tận dụng mọi khả 
năng để học tập, làm việc vì mọi người mới có thể đạt 
được thành tựu.

 “Cống hiến và hưởng thụ” cũng như “cho và nhận” đều 
tuân theo quy luật “nhân quả”. Khi giúp người khác thì 
cũng chính là lúc chúng ta tự giúp mình. Cống hiến hay 
cho đi có nghĩa là đã gieo những hạt nhân tốt lành, chắc 
chắc chúng ta sẽ gặt hái được những kết quả. Nhưng 
ngay khi cống hiến hết mình, chúng ta cũng không nên 
nghĩ về lợi ích sẽ nhận lại. Thực hiện được điều đó, chắc 
chắn bạn sẽ thành công và tạo được điều kỳ diệu nhất 
trong công việc và cuộc sống.
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WORK FOR
“DEDICATION OR ENJOYMENT”?

IN LIFE AND WORK, EACH PERSON USUALLY HAS PLANS AND DREAMS OF SUCCESS. NEW EMPLOYEE 
ONLY WANTS TO HAVE A JOB TO BE INDEPENDENT AND TO EXPERIENCE THE LIFE. WHEN THEIR WORK 
IS GRADUALLY STABLE, AND THEY GET MORE SKILLS AND EXPERIENCE, MANY PEOPLE BEGIN SETTING 
THEIR GOAL FORMULA “1 SPOUSE + 2 CHILDREN + 3-STOREY HOUSE + 4-WHEEL CAR”.
THE DESIRES ARE PROPER IN COMMON SENSE. BUT IF YOU FOCUS MUCH ON “ENJOYMENT” YOU 
WILL BE EASILY TRAPPED IN THE WORRIES OF “FOOD - CLOTHES - RICE - MONEY”, WHICH ULTIMATELY 
MEANS THAT “THINKING FOR YOURSELF”, LEADING TO ALWAYS CONSIDERING THE PROS AND CONS. 
IF WE CAN LET GO OF OUR VICIOUS THOUGHTS ABOUT PERSONAL BENEFITS IN ORDER TO WORK FOR 
CONTRIBUTING TO THE SOCIETY, EACH PERSON WILL BECOME MORE SUCCESSFUL.

Why do we should “work for 
dedication”?

In the era of economic development, 
almost jobs which are complicated 
and high-demand require the 
cooperation of many people; an 
individual can not complete the 
tasks without other colleagues’ 
support. 

The spirit of “dedication” will help 
the staff be open-minded owing to 
usually being for general benefits. 
When unconditionally working, we 
can easily support the others, so we 

will be trusted by other colleagues, 
then becoming more confident, 
dynamic and creative, which help us 
definitely achieve better results.

In contrast, people who like 
“enjoyment” often think of 
remuneration, or ask full provision 
of comfortable working conditions. 
Many people prefer to work 
leisurely, “do less, get more”, leading 
to avoid difficulties; they tend to 
be self-centered, so becoming less 
cooperating and trusted by the 
colleagues. The more we work for 
our personal benefits, the more we 

feel repressed and difficult to be 
friendly with others, which could 
badly affect the common tasks.

Working conscientiously and 
sincerely can help eliminate pressure 
and stress to improve our abilities 
and at the same time, it will create 
motivation, passion and endless 
energy that help us do our best on 
the journey to success. 

Practice your “thoughts and 
attitude of dedication”

It is the value of each person’s life 
when people living in a society need 
to constantly improve themselves, 
enhance their abilities, and utilize 
their strength and wisdom through 
working to contribute to society.

People tend to act for their 
advantages, but they need to balance 
between dedication and enjoyment. 
Just like the concept of “give and 
take”, many people still need to 
know that they should devote more 
than only enjoy in real life, ones can 
receive more if they can give, but 
this is not easy to do. Sometimes 

VO VAN HIEU
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we wonder about fairness, feel that 
“how unfair life is!”, “we receive less 
than what we gave!?” 

Each person often have their own 
selfish thoughts arising due to the 
habit of enjoying, the ego formed 
since they were young, raised, cared 
and pampered by their families 
every day, etc. Growing up in a 
wealthy society containing so many 
opportunities of enjoying, without 
the right practice, the more people 
are enjoying, the much they are 
selfish, resulting in the lack of will 
and energy which causes difficulties 
in career path.

Contributing to work does not 
mean to give away everything or 
sacrificing ourselves as soldiers in 
the battlefield, we only need to try 
our best to complete our duties with 
hardworking and whole-hearted 
attitude, not for personal benefits, 

which means positive attitude and 
the spirit of dedication. 

How to contribute to work?

Work with a positive and whole-
hearted attitude without scrambling 
and considering the pros and cons. 
Attempt to complete the tasks 
to develop ourselves, not only 
because of the wages, or the bosses’ 
compliments, not be jealous or 
shirking our responsibilities. 

Caring and helping the others is 
“the key to success.” When you pay 
attention to the others, you will be 
happier. In fact, good people who 
love helping the others will live and 
work better than those who only 
think of themselves with the “pros 
and cons”.
The clear work assignment is only 
for specialization and improving the 
productivity rather than limiting the 

responsibilities. The view of point 
in which each person is a “small 
universe” is no longer appropriate 
in today’s working environment. 
Each person is a part of the large 
structure; one cannot complete the 
task solely without any help from 
colleagues. Always appreciating 
the cooperation, mutual assistance, 
taking advantage of every chance 
to study, and working for people can 
help us get the success.

Both “Dedication and enjoyment” 
and “give and take” obey the law of 
causality. When helping the others 
we also help ourselves. Dedicating 
or giving means sowing the good 
seeds, then we will surely reap 
the fruits. Even when we whole-
heartedly contribute, we should not 
only think of the benefits we can 
receive. If you can do that, you will 
definitely be successful and able to 
create the most wonderful things in 
work and life.
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XE BẠN ĐÃ SẴN SÀNG
ĐỂ DU XUÂN?

XUÂN VỀ TẾT ĐẾN, LÀ DỊP CỦA SỰ SUM HỌP 
CŨNG LÀ LÚC MÀ RẤT NHIỀU GIA ĐÌNH LÊN 
KẾ HOẠCH DU XUÂN. ĐỂ CÓ MỘT HÀNH 
TRÌNH DU XUÂN BÌNH AN, VUI VẺ BẠN CẦN 
CHUẨN BỊ THẬT KỸ TRƯỚC CHUYẾN ĐI ĐỂ 
ĐẢM BẢO BUỔI XUẤT HÀNH ĐẦU NĂM ĐƯỢC 
TỐT ĐẸP. DƯỚI ĐÂY LÀ NHỮNG LỜI KHUYÊN 
CỦA PHÒNG DỊCH VỤ - PHỤ TÙNG XE DU 
LỊCH THACO ĐỂ BẠN THAM KHẢO TRƯỚC KHI 
BẮT ĐẦU MỘT CHUYẾN ĐI XA.

THỦY TRANG
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Lựa chọn trước cung đường thuận lợi
Tết đến, những địa danh để mọi người du Xuân đều 
rất đông đúc, việc chọn một cung đường thuận lợi, an 
toàn là điều chúng ta nên lưu tâm nhiều ngày trước 
chuyến đi. Bạn nên ưu tiên chọn trước những chặng 
đường mà bạn đã lưu thông quen thuộc. Đối với 
những chặng đường mới, bạn nên hỏi ý kiến những 
người đã từng lưu thông tới địa danh đó, hoặc tham 
khảo thêm thông tin trong các diễn đàn về ôtô. Ngoài 
ra, bạn cũng nên lưu lại địa chỉ, số điện thoại của các 
xưởng sửa chữa xe, số cứu hộ giao thông trên cung 
đường sắp tới, cũng như cần ghi nhớ số điện thoại 
của kỹ thuật viên thường “bắt bệnh” cho xe của bạn 
để có thể nhận được sự tư vấn tại chỗ nếu chẳng may 
xe gặp sự cố.

Tổng kiểm tra xe
Ngày Tết cũng là ngày mà mọi xưởng sửa chữa thường 
tạm dừng hoạt động, do đó việc kiểm tra xe phải được 
tiến hành trước Tết. Bên cạnh đó, việc nhắc nhở kỹ 
thuật viên kiểm tra kỹ các bộ phận như: bugi, ắc-quy, 
hệ thống phanh, dầu động cơ, nước làm mát, hệ thống 
đèn, hệ thống treo, hệ thống lái, bánh xe… là điều rất 
cần thiết. Vì những bộ phận này hoạt động tốt chính là 
tiêu chuẩn cơ bản cho một chuyến đi đường dài an toàn.

Chuẩn bị những vật dụng cần thiết
Ngoài chiếc xe hơi đã được chăm sóc kĩ càng thì chuẩn 
bị thêm những vật dụng cần thiết để hỗ trợ và giải 
quyết sự cố tại chỗ cũng cần được lưu tâm. Những vật 
dụng không thể thiếu là: một bộ đồ nghề sửa chữa xe 
tiêu chuẩn, dây kích để sạc điện ắc-quy, bánh xe dự 
phòng, bơm hơi mini, búa thoát hiểm, biển cảnh báo 
nguy hiểm để báo hiệu cho xe khác, một lọ keo AB đề 
phòng những sự cố gây thủng các bề mặt nhựa cứng 
hay kim loại… Vì trên đường đi không phải lúc nào 
bạn cần những thứ trên cũng dễ dàng kiếm ra được. 

Dự phòng và ứng biến với những tình huống 
bất ngờ 
Gặp những tình huống hay trục trặc bất ngờ trong khi lưu 
thông là điều chẳng ai muốn, nhưng với một người tài xế 
giỏi và có sự chuẩn bị trước, thì những tình huống đó sẽ 
trôi qua mà không gây trở ngại lớn nào cho chuyến đi. Có 
một vài tình huống phổ biến có thể xảy ra như: nổ hoặc 
xẹp lốp, côn bị xìu, xe mất phanh, xe đề không nổ hay xe 
rung bất thường... Trong những trường hợp đó, ngoài việc 
nghĩ ngay đến số điện thoại gọi cứu hộ, người lái xe phải 
giữ bình tĩnh, rèn luyện trước cho mình những kỹ năng 
như thay lốp xe tại chỗ, kiểm tra ắc-quy, sạc điện ắc-quy 
nếu xe không nổ, kiểm tra hộp cầu chì… 

Riêng với trường hợp xe mất phanh thì bạn nên dậm chân 
phanh kết hợp sử dụng phanh tay nhịp nhàng, tuyệt đối 
không được tắt động cơ xe, trường hợp cấp bách thì nên 
chọn một vật cản tương đối an toàn để giúp xe dừng lại. 
Nếu chẳng may xe rơi vào những cung đường xấu, bị sa lầy 
vào cát hay hố bùn thì không nên nhấn ga quá mạnh để 
xe lún sâu hơn, mà nên gia cố lại những vùng tiếp xúc với 
bánh xe bằng các vật liệu không sắc cạnh rồi để số 2, ga lên 
từ từ giúp xe nhanh chóng vượt qua.

Với những thông tin hữu ích trên đây, mong rằng sẽ giúp 
các tài xế, các chủ xe vững vàng ngồi sau tay lái để gia đình 
và người thân có thể yên tâm du xuân đón lộc an toàn.

-     Nên dành chút thời gian đọc sách hướng dẫn sử dụng, 
thường được tặng kèm khi bạn mua xe.
-     Sau một quãng đường vài trăm km hoặc sau 1 ngày 
hoạt động, bạn nên dành ít phút để kiểm tra tình trạng 
lốp xe xem có lốp nào bị xì, xẹp bất thường hay không.
-     Quan sát trong khoang động cơ kiểm tra xem mực 
dầu phanh, nước giải nhiệt, nước rửa kính, dầu động cơ, 
dầu hộp số tự động… có bị hao hụt hay không và bổ 

sung thêm nếu cần thiết.
-     Ngoài ra, các bác tài kinh nghiệm còn có khả năng nhận 
biết tình trạng chiếc xe của mình qua việc phát hiện tiếng kêu 
bất thường và mùi lạ trong xe.
-     Luôn chấp hành tốt luật giao thông đường bộ, chú ý quan 
sát các biển báo, đặc biệt là biển giới hạn tốc độ, để đảm bảo 
an toàn giao thông và tránh được những phiền toái trong 
những ngày đầu Xuân.

Những lời khuyên hữu ích
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Spring and the New Year are coming; this is an occasion of reunion 
and is also a time when many families make plans to enjoy the 
spring trips. For a peaceful and happy spring trip, you need to 
carefully prepare before traveling to ensure a nice trip. Here are 
the tips recommended by Thaco's Service - Spare part Division for 
passenger cars that you can refer before starting a long trip.

IS YOUR CAR READY
FOR THE SPRING TRIPS?
THUY TRANG



 AUTO THACO

Selecting in advance the favorable roads
In the New Year Eve, have many people going   to the 
common places to enjoy the spring, so the roads are 
very crowded; the selection of favorable and safe roads 
is something we should keep in mind several days 
before the trip. You should firstly select the familiar 
roads that you have experienced. For the new roads, 
you should consult with people who have experienced 
there or refer to the information in the automotive 
forums. In addition, you should also store the addresses 
and phone numbers of car repair stations, emergency 
services on the ahead roads as well as remember the 
phone number of technicians who are "familiar with 
the damage" of your car to give remote advices in case 
of incidents.

Total vehicle inspection
During the New Year days, all garages are often closed; 
therefore you should be carried out the vehicle to 
test before the New Year Eve. Besides, please remind 
the technicians carefully inspecting the essential 
parts such as: spark plug, battery, brakes, engine oil, 
coolant, lamp system, suspension system, steering 
system, wheels ...  Because the good performance of 
these parts is the basic standard for the safety during 
a long trip.

Preparing needed items
Besides the meticulously cared car you should also 
keep in mind to prepare all the necessary facilities 
to support and fix problems on the spot. These 
indispensable things are: a standard repair kit, winding 
to charge the batteries, a spare wheel, mini air pump, 
emergency hammer, danger warning signs to signal 

the other cars, a bottle of AB glue to fix the incident holes 
on plastic or metal surfaces ... This is because you may 
not easily find all the necessary things on the road. 

Provision and improvising with unexpected 
situations 
Unexpected situations or incidents in traveling are 
unwanted things but for a good driver with well 
preparation, these situations will pass away without 
causing any major obstacle for the trip. There are a few 
common scenarios that may occur such as: explosion 
or flat tires, collapsed clutch, lost brake, unable to start 
the car or unusual vibration... In these cases, in addition 
calling the emergency call numbers, the driver should 
also remain calm and practice in advance the skills such 
as replacing the tires on spot, checking battery, charging 
battery if unable to start the car, checking the fuse box... 

Particularly in case of losing the car brakes, you should 
smoothly push the brake in accordance with using the 
handbrake, absolutely should not turn off the engine; in 
urgent cases you should choose a relatively safe barrier 
to stop the car. Unfortunately, if the car falls into bad 
roads, is bogged down in sand or mud pits, you should 
not be push the gas pedal too hard which push the car 
deeper, instead you should reinforce the areas directly 
contacting the tires by non-sharp materials and then 
switch the clutch to level 2 and stomp the gas pedal 
slowly to help the car overcome the situation.

With this helpful information, we hope that drivers and 
vehicle owners can sit firmly behind the drive wheels to 
secure their family and relatives on safe spring trips.

-          You should spend some time reading the manuals usually bundled on purchasing the car.
-           After a journey of several hundred kilometers or 1 day after driving, you should take a few minutes 
to check the tire conditions to see any tire leak or unusual flatness.
-      Observe the engine compartment to check if the brake fluid level, coolant, windscreen washer, 
engine oil, automatic transmission oil ... have been decimated or not and add if necessary.
-     Moreover, the experience drivers can have the ability to explore the status of their vehicles by 
detecting abnormal sounds and strange smells in the car.
-      Always strictly comply with of Road Traffic Act, pay attention to the warning signs especially the 
speed limits to ensure a safe trip and avoid the nuisance in the early days of spring.

Helpful tips
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CHIẾC ÔTÔ DẠY CHÚNG TA
BƯỚC VÀO HỆ THỐNG
NGUYỄN HOÀNG ĐỨC

LTS: Có thể nói, Triết gia Nguyễn Hoàng 
Đức là một “dị nhân” trong làng văn 
Việt Nam, ông có hàng chục đầu sách 
đủ thể loại: triết học, văn học, trường 
ca, tiểu luận… cuốn nào cũng đồ sộ cả 
ngàn trang. Ông mạnh mẽ, cứng rắn và 
thậm chí cực đoan. Mọi người ngại tranh 
luận cùng ông về triết học, bởi vốn liếng 
4 ngoại ngữ và kho triết học trong đầu 
đọc từ nguyên bản. Nguyễn Hoàng Đức 
thách thức mọi cuộc tranh luận về triết 
học ở Việt Nam. Nhìn hiện tượng, ông chỉ 
ra được bản chất. Với tình cảm đặc biệt 
dành cho thương hiệu THACO, ông gởi 
riêng cho Auto Thaco Xuân bài viết này, 
xin giới thiệu cùng bạn đọc.

Thế kỷ 20, khoa học phát triển bùng 
nổ như vũ bão, được thống kê bằng 
tất cả mọi thế kỷ cộng lại, nào máy 
bay, tàu ngầm, máy tính, internet… 
Nó như một giấc mộng đến mức có 
một người ngủ sâu vài chục năm 
thức dậy, ông ta mở mắt thấy người 
nhà cầm một cái máy bé hơn bao 
thuốc lá đang nói chuyện qua vệ 
tinh với mọi người. Ông hoàn toàn 
tin đó là chuyện thần thoại.

Dẫu nhiều thành tựu như vậy, 
nhưng có lẽ chiếc xe hơi, gọi theo 
tiếng Tây là ôtô (auto) là thành tựu 
có tính chất xương sống đi xuyên 
qua cuộc đời cũng như ham muốn 
rồi ham thích của con người. Tại 
sao? Khi điều tra căn bản về mức 

sống của con người ở các quốc 
gia, người ta lưu ý hai thứ đầu tiên: 
một là nhà ở, hai là ôtô. Đây cũng 
là nguyên lý căn bản của vũ trụ! 
Có phương ngôn “cái gì vuông thì 
đứng, cái gì tròn thì lăn”. Ngày xưa 
người ta quan niệm quả đất vuông, 
bởi vì đã là đất thì phải cố định cho 
người ta ở. Sau đó dù phát hiện ra 
quả đất tròn thì các miếng đất được 
vạch ra hay mua bán đều phải có 
hình vuông để nó tại vị. Kiến trúc 
cũng là môn mỹ học đầu tiên của 
con người, vì ăn - ở là cái nhu cầu 
đầu tiên cho cuộc sống nhân loại. 
Nhưng ăn vì có mùi thay đổi thường 
xuyên nên không thể thành mỹ học 
và nghệ thuật. Trái lại, ở là nơi trú ẩn 
đã biến thành bộ môn kiến trúc.

Ngược chiều với hình vuông của 
đất đai nhà ở là bánh xe hình tròn. 
Nhà ở chỉ là cách con người trú ẩn 
cũng như hưởng thụ, nhưng vận 
động mới chính là nguyên lý của càn 
khôn, và bánh xe là đại biểu của việc 
chuyển động đó, giống như trái đất 
cũng như cả hệ mặt trời đều phải có 
hình tròn. Phát minh ra bánh xe là 
một phát minh đầu tiên quan trọng 
của loài người, quan trọng như tìm 
ra lửa, bởi bánh xe giúp người ta 
chuyển động.

Có nhiều thứ giúp người ta chuyển 
động như máy bay, du thuyền, 
chúng còn đắt tiền hơn ôtô. Dẫu vậy 
con người vẫn yêu ôtô nhất. Tại sao? 
Đơn giản vì con người không phải 

VĂN HÓA VĂN NGHỆ
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là chim để bay! Không phải là cá để 
bơi! Mà đất sống của con người là 
mặt đất. Triết gia Sartre có nói một 
câu rất tha thiết “Cuộc đời yêu như 
thể đất thịt này” (La vie est aimable 
comme terre chanelle). Nhà thơ Việt 
Phương cũng có một câu thơ rất hay 
về đất:
 
Quê ta những con đường đất thịt
Êm đềm như một vệt tình thương.

Khi vào Sài Gòn trước kia, tôi không 
bao giờ quên lời bài hát mà người 
miền Nam hay ngâm nga, nó thật 
xao xuyến, trĩu buồn, man mác niềm 
yêu thương của đất thịt quê hương:

Đường xưa lối cũ, có bóng tre
che thôn nghèo
Đường chiều dịu nắng, có em tôi
áo nâu in đường trăng.

Con người yêu mặt đất nhất. Và mặt 
đất là cuộc chiến tranh dằng dặc tàn 
khốc nhất của lịch sử. Những năm 
gần đây, những cơn sốt đất ở ta đã 
và đang càng chứng tỏ tình yêu 
“cam go” với mặt đất. Một chiếc máy 
bay khi vận chuyển nó buộc phải 
cất cánh và hạ cánh. Một du thuyền 
muốn chạy thì người ta phải xuống 
bờ và lên bờ. Nhưng chiếc ôtô cứ thế 
chuyển động, nó chỉ việc lăn bánh 
và đỗ lại. Lúc nào nó cũng bám lấy 
mặt đất, thậm chí để an toàn, các kỹ 
sư chế tạo phải tạo ra độ bám đường 
của xe. Chiếc tàu hỏa cũng bám mặt 
đất, nhưng để vận động ưu thế nó 
chạy trên đường ray bé tẹo và như 
thế khi bị cách ly khỏi mặt đất chỉ 
một tí đường ray mà nó xa xôi và 
chông chênh hẳn. Cái cách bám 
đường của tàu hỏa cũng khác, như 
lời một bài hát, cứ thấy xưa kia tàu 
vừa lăn đã dừng là: “Tàu Việt Nam ôm 
chặt đất anh hùng”. 

Ôtô cần chạy thì lăn trên đường, cần 
đỗ lại thì thành nhà cư trú che nắng 
che mưa cho mọi người, chính thế 
nó trở thành chiếc nhà lưu động. Đã 

có một câu chuyện thành công bậc 
nhất thế giới về hình ảnh chiếc xe 
con là nhà. Đó là chuyện về nữ quán 
quân trượt tuyết thế giới, khi được 
giải nhất, cô đã cám ơn bố và anh 
trai đã cùng cô gian khổ luyện tập 
hàng ngày. Mỗi buổi sáng cả nhà 
cô đều luyện tập từ rất sớm, lúc đó 
tuyết mới lý tưởng nhất. Nhưng họ 
đâu có cánh để xuất hiện bên sườn 
núi tuyết vào tảng sáng? Đôi cánh 
của họ đã có nhưng có theo cách 
của bốn chiếc bánh xe con. Mỗi 
buổi chiều, cha họ lại chở họ đến 
sườn núi, đêm họ ngủ lại để chờ ban 
mai. Cái đêm bên sườn núi tuyết tại 
sao không hóa băng họ như những 
người tuyết đã ngừng thở? Sự thể 
không diễn ra bởi nhờ chiếc xe con 
kín như bưng đã không cho khí lạnh 
lọt vào, và lưu giữ bốn lò nhiệt độ 
37 độ sưởi ấm cho nhau. Có thể nói 
không ngoa, nếu không có chiếc 
xe con đó thì không có nhà vô địch 
trượt tuyết thế giới kia.

Cái ôtô dạy chúng ta thật nhiều 
điều. Một lần, tôi tâm sự cùng nhà 
văn Nguyễn Một, nhiều người làm 
được vài bài thơ ngắn tẹo tưởng thế 
là sáng tạo, đâu có hiểu rằng dù bắt 
chước nhưng người ta lắp ráp một 
công trình công nghệ nhưng vẫn vĩ 
đại hơn làm viên bi - cho dù tay mình 
sáng tạo. Nhà văn Nguyễn Một nói 
ngay: “Một kỹ sư học về chuyển giao 
công nghệ ôtô hơn hẳn một anh 
thợ gò làm một chiếc nồi mới. Cái 
hệ thống mới là vĩ đại! Còn cái nhỏ 
lẻ vụn vặt thì có ý nghĩa gì nhiều?!” 
Đúng là may mắn khi nhà văn xuất 
thân tiểu nông như anh đã có cơ hội 
làm việc trong hệ thống của một tập 
đoàn ôtô lớn nhất Việt Nam và đã 
học được cách tư duy hệ thống như 
vậy, điều đó có thể lý giải phần nào 
tác phẩm của Nguyễn Một sau này 
hơn hẳn những tác phẩm trước đó 
của anh.

Ôtô dẫn chúng ta ngược nguồn 
về với ông tổ đầu tiên của nó là 

Henry Ford. Ford là người lập hãng 
ôtô cùng tên và áp dụng việc sản 
xuất dây chuyền. Việc áp dụng dây 
chuyền làm cho công việc sản xuất 
lắp ráp ôtô tăng vọt, bởi người ta di 
chuyển chiếc xe, mới đầu là gầm xe, 
sang chỗ lắp máy, chỗ lắp ghế, chỗ 
lắp vỏ, rồi lắp lốp… ở mọi công đoạn 
đều được chuyên môn hóa. Trước khi 
có ôtô, chiếc xe ngựa riêng là món 
quà cho giới quí tộc. Khi chiếc ôtô 
đầu tiên ra đời, nó cũng có hình dáng 
lênh khênh của người ngồi đánh xe 
ngựa với ghế ngồi và vô lăng cao vót. 
Nhưng Henry Ford còn làm được hơn 
tay nghề máy móc rất nhiều khi chỉ 
trong một thời gian ngắn, ông bình 
dân hóa được chiếc ôtô, đưa nó vào 
tay không chỉ các quí tộc mà ngay 
cả các công nhân cũng được thụ 
hưởng. Sản xuất ôtô dây chuyền, sản 
phẩm ra cực nhanh, cực nhiều, muốn 
nhiều hơn nữa thì phải kích cầu, làm 
sao không chỉ nhà giàu đi ôtô mà cả 
nhà nghèo cũng đi. Ford khích lệ các 
công nhân của hãng đi ôtô, ai chưa 
có tiền, ông bán chịu cho họ, rút cục 
chiếc ôtô là một sản phẩm cao cấp 
đã trở thành một tài sản hưởng thụ 
cho cả giới bình dân. 

Trời ơi, quả là thần thoại, hãy thử so 
sánh đi. Trước kia quí tộc đi xe ngựa. 
Tốc độ chừng hai chục cây, nếu 
nhanh hơn thì khi đỗ xuống quần áo 
tắm trong bụi đỏ quạch, đã thế gặp 
mưa thì ướt như chuột lột, quí tộc gì 
mà quấn áo mưa trông chẳng khác 
gì đi làm ruộng. Vậy mà giờ đây công 
nhân có xe hơi, nhấn ga nhẹ nhàng 
đã vọt lên trăm cây, bụi rồi mưa, 
rồi tuyết, vô hình như gió thi nhau 
kéo qua cửa kính mà không lọt qua 
nổi dù chỉ một ly một lạng. Vậy mà 
ai ngồi sau vô lăng? Một thợ máy 
quần áo đầy dầu của hãng Ford, hay 
một cô nông dân chân còn vướng 
cuống hành…

Người ta tính, công nghệ ôtô sẽ đem 
đến lợi tức cho quốc gia nhiều hơn cả 
ngành dầu khí - là ngành chỉ hút tài 
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nguyên lên bán. Tại sao? Vì nó không 
chỉ tạo ra ngành lắp ráp, mà còn các 
siêu thị bán xe, các cây xăng bơm ra 
hút tiền, các ngành dịch vụ ăn theo 
như sửa chữa, rửa xe, trông xe… một 
người lắp ráp sẽ tạo ra công ăn việc 
làm cho năm người khác kèm theo. 
Có thể ví, một vé đi ăn cỗ bữa tiệc lớn 
nhất của ôtô đã có theo năm xuất 
vé kèm không phải là trẻ em mà là 
người lớn. 

Ôtô với cả dăm nghìn linh kiện với 
dây chuyền sản xuất đã tạo cho 
người thợ tính chính xác, đồng bộ và 
hệ thống. Với chính Ford là một tấm 
gương biểu tượng. Gia đình Ford có 
một nông trại rất lớn, cha của ông 
muốn ông thừa kế nông trại, nhưng 
ông đã không màng, ông dời đi và 
nói: “Tôi không bao giờ yêu nông trại 
cả, nếu tôi đã từng yêu nó, chỉ vì ở đó 
có mẹ tôi”. Ông không yêu nông trại 
với đất đai và tài sản có sẵn, mà ông 
đã ấp ủ tình yêu của một sứ mệnh 
mới, sứ mệnh đem đến hình tròn - 
tức sự vận động cho nhân loại.

Giờ đây, nền kinh tế Việt Nam muốn 
thịnh vượng, hưởng thụ thì cũng 
phải vận động theo hình tròn của 
bánh ôtô - ngành công nghiệp lớn 
nhất, cũng đáng ao ước nhất theo 
bản tính sống bám đất của loài 
người. Và ngành công nghệ ôtô luôn 
đòi hỏi tính hệ thống. Nền kinh tế 
chỉ có thể phát triển được nếu nó 
được vận động theo kinh tế chuyên 
nghiệp, tức những quan chức không 
thể cùng lúc làm tốt kinh tế mà nên 
cổ phần hóa cho mọi người muốn 
sản xuất làm ăn kinh tế.

Qua chuyện trò với nhà văn Nguyễn 
Một, tôi và nhiều bạn văn khác thực 
sự cảm thấy choáng ngợp trước kiểu 
mẫu làm ăn cổ phần hóa tư nhân 
của hãng xe Trường Hải. Mong rằng 
hình mẫu làm ăn này càng ngày càng 
được nhân rộng ở Việt Nam.

Đàn ơi! Hãy tấu nhạc lên
Rộn ràng sôi động khắp miền quê ta
Âm vang đàn đá Bình Đa
Mỗi thanh là một bài ca hào hùng
Thanh này tưởng niệm tổ tông
Dày công xây đắp non sông nước nhà
Thanh này nghĩa mẹ tình cha
Tháng ngày tần tảo nuôi ta nên người
Thanh này giòn giã tiếng cười
Lúa vàng trĩu hạt mừng vui được mùa
Thanh này rộn tiếng gươm khua
Câu thơ yên ngựa chiến khu lẫy lừng(1)
Thanh này lửa giận bừng bừng
Thiêu quân giặc cướp trong từng lời hô
Thanh này xây dựng cơ đồ
Máu hồng tô thắm ngọn cờ vàng sao

Đàn ơi! Tấu nhạc lên nào
Âm vang đàn đá dạt dào Bình Đa.

ĐÀN ĐÁ BÌNH ĐA
XUÂN BẢO

(1) Chiến khu Bình Đa nổi tiếng thời 9 năm chống 
Pháp, với Đại đội Lam Sơn anh dũng quật cường. Để 
ghi nhớ công ơn của những anh hùng liệt sĩ đã hy 
sinh, nhân dân ta xây dựng Đền tưởng niệm Đại đội 
Lam Sơn đặt tại làng An Hảo, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

VĂN HÓA VĂN NGHỆ
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VẦN THƠ 
TẶNG MẸ
Gói ghém những ưu tư
Con thổi vào mắt mẹ
Bóng mùa xuân chưa về
Vạt cỏ tím bờ đê

Nhặt nhạnh chút hoàng hôn
Con thả về môi mẹ
Giọt nắng chiều còn vương
Thương cánh diều no gió

Bó hết thảy âu lo
Con chôn vùi trong đất
Tháng ngày cha đã mất
Đời sương phụ héo hon

Gieo vần thơ gầy guộc
Con hái những mầm xanh
Tặng mẹ ngày chưa đến
Niềm vô tư an lành.

MÙA RU TÔI

Mùa gầy guộc trên nhánh sầu đông tim tím
Chênh vênh những cánh cò chở nỗi buồn tôi trắng xóa
Lặng vào đêm…
Nỗi nhớ đã hỏa táng trong cơn mưa nặng hạt
Mùa không tên…
Mà sao tôi đọc được trên quầng sâu mắt mẹ
Những vụng về chưa biết
Sợ hãi chợt bấu víu lấy nỗi cô đơn bị gãy chân
Khập khiễng khóc...
Khập khiễng cười...
Tôi đã đi qua những con kênh làng còn sung sức chảy
Mà nặng lòng thương mẹ yếu ớt từng cơn ho
Mùa ốm khẳng khiu nhớ làn hơi gió
Những ngày vui xào xạc lá xanh đùa
Tôi đã nhanh qua những nẻo đường bê tông hóa
Rộn ràng cờ hoa sắc thắm xóm làng
Mà đôi lúc chầm chậm lại lòng
Những chập chững mẹ cõng nỗi buồn giữa lối quê
Mùa hư hao trăng vàng cong trái chuối
Rụng sau hè
Chạm xuống nỗi cô đơn
Dài hơn lời ru của mẹ
Ầu ơ… ầu ơ!

ĐỖ TẤN ĐẠT - NV.KHSX- PHÒNG KHSX
CÔNG TY TNHH MTV SX&LR ÔTÔ TẢI CHU LAI - TRƯỜNG HẢI
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NHƯ MƯA NÚI, NHƯ LŨ RỪNG…

Tôi ngồi uống rượu thật lâu với ông 
Briu Pố tại nhà ông. Hồi mới chia 
tách, trung tâm huyện lị tạm đóng 
ở xã Lăng này, tôi lên chơi với bác sĩ 
Trương Thần, đã ngồi thâu đêm với 
ông. Thỉnh thoảng trên báo, tôi thấy 
người ta gọi ông là già làng. Tôi nói 
anh không già, ai mà phong chức 
cho anh sớm quá thế. Ông cười ha 
ha, cũng già rồi em à. Hôm kia, có 
bạn bảo mấy anh công nhân lái xe 
xúc xe ủi, vào quán thấy ông thì coi 
như mấy ông già Cơ tu khác, lộ vẻ 
khinh khỉnh, ăn nói bặm trợn, nâng 
ly không thèm ngang mày. Một lúc 
sau, lại há hốc miệng khi ông nói 
diễn biến tình hình Syria đang ra 
sao. Ngay thẳng, vô tư, chân thành, 
hiểu biết rộng và thông minh… 
chưa đủ. Ông là nghệ sĩ chính hiệu 
với những phù điêu, bức vẽ ở nhà 
Gươl, về vốn dân ca hát lý lẫn quan 
niệm về cái đẹp vô hình lẫn khuất 
sau những đám mây vấn vít cùng 
khói nhà sàn. Về hưu, suốt ngày 
sống với cây ba kích, nên lên nhà 
ông là có ngay ba kích để uống.

 
Mưa núi buồn tênh. “Em uống đi, 
mưa là do nước từ trên trời xuống 
mà”. Ông vỗ đùi tôi, nói một câu 
giọng đã la đà mà khiến tôi không 
có chỗ cãi. “Mối quan hệ nào chi 
phối lớn nhất đời người miền núi?”. 
“Hôn nhân”. “Cái này thì chỗ nào 
không thế?”. “Không đâu”. Ông 
chậm lại ở đó, rồi uống. “Em chưa 
hiểu hết đâu, cơm áo chi, sống ra 
sao, cuối cùng người ta cũng lo tính 
chuyện đó, xoay quanh trục đó, 
mà đâu chỉ là vợ chồng, cả xui gia 
hai bên cũng dính vào, đó là định 
ước, là luật tục”. Anh thanh niên áo 
quần bảnh bao, im lặng từ đầu cuộc 
nhậu đến giờ, bất ngờ gật đầu. Anh 
này gọi ông là chú, nhà dưới xã Ba, 
huyện Đông Giang. Tôi không lạ 
người Cơ tu đi thăm nhau để uống 
rượu, chơi ở lại mấy ngày để uống 
và thì thầm nói những điều chỉ có 
họ và núi rừng hiểu. “Nó đi mời 
gia đình, người thân tuần sau ăn 
lễ biết ơn cha mẹ vợ đấy, đại khái 
gọi là lễ tạ ơn. Con cái làm ăn được 
thì khi nào đó, chồng sẽ đưa vợ về 

nhà bố mẹ vợ, dâng lễ là con trâu. 
Phía bên vợ sẽ cử người trong nhà 
đứng ra đâm trâu, nhảy múa và ăn 
uống”. “Sao phải đi xa thế?”. “Tập tục 
mà. Không mời đủ, bà con sẽ giận. 
Đấy, em coi, hôn nhân và tập tục 
nguyên thủy Cơ tu đấy, dù có tốn 
kém, nhưng đó là định ước để níu 
giữ tình thân và một lần nữa cho 
vợ chồng nhìn vào hôn nhân của 
mình”. Đám cưới người Cơ tu vùng 
càng sát đồng bằng chừng nào thì 
càng biến thái theo kiểu người Kinh 
chừng nấy, mất hết rồi. Bạn tôi nói, 
em trẻ nhưng vẫn thích đám cưới 
với đầy đủ nghi lễ truyền thống, bởi 
anh sống không thoát khỏi cộng 
đồng, trời đất đâu. Chỉ lúc đó, anh 
mới thật sự là anh, cộng đồng mới 
thật sự là họ. Nếu bị biến dạng, 
thì câu chuyện huyền thoại vốn 
nhảy múa hàng ngày trên bếp lửa, 
trong giấc mơ và chi phối toàn bộ 
đời sống người miền núi, sẽ bị mất 
đi hoặc “biên tập” ngô nghê không 
đầu không cuối. 

Bếp lửa Cơtu

Bút ký của TRUNG VIỆT
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Làng Pơ Ning xã Lăng lâu nay có 
tục là làng này với làng Brum A 
và Brum B bên xã Zuôih của Nam 
Giang khuyến khích trai gái tìm 
hiểu để lấy nhau. Ông Clâu Nhấp 
kể chuyện giao ước sui gia hai làng 
có từ trước 1945, vì ở sát nhau, lội 
qua con sông Lăng là gặp. Cũng 
chẳng nhớ ai là người đầu tiên nghĩ 
ra chuyện này, để đến hiện nay, tại 
thôn Pơ Ninh, có đến 10 cô gái từ 
bên Zuôih sang làm dâu. Con trai 
ông Nhấp là Clâu Nhom có vợ là 
Bhlinh Thị Trơu, làng Brum A, chị vợ 
nguyên là Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ 
xã Lăng. “Khuyến khích thôi, không 
ép đâu, con trai hai bên, đứa nào 
tìm hiểu vợ bên kia, được, là vui lắm, 
cưới liền, không đòi của, thách cưới, 
có thì cho, không thì thôi, hay lắm. 
Bên này gả con gái cho bên kia, nếu 
thiếu đất sản xuất, gặp khó khăn 
trong đời sống, bên kia giúp liền. 
Qua lại thăm nhau, cho thịt, lương 
thực thực phẩm thường xuyên, có 
đám cưới đâm trâu là mời nhau. Có 
điều hay là quan hệ hai bên chưa 
từng xảy ra chuyện xấu”. - Ông 
Nhấp nói vẻ tự hào. Ông Pố kể cho 
tôi thêm chuyện, làng Pơ Ning lúc 
mới giải phóng ra, từng có chuyện 
3 người Ve trên Zuôih sang chữa 
bệnh, có hai người bị giết, mà người 
giết không ai khác chính là 1 trong 
3 người kia, anh em trong nhà cả, 
nhưng xích mích gì đấy, giết anh em 
mình nhưng muốn đổ tội cho người 
Cơ tu. Chuyện ầm lên, công an Bộ 
phải về điều tra. Mối thù giữa người 
Ve bên kia và Cơ tu bên này có nguy 
cơ bùng phát. Chính người Cơ tu 
bên Zuôih đã đứng ra hòa giải. 

Bữa tôi vào xã Dang, trời mưa, đường 
trơn tuột, dốc và suối liên tục. Quãng 
nghỉ ở cổng thôn Ka Tiếc, thấy có 
một chị đang ngồi bên vệ đường với 
hai gùi đồ trĩu nặng. “Họ đi tà mòi 
đấy”. Quân nói. À, thì đi thăm sui gia. 
Một năm đi một lần, nhà gái đi thăm 
nhà trai, thực chất là đi thăm con gái 
mình, cứ được ngày tháng thuận 

tiện là đi. Quà mang theo là thực 
phẩm, cái gì ngon quý thì đem tặng. 
Tôi giở xem. Một ché rượu cần, muối, 
nếp, thịt rừng, lọ ớt. Từ đây, chị sẽ đi 
bộ ra huyện rồi đi xuống xã A Vương. 
Chắc phải một ngày đường. Xa mấy 
cũng đi, bởi đó là tập tục không thể 
bỏ. “Mình ra huyện mua gói thuốc 
nữa”. Chị nói nhẹ như không, coi 
như điều đó bình thường của tình 
thân quý. Không làm điều đó, sui gia, 
cộng đồng sẽ coi thường và lương 
tâm không cho phép. Nếu nhà gái 
có khó khăn gì, thì con rể sẽ về giúp. 
Chẳng ai khảo sát thử những hành 
xử truyền thống đẹp ở những bản 
làng miền núi, bây giờ cái nào còn 
cái nào mất, biến dạng tốt xấu ra sao. 
Mà thói thường đã biến dạng là xấu, 
bởi căn tủy nó đã được đúc kết từ 
những nghiệm suy ngàn đời. Sui gia 
trân quý nhau, ắt con cái yêu thương 
và hạnh phúc, nếu không thì làm gì 
có chuyện ngả nghiêng rượu cần và 
hát lý thâu đêm đến khàn cổ. 

Chuyện hôn nhân, sẽ không được 
nhắc đến trong nghệ thuật như 
cánh cửa mở vào thế giới đời người, 
nếu như không có những niềm 
riêng, những “cú lừa ngoạn mục”, 
những chuyến “đi đêm” trong trí 
nhớ lẫn có thực và nghệ thuật về 
chuyện này nếu cứ như một phép 
cộng chính xác đến muôn đời từng 
milimet thì chỉ xứng đáng bị ném 
vào sọt rác. Đâu cũng vậy, và đó 
chính là đời sống. Hôn nhân người 
miền núi, được ràng buộc bởi luật 
tục, cộng đồng. Nhưng luật lệ định 
ra là để có người xé luật. Cách người 
miền núi trừng trị kẻ ngoại tình thật 
hấp dẫn. Tôi nghe bạn là người Cơ 
tu ở Lăng nói: Ngoài chuyện phạt vạ 
heo gà, bị đưa ra trước dân làng để 
mọi người góp ý dạy đời cho xấu hổ, 
cho sáng mắt ra, thì người Cơ tu có 
một cách phạt người ngoại tình rất 
hay khác là bắt người đó ôm con heo 
đi quanh làng, đến trước cửa nhà ai 
thì vỗ cho con heo kêu một tiếng éc, 
tức thì dân làng sẽ biết đây là thông 

báo: “Tôi là người ngoại tình”. Bây giờ 
thì cách thức trừng phạt trên vẫn 
còn. Nhưng có gì đi nữa, ngoại tình 
vẫn là thứ hồng ma lạ mọc lấp lánh 
sắc màu trong tim trong óc, hấp dẫn 
và ly kỳ, heo kêu cứ kêu, nắng hạn ắt 
gặp mưa rào cứ thế mà mọc. Tôi đã 
có dịp ngồi với một anh Cơ tu khá 
đẹp trai, hát hay, đàn giỏi, nói năng 
biến báo, đương nhiên là khối nàng 
mê. Anh này đến chơi nhà tôi, uống 
rượu, cầm đũa gõ vào chén cất lời: 
“hồng hồng tuyết tuyết, mới thấm 
thoắt mà em đã ba mặt con, ứ…ư…”, 
làm tôi tròn mắt. Anh cười thật thà 
là em cũng có vài ba mối, nhưng gia 
đình và làng chưa “bắt tận tay day 
tận trán”, vì cũng ở hơi xa, và anh quả 
quyết, nếu có bắt ôm con heo bằng 
cây chò cổ thụ, thì vẫn cứ “tình yêu 
lung linh”, bởi không có nó thì khó… 
sống vui sống khỏe!

Ông Pố nói, thời của anh của những 
ước thề từ thuở ông bà truyền lại, 
đã qua rồi, nhưng nền tảng của 
quan hệ gia đình không vì thế mà 
mất đi. Như mưa núi, lũ rừng vậy, nó 
ào ạt đến rồi đi, nhưng nước thấm 
vào đất để nuôi nương rẫy quanh 
năm nắng cháy, nuôi cỏ cây cho 
con chim có chỗ làm tổ, con nai có 
lá non mà ăn, con ong có hoa mà 
cho mật. Luân thường đạo lý, sai là 
không chấp nhận được. Tôi nói, thì 
tất nhiên, cả phương Tây văn mình 
ghê gớm vậy nhưng có chấp nhận 
đâu. Nhưng, ở đời khó nói lắm, để 
cưỡng lại những gạ gẫm, nhiều 
khi bản lĩnh lớn lại thành lố bịch. 
Bởi chuyện đó như bạn nửa chiều 
gọi nhậu, nghĩ đến li rượu sủi tăm 
thấy cả càn khôn trong đó, người cứ 
như… động kinh nhẹ, khờ khờ đơ 
đơ, dù cái đó làm khổ ta cả đời. Ông 
cười lớn nhìn tôi, rằng em này, rượu 
ba kích là ngon, nhưng uống vừa 
mới tốt cho sức khỏe, chứ uống như 
chúng mày từ sáng đến giờ, mưa to 
mưa nhỏ cũng không biết, thì có 
mười kích cũng bỏ.
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VÀO ĐỜI
Truyện ngắn của SƯƠNG NGUYỆT MINH

Về quê! Lúc bức xúc, hoang mang nhất 
tôi lại tìm về quê, hơi ấm mẹ sẽ làm tôi 
nhẹ nhõm và dịu lòng. Lần này, cái Hà 
và Lan Anh cũng cùng về với tôi. 
Tôi bắt đầu vào đời từ năm năm trước. 
Ngày rời quê ra thành phố, tôi hoan hỉ: 
Chào những ao tù nước đọng, chào 
đường làng gập ghềnh “sống trâu”, 
chào tuổi thơ nhọc nhằn tối ngày cắt 
cỏ chăn trâu, tóc cháy hoe vàng. Xa 
thật rồi những ngày tháng mười mót 
thóc dài lội bì bõm đạp rong rêu, gốc 
rạ. Bàn chân tôi không còn nứt nẻ 
đạp cỏ đẫm sương sớm, gánh năn lác 
khô đi ngược chiều gió thổi cuối mùa 
đông... Lòng háo hức, ý nghĩ nông nổi 
ngày xa quê ấy, buồn vui thời sinh 
viên, cay đắng lúc chờ xin việc... tất cả 
như vừa mới hôm qua. 

***
Thời sinh viên, chúng tôi - bốn đứa 
con gái nhà quê ở với nhau. Khao 
khát và ước mơ. Tôi muốn làm cái gì 
cũng được, miễn là học xong được 
ở lại Hà Nội (Ước mơ cháy bỏng, có 
phần thực dụng). Cái Hà bảo: Tao 
làm giảng viên trường này để dạy 

con cháu chúng mày (Ước mơ cao 
xa, rất cần lòng quyết tâm). Cái Lanh 
nhỏn nhẻn: Về quê, tao xin làm chân 
kế toán xã, gần nhà (Ước mơ giản 
dị, bình thường quá). Lan Anh gây 
sốc nhất: Tao chỉ ước ngủ một đêm 
với Tùng xoăn Ban nhạc Quả đu đủ 
xanh, thì chết cũng đáng (Ước mơ 
cháy hết mình, nhưng nông nổi). 
Quả đu đủ xanh là ban nhạc sinh 
viên, phong cách giống ban nhạc 
Butches Boy, mà Tùng ca sỹ đang là 
thần tượng của sinh viên. Chẳng lẽ 
ước mơ Lan Anh chỉ thế?  

Sinh viên quê nông thôn rất nghèo. 
Nhà cái Hà túng thiếu hơn nhà tôi, 
nhưng tôi phục nó. Tôi học hành 
láng cháng, nó chăm chỉ. Hà ít chơi 
bời, đi với bạn trai dứt khoát không 
ngồi trong bóng tối. Nó sợ, những 
việc không lương thiện hầu như xảy 
ra trong bóng tối. 

Người yêu tôi là Cao, đi bộ đội hai 
năm thì giải ngũ. Nhà bốn đứa em, 
kinh tế gieo neo, Cao thi đỗ vào Đại 

học Nông nghiệp nhưng đành ở nhà. 
Anh thầu năm mươi mẫu ao hồ đầm 
lầy năn lác làm trang trại. Anh Cao 
vay vốn khác người, sinh động lắm. 
Anh đến mười gia đình là anh em, 
người thân thuyết phục, thỏa thuận 
vay mười căn nhà kèm thổ cư đem 
thế chấp ngân hàng lấy vốn (Người 
ta lắc đầu lè lưỡi: Chịu cái anh nông 
dân trẻ to gan lớn mật này). Còn 
thiếu bao nhiêu, vay tiếp ở làng: Vay 
gạch ngói, tre luồng, trâu bò, lợn nái, 
chó gà, ngan ngỗng... Rồi quy đổi ra 
thóc lúc vay, trả vốn, lãi theo giá thị 
trường ở thời điểm trả. Một sự vay 
mượn rất nhà quê, cũng rất kinh tế 
thị trường. Anh cơm đùm cơm nắm 
từ lúc ba, bốn giờ sáng lóc cóc đạp 
xe sang Hưng Yên học nuôi cá, thả 
sen... Gái làng thích trang trại anh 
Cao mê tơi. Tôi thì không, có ngồi 
trên đống vàng tôi cũng bán quách 
đi ra thành phố. Tôi có niềm vui, mơ 
ước của riêng tôi.

Tôi học năm thứ hai, anh Cao vào 
năm thứ nhất tại chức Đại học Nông 

VĂN HÓA VĂN NGHỆ
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nghiệp. Một năm hai lần, mỗi lần ba 
tháng khoác gạo lên trường đi học. 
Anh mặc quân phục bạc màu đến 
căn phòng chúng tôi vui hẳn lên. 
Sửa mắc áo cho Lan Anh, đóng lại 
đinh mắc màn cho cái Hà... và nai 
lưng múc nước cho cả phòng. Lửa 
gần rơm lâu ngày cũng bén, tôi và 
anh yêu nhau lúc nào chẳng biết. 
Nhưng tôi vẫn giao hẹn: “Lấy nhau, 
ở thành phố. Bán quách mấy cái ao 
hồ đầm lầy, ruộng chua của anh 
đi”. “Thiếu gì cách vào đời. Sao em 
cứ nhất nhất phải ở lại Hà Nội?”. - 
Chúng tôi suýt cãi nhau. 

Có lần máu vấy vào áo anh không 
biết, đến thăm tôi. Tôi hờn dỗi, tra 
hỏi. Anh đành thú nhận: Nợ ngân 
hàng chưa trả xong, phải làm thêm 
lấy tiền ăn học. Nửa đêm về sáng, 
anh rời khỏi nhà trọ đi thịt trâu cho 
lò mổ. Sáng trắng, công việc xong, 
chạy vội về học tiết đầu. Anh kể: 
ở lò mổ, thợ lành nghề cầm búa 
đinh bất chợt đập mạnh vào gáy 
con trâu; bị đánh đúng huyệt “con 
đầu cơ nghiệp” không kêu nổi một 
tiếng, từ từ khuỵu xuống, mắt dơm 
dớm nước. Dao bầu xọc mạnh, lách 
trúng tim trâu, máu ộc ộc như tháo 
cống vào nồi đình cùng tiếng thở 
phè... phè... Nghe rùng mình. Tôi 
bảo anh tìm việc khác. Bọn bạn biết 
người yêu tôi giết mổ trâu thuê, chỉ 
có nước chui xuống lỗ nẻ. Anh nghe 
lời như đứa trẻ ngoan.

***
Ra trường. Lanh về quê, Hà ở lại trường 
làm giáo viên, đúng là hai đứa cầu 
được ước thấy. Tôi và Lan Anh thuê nhà 
trọ quyết tâm trụ lại Hà Nội. Vạ vật, ăn 
không ngồi rồi chờ xin việc với cái bằng 
tốt nghiệp loại trung bình. 

Trong lúc chờ, tôi đi làm gia sư. Học 
trò là thằng bé lên mười rất lười học, 
thích chơi game. Bố mẹ mải làm ăn, 
khoán trắng cho gia sư. Thằng bé 
nhóc mà láu cá, không biết học được 
từ đâu. Tôi bảo: Bố em trả tiền thuê 
chị. Chúng ta dạy và học đến nơi đến 

chốn nhá. Thằng bé cười: Em mới là 
người trả lương tháng cho chị. Chị 
không hiểu à. Em chỉ cần kêu chị dạy 
kém, khó tiếp thu là bố em thay gia 
sư khác ngay. Tôi ngao ngán. Thôi, 
thử một thời gian xem nó có khá hơn 
không. Cuối tháng, ông chủ bảo: 
“Cháu nó khen: Cô dạy hay, nhiệt 
tình, nó hiểu bài. Mừng quá. Cứ thế cô 
giáo nhá”. Tôi lúng túng, ái ngại. Thực 
ra, tôi dạy rất ít. Kiểm tra vở nó hững 
hờ đưa, giảng bài nó ngồi lơ đãng, 
nghe tiếng đực tiếng cái. Thằng bé 
giao hẹn lúc nào nó thích học thì mới 
dạy. Tôi đến đó ngồi mà đọc sách hay 
làm việc gì đấy. Còn thằng bé có việc 
riêng của nó. Bài vở chểnh mảng quá. 
Lại cuối tháng, ông chủ nhìn tôi, mắt 
đầy biết ơn: “Cám ơn cô. Cháu bảo cô 
dạy hay lắm. Nó tiếp thu tốt.”
Tôi phát ngượng. Dạy dỗ chiều 
chuộng quá, cho chơi nhiều nó dốt, 
lấy đồng tiền làm thuê không đáng 
giọt mồ hôi mình đổ ra, lương tâm 
cắn rứt. Tôi xin nghỉ dạy, lý do có việc 
phải về quê. Giữ tôi không nổi, ông 
chủ tiếc hùi hụi. Thằng bé chia tay tôi 
cười toe toét. Còn tôi, lòng nhói đau, 
y như bị gai đâm. 

***
Năm thứ ba đại học, tình yêu sét 
đánh vào trái tim tôi. Chàng tóc 
xoăn. Da nâu. Mắt to. Vẻ ga lăng, 
ánh mắt lả lơi chinh phục tôi từ cái 
nhìn đầu tiên. Tôi nhận ra Tùng xoăn 
ở Ban nhạc Quả đu đủ xanh mà cái 
Lan Anh từng mơ ước ngủ một đêm 
cùng anh. Cuối buổi sinh nhật, đứa 
bạn “sai” chàng đi xe @ chở tôi về ký 
túc xá. “Con nhà quê” run rẩy, dụt 
dè ngồi sau chàng ca sỹ thần tượng 
mới quen. 

Đi chơi, ngồi sau xe @ của chàng, 
tôi sung sướng, mãn nguyện và vẫn 
biết các cặp mắt con gái đang nhìn 
theo khao khát, ghen tỵ. Nhà anh 
là một biệt thự nhỏ, vườn cây xanh 
bao quanh. Phòng khách rộng hơn 
nhà tôi ở quê. Con đại bàng móng 
sắc, mỏ khoằm nhọn, giang cánh 
kiêu hãnh. Con hổ phục nhồi trấu, 

trống đồng giả cổ... Tất cả đều lạ và 
sang trọng. Choáng ngợp, tôi sung 
sướng, khao khát được là chủ nhân 
ngôi biệt thự to đẹp. Tôi thoáng nhớ 
chàng sinh viên tại chức từng thức 
đêm nhem nhếch ở lò mổ trâu... Tôi 
đắn đo: anh Cao cũ kỹ, tồi tội; còn 
Tùng ga lăng, hào hoa...

Chúng tôi đi làng sứ Bát Tràng chơi. 
Tùng tránh chiếc xe jeep đang 
ngược chiều, chạm phải xe than. Xe 
đổ, than tổ ong vung ra mặt đường. 
Tùng quát: “Mù à. Đi với đứng, 
choán hết đường”. Ai thế kia nhỉ? Tôi 
và người kéo xe than nhận ra nhau. 
Mặt anh nhom nhem vết than đen, 
mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Vậy là anh 
Cao không giết mổ trâu nữa mà chở 
thuê than tổ ong lấy tiền đóng học. 
Mặt tôi đỏ bừng, ngượng nghịu. 
Mặt anh Cao tím xám, đứng như trời 
trồng. Còn biết nói gì với nhau lúc 
này nữa. Bẽ bàng. Sượng sùng quá...
Tôi ôm eo Tùng đi tiếp về làng sứ 
Bát Tràng như một kẻ vô hồn.

***
Vẫn những ngày chờ việc lang thang. 
Tôi nhận được thư mẹ, mẹ khen trang 
trại anh Cao rộng mênh mông. Chỗ 
cấy lúa trồng sen, nơi thả cá, nuôi trai 
lấy vỏ khảm đồ gỗ xuất khẩu. Vịt trời, 
le le kêu váng mặt nước. Dạo này, cò, 
diệc, mòng két và chim di trú về nhiều 
lắm... ý mẹ vẫn muốn vun vén cho tôi 
và anh Cao.
 Một hôm, tôi về nhà trọ lúc mười giờ 
đêm, bụng đói meo, mặt ủ ê. Cái Lan 
Anh quẳng cho chiếc bánh mỳ ế, bảo:
- Thêm. Có hi vọng gì không?
- Không! Còn mày? 
- Vẫn rửa bát, chạy bàn ở quán phở. 
Chán quá! Có lúc tao muốn về quê 
quá. Nhưng người tao yêu bảo: “Khó 
khăn chỉ lúc đầu, cùng nắm tay nhau 
trụ vững ở Hà Thành.” Đi làm, mặt tao 
dầy  như mặt thớt. Vừa lau bàn vừa 
sợ gặp thầy, gặp bạn cũ, gặp người 
quen. Lúc nào cũng thảng thốt, đánh 
vỡ bát đĩa liên tục. Ông chủ, mắng 
như mắng bò, cuối tháng trừ hết chỉ 
đủ tiền ăn. Hôm nay, có lão khách cứ 

35 - 2014 179

 AUTO THACO



nhìn chằm chằm vào ngực tao. Ăn 
xong trả tiền, lão vo tròn tờ năm mươi 
đồng nhét vào ngực tao, bảo: “Không 
phải thối lại. Ngày mai, anh lại đến”.  
Tổ bà cái lão hỗn, móng tay lão chọc 
vào chân vú non tao bây giờ còn dớm 
máu. Cứ đà này, tao bỏ. 
Tôi chán ngán, uống liền hai viên 
Seduxen, để nguyên quần áo, lên 
giường ngủ.

***
Năm cuối chuẩn bị làm luận văn 
tốt nghiệp, tôi len lén giấu bụng 
đến phòng sản tư nhân. Dự định 
của tôi chẳng thành sau mấy tháng 
nén bụng để ép Tùng cưới. Thai to 
không nạo được phải làm côvắc. 
Côvắc là đẻ non bắt buộc. Chắc hẳn 
mẹ tôi chưa bao giờ nghĩ con gái 
phải chịu cảnh khốn nạn này. Tôi lo 
lắng kêu cái Hà và Lan Anh: 
- Tao sợ lắm. Chúng mày đừng bỏ 
tao nhá.
Hai đứa sụt sùi, gật đầu rồi đứng 
ngoài hành lang. Mùi cồn nồng 
nặc. Màu trắng lạnh. Bàn bên, lại 
sắp nạo thai, dao, kéo mỏ vịt, poóc 
xếp... loảng xoảng. Nghe ghê răng. 
Tôi nằm trên bàn, hai chân dạng đặt 
cao ghếch lên. 
- Khôn ba năm dại một giờ. - Bà bác 
sỹ già xỏ tay vào bao và sát trùng, có 
vẻ thương hại tôi. - Thằng Sở Khanh 
nó xéo đâu rồi?
- Vẫn ở Hà Nội, anh ấy chối, bảo 
cháu: Biết có phải là con tôi không?
- Bọn gái trẻ chúng mày chúa cả 
tin nhẹ dạ. Lớ ngớ vào đời là bị lừa 
ngay. Hay là thích ăn chơi đú đởn? 

Nào dạng hẳn chân ra...
Nước mắt tôi trào ra...  

Một tuần sau, bụng tôi đau dữ dội 
phải đi cấp cứu ở Bệnh viện Phụ 
sản. Bác sỹ kết luận tôi bị viêm, dính, 
tắc cả hai vòi trứng. Đây là hậu quả 
của việc làm côvắc trong phòng sản 
tư nhân vô trùng kém. Cái sẩy nảy 
cái ung, khả năng thông tắc không 
được thì tuyệt đường con cái. Người 
tôi chơi vơi, suy sụp...

Rồi cũng đến lúc xuất viện, cái Hà 
và Lan Anh đến đón tôi. Thanh toán 
viện phí, đã có người nộp tiền rồi. 
Tôi đoán là Tùng xoăn làm việc này 
cho tôi như một lời sám hối. 

 ***
Cay đắng rồi cũng nguôi ngoai, tôi 
vẫn phải sống, chưa đến mức tuyệt 
vọng, cuộc đời đang ở phía trước. 
Cái Lan Anh tìm cho tôi nơi làm mới. 
Chị chủ yêu cầu ngủ lại trông hàng. 
May quá, thuận buồm xuôi gió, đỡ 
suất thuê nhà. Tôi phải đong mắm 
Phú Quốc, mắm tôm Thanh Hóa, 
bán hàng khô: cá mực, mộc nhĩ, nấm 
hương... Hết buổi, thân thể dính dấp 
mồ hôi như vừa vớt lên từ bể nước 
mắm, át cả mùi nước hoa. Tôi ngủ 
cùng chị chủ hàng trên gác xép. Ngày 
đầu, mệt quá, ngủ li bì. Gần sáng, 
chợt tỉnh thấy da thịt mình mơn man. 

Hai vú căng lên. Người rạo rực không 
chịu được. Cứ tưởng đang trong bóng 
tối có hổ phục, đại bàng cất cánh, 
trống đồng giả cổ... ở phòng khách 
nhà Tùng xoăn. Nhưng tôi kịp nhận ra 
bàn tay chị chủ đeo đầy nhẫn và vòng 
kiềng. Trời đất ơi! Người đàn bà bốn 
mươi lăm tuổi độc thân đang vuốt ve, 
sờ, nắn, hôn hít cả vào chỗ kín của tôi. 
Tôi rùng mình, ghểnh người ngồi bật 
dậy, toài khỏi chị chủ...

***
Chúng tôi đi tàu đêm về quê. Xuống 
ga Gềnh, trời sáng. Hơn ba chục cái 
xe trâu đậu dềnh dàng, chờ bốc 
hàng. Bỗng dưng, tôi nhận ra một 
dáng người quen. Trời ơi! Anh Cao! 
Anh Cao mặc quân phục bạc màu 
đang làm thủ tục giao vỏ trai, nhân 
hạt sen cho khách bốc lên tàu hàng 
chở đi Hải Phòng xuất khẩu. Nhận 
ra tôi, anh cũng sững sờ. Tôi chỉ 
muốn tìm cái lỗ nẻ chui xuống. Hai 
đứa bạn tôi mừng quá, cái Hà nói:
- Đã đến nước này, tao không giấu 
nữa: Người nạp tiền viện phí cho 
mày là anh Cao, anh còn nhờ chúng 
tao trông nom săn sóc mày đấy. 
Cái Lan Anh bảo:
- Chúng tao mang mày về trả cho 
anh Cao đây.
Thật bất ngờ! Anh nhìn tôi, đôi mắt: 
Sáng, hiền, thương cảm, ấm áp. Tôi 
thấy lòng mình bỏng rát.

VĂN HÓA VĂN NGHỆ
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BÍ QUYẾT KHỎI TẶNG QUÀ
SINH NHẬT VỢ

Hai cậu bạn nói chuyện với nhau:
- Có cách nào để ít phải tặng quà sinh nhật cho 
vợ không?
- Có chứ. Cậu hãy lấy cô vợ sinh ngày 29 tháng 
2 vì như thế 4 năm cậu mới chỉ phải tặng quà 
sinh nhật có một lần.

THÔNG MINH

Ông bố dạy con trai:
- Thông minh và giữ chữ tín là then 
chốt của thành công con ạ. Giả sử con 
đã trót hứa cái gì thì vì điều đó nếu có 
bị khuynh gia bại sản, con cũng phải 
thực hiện. Đó gọi là chữ tín.
- Vậy thì thông minh là gì hả bố?
- Đừng có hứa hẹn những lời như vậy.

SƯU TẦM

MỚI NỔI

Một người mới giàu mua được chiếc
Roll - Royce nên hết sức hãnh diện.
Hôm đó, ông ta lái xe đến sân gôn.
Chơi xong thì có kẻ xin quá giang về thành phố, ông ta 
nhường cho người nọ ngồi vào chỗ cạnh tài xế tức là kế 
cạnh ông ta. Dọc đường, ông nhà giàu hỏi người kia:
- Lần đầu anh ngồi chiếc xe như thế này hở?
- Lần đầu ngồi cạnh tài xế thì đúng hơn, trước kia đi xe 
này tôi toàn ngồi ở phía sau. – Người kia trả lời.

THẾ NÀO LÀ “YẾU SINH LÝ”

“Ông con” đi học về, mếu máo bảo mẹ:
- Mẹ ơi, hôm nay cô giáo con nói 
rằng... hic, hic... nói rằng bố bị yếu...
- Nói thế nào? Bố yếu cái gì?
- YẾU SINH LÝ.
- Hả? Thôi được, đừng nói gì vội, để 
chiều bố mày về nói luôn một thể.
Buổi chiều, ông bố vừa đi làm về đã 
thấy vợ gào lên:
- Nghe con ông nói đi.
“Ông con” mếu máo:
- Cô con bảo bố phải học lại môn 
Sinh và môn Lý để kèm con học!
- ?!!

SỢ RUỒI BU

Nhà chật, đêm đêm thi sĩ sáng tác ngay 
trên bàn ăn. Đêm qua ông thức khuya quá 
nên sáng bảnh mắt vẫn còn ngủ mê. Bà vợ 
thấy tập giấy đầy chữ gài cứng vào cái nắp 
bút bi để ngay ngắn trên bàn. Bà cúi xuống 
tập giấy một lát rồi lấy cái lồng bàn đậy lên. 
Nhà thơ chợt tỉnh ngồi phắt dậy hỏi:
- Sao lại phải đậy lồng bàn?
Bà vợ chẹp miệng rồi thủng thẳng:
- Tôi sợ ruồi bu!
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