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trong lĩnh vực đầu tư xây dựng
hạ tầng và đất đai của Chính phủ
sẽ tạo nhiều động lực để phát
triển trong lĩnh vực công nghiệp,
nông nghiệp, du lịch. Dự báo
tăng trưởng GDP của Việt Nam
năm 2019 ước đạt 6,8%.

Kính gửi: Toàn thể cán bộ và
nhân viên THACO,
Năm 2019, kinh tế thế giới được
dự báo sẽ tăng trưởng chậm lại
do các tác động của chiến tranh
thương mại và nhiều rủi ro trên
thị trường tiền tệ, tài chính. Bên
cạnh đó, cuộc cách mạng công
nghiệp 4.0 sẽ tiếp tục tác động
mạnh mẽ, không ngừng tạo ra
thay đổi lớn trong nhiều lĩnh vực
sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng

lớn đến năng lực tồn tại và phát
triển của từng doanh nghiệp
trong nền kinh tế.
Nền kinh tế Việt Nam đang hội
nhập sâu rộng với khu vực và thế
giới sẽ phải đối diện với nhiều
thách thức nhưng cũng mở ra
nhiều cơ hội. Với những kế hoạch
tiếp tục cải thiện về môi trường
đầu tư và kinh doanh một cách
thông thoáng, cùng với những
điều chỉnh cơ bản và tất yếu

Trong bối cảnh hội nhập khu vực
và thế giới cùng với sự tác động
của cuộc cách mạng công nghiệp
4.0, THACO đã đề ra Chiến lược
sau 2018 nhằm thực hiện Tầm nhìn
là trở thành Tập đoàn công nghiệp
đa ngành lấy Cơ khí và Ô tô là chủ
lực, đồng thời dựa trên thế mạnh
là cơ khí và kinh nghiệm quản trị
công nghiệp để phát triển các
ngành sản xuất kinh doanh khác
có tính chiến lược của nền kinh
tế Việt Nam, có khả năng bổ trợ
cho nhau, bao gồm: Nông nghiệp;
Đầu tư xây dựng Giao thông, Khu
công nghiệp, Đô thị; Logistics và
Thương mại & Dịch vụ.
Dựa trên Chiến lược sau 2018,
THACO đã đề ra Kế hoạch và các
chỉ tiêu trong năm 2019 cụ thể
như sau:
1. Về sản xuất ô tô:
Tiếp tục đầu tư và nâng cấp các
nhà máy lắp ráp ô tô theo hướng
tự động hóa, ứng dụng số hóa
trong quản trị để sản xuất hàng
loạt theo yêu cầu riêng biệt của

khách hàng, tập trung vào các
nhà máy như: Xe du lịch Kia; Xe
du lịch cao cấp; Xe tải mới.
Tập trung đầu tư cho hoạt động
nghiên cứu phát triển sản phẩm
R&D đảm bảo phát triển đầy
đủ các chủng loại, phân khúc
trung cao cấp và đa dạng tính
năng riêng biệt theo yêu cầu của
khách hàng. Đồng thời, thay đổi
công nghệ, mẫu mã kịp thời theo
yêu cầu của thị trường trong
nước và xuất khẩu. Từng bước
triển khai quy hoạch và phân kỳ
đầu tư xây dựng Trung tâm R&D
tập trung với đầy đủ các phần
mềm thiết kế, mô phỏng, tính
toán động lực học, các máy móc
thiết bị thử nghiệm phù hợp. Mở
rộng và nâng cấp đường thử xe
hiện hữu có các làn đường thử
riêng biệt cho xe du lịch, xe tải và
xe bus với đầy đủ các tính năng
kỹ thuật đáp ứng tiêu chuẩn xe
xuất xưởng và yêu cầu về sản
lượng gia tăng trong thời gian
tới. Nghiên cứu thiết kế đường
thử lòng chảo đáp ứng yêu cầu
thử nghiệm sản phẩm mới của
THACO, quy hoạch và phân kỳ
đầu tư đảm bảo hiệu quả khai
thác và sử dụng.
2. Về sản xuất linh kiện phụ tùng
ô tô:
Đẩy mạnh liên doanh - liên kết
và đầu tư xây dựng các nhà máy
sản xuất linh kiện phụ tùng ô tô
chính yếu, trong đó có nhà máy
sản xuất động cơ nhằm gia tăng
tỷ lệ nội địa hóa cho các chủng
loại xe trong đó: Xe bus trên
60%, xe tải trên 40%. Đặc biệt
xe du lịch Kia đạt trên 40% và xe
du lịch Mazda thế hệ thứ 7 đạt
đến 30% vào năm 2020. Đây là
mục tiêu chiến lược và tiên quyết
để gia tăng năng lực cạnh tranh
ở thị trường trong nước và tham
gia xuất khẩu sang các nước
trong khu vực ASEAN. Đồng thời
cung cấp linh kiện phụ tùng ô tô
ra thị trường và xuất khẩu.

3. Về phân phối và bán lẻ ô tô:

“Xưởng dịch vụ công nghiệp”.

Chỉ tiêu doanh số tối thiểu năm
2019 là 110.000 xe bao gồm
75.000 xe du lịch, và 35.000 xe
tải, bus các loại, trong đó xuất
khẩu 1.400 sơ-mi rơ-mooc và 350
xe bus.

4. Về sản xuất cơ khí:

Nghiên cứu phát triển sản phẩm
xe thân thiện với môi trường sử
dụng trong thành phố bao gồm:
xe con, xe tải nhẹ, xe chuyên dụng
và xe bus.
Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư xây
dựng nhanh hệ thống đại lý và
showroom trực thuộc đã được
quy hoạch và chuẩn hóa theo
địa bàn thị trường, theo nhóm
thương hiệu như: hệ thống
trung tâm tải bus dành cho xe
tải, xe bus và xe vận tải chuyên
dụng các loại; Hệ thống cụm
showroom đại lý cho nhóm
thương hiệu Kia & Mazda; Hệ
thống cụm showroom PSA cho
các thương hiệu xe Peugeot,
Citroen và DS; Hệ thống cụm
showroom cho các thương
hiệu BMW, MINI Cooper, BMW
Motorrad. Đặc biệt là triển
khai xây dựng thí điểm một số
Khu phức hợp gồm trung tâm
thương mại kết hợp showroom
ô tô theo mô hình “Một điểm
dừng nhiều tiện ích”.
Quản trị hoạt động phân phối ô
tô xuyên suốt chuỗi giá trị theo
nhóm thương hiệu từ đối tác nước
ngoài, nghiên cứu phát triển sản
phẩm, sản xuất, phân phối, bán
lẻ đảm bảo hoạt động phân phối
được thực hiện theo triết lý kinh
doanh, định vị thương hiệu của
THACO và của các nhóm thương
hiệu một cách nhất quán trong tất
cả các khâu của chuỗi giá trị.
Nâng cao hiệu quả hoạt động của
hệ thống showroom, đại lý đảm
bảo tính đồng nhất thông qua việc
thể hiện triết lý “Tận tâm phục vụ”
và đảm bảo tính hiệu quả qua mô
hình “Showroom thông minh” và

Phát triển ngành nghề Cơ khí trở
thành ngành nghề sản xuất kinh
doanh song song với ô tô trong
đó tập trung vào: Cơ khí Nông
nghiệp, Cơ khí Xây dựng và Cơ
khí thiết bị công nghiệp, thông
qua hợp tác liên doanh, liên kết
với các đối tác trong và ngoài
nước. Dựa trên hoạt động R&D
và năng lực máy móc thiết bị sẵn
có của Tổ hợp Cơ khí, tiến đến
hình thành Trung tâm Cơ khí miền
Trung Việt Nam tại Chu Lai, bao
gồm: cung ứng và thử nghiệm
nguyên vật liệu, Gia công cơ khí
cho từng công đoạn cho khách
hàng. Đặc biệt là Cung cấp các
giải pháp đồng bộ gồm: cơ giới tự động hóa và ứng dụng số hóa
trong quản trị công nghiệp cho
lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng
và sản xuất công nghiệp.
5. Về sản xuất kinh doanh
Nông nghiệp:
Đầu tư phát triển nông nghiệp
theo mô hình sản xuất công
nghiệp với sản lượng lớn, chất
lượng an toàn một cách ổn định
bằng cơ giới - tự động hóa với
các thiết bị chuyên dụng và
ứng dụng số hóa trong quản
trị xuyên suốt chuỗi giá trị
từ nghiên cứu, canh tác, thu
hoạch, vận chuyển, bảo quản,
chế biến, phân phối theo nhóm
cây trồng trước mắt là cây ăn
trái và ngũ cốc. Trong đó:
Đối với sản phẩm nông nghiệp
là cây ăn trái: THACO sẽ thành
lập công ty phân phối bao tiêu
sản phẩm cho công ty Hoàng
Anh nông nghiệp Gia Lai - HNG
để xuất khẩu trái cây tươi và
sản phẩm chế biến từ trái cây từ
tháng 3 và sẽ xuất khẩu 300.000
tấn tương ứng 15.000 container
trong năm 2019. Đồng thời, phối
hợp trồng mới thêm 11.500 ha
trong năm 2019 nâng diện tích

cây ăn trái lên 30.000ha.

chuyển về Đồng Nai.

Đối với sản phẩm nông nghiệp
là ngũ cốc (mà chủ yếu là lúa):
Tiến hành triển khai Dự án sản
xuất công nghiệp ngũ cốc thông
qua đầu tư KCN chuyên phục vụ
nông nghiệp tại tỉnh Thái Bình.
Tổ chức thi công 4,8km đường
kết nối KCN nông nghiệp với
Quốc lộ 10. Đầu tư bến cảng
sông nội địa. Triển khai cánh
đồng thực nghiệm trồng lúa
giống, ứng dụng cơ giới hóa và
quản trị công nghiệp vào canh
tác, hình thành mô hình cánh
đồng mẫu lớn. Đồng thời tiến
hành triển khai liên kết trồng
lúa với các hợp tác xã, cung cấp
giống, vật tư nông nghiệp và
giải pháp cơ giới hóa, hỗ trợ kỹ
thuật một cách đồng bộ từ khâu
làm đất đến khâu thu hoạch và
bao tiêu nông sản.

7. Về Đầu tư xây dựng Giao
thông hạ tầng, KCN - Đô thị:

6. Về kinh doanh giao nhận vận
chuyển - Logistics:
Triển khai thực hiện chiến lược kinh
doanh logistics của THACO tại
Chu Lai, đẩy mạnh khai thác các
dịch vụ: Cảng; Vận tải biển; Vận tải
đường bộ; Kho hàng nhằm đáp ứng
nhu cầu của các doanh nghiệp tại
Khu KTM Chu Lai và Khu vực Miền
Trung – Tây Nguyên. Tập trung ưu
tiên khai thác các nguồn hàng đối
lưu cho các tuyến vận tải quốc tế
từ Chu Lai xuất khẩu đến các nước
trong khu vực nhằm tối ưu hóa chi
phí. Triển khai đầu tư xây dựng
bến cảng nước sâu, đồng thời phối
hợp với tỉnh Quảng Nam để nạo
vét tuyến luồng có độ sâu đồng
bộ để tiếp nhận tàu trọng tải đến
50.000 tấn. Đặc biệt là đẩy mạnh
hoạt động Logistics nông nghiệp,
trước mắt là vận chuyển trái cây
bằng xe lạnh chuyên dụng, vận
chuyển vật tư nông nghiệp, dịch
vụ kho lạnh, bãi container lạnh đáp
ứng yêu cầu xuất khẩu cho Hoàng
Anh nông nghiệp Gia Lai. Đối với
các nông trường ở Tây Nguyên và
Nam Lào vận chuyển về Chu Lai và
các nông trường ở Campuchia vận

Tham gia đấu thầu để đầu tư
xây dựng công trình giao thông
cấp Nhà nước theo hình thức
PPP. Đẩy nhanh tiến độ thi công
cầu Thủ Thiêm 2 những phần
không vướng mặt bằng, tiếp tục
thi công các công trình 4 tuyến
đường, Quảng trường trung tâm
& Công viên bờ sông khi công
tác pháp lý và giải tỏa mặt bằng
được Nhà nước giải quyết.
Triển khai mở rộng Khu công
nghiệp cơ khí ô tô và Khu công
nghiệp nông - lâm nghiệp xanh
sạch, thân thiện với môi trường,
tiết kiệm năng lượng, có hạ tầng
kỹ thuật đồng bộ nhằm thu hút
các nhà đầu tư thông qua hợp
tác, liên doanh, liên kết và cho
thuê mặt bằng tại Chu Lai và khu
công nghiệp chuyên nông nghiệp
ngũ cốc tại tỉnh Thái Bình.
Triển khai đầu tư dự án khu đô
thị nhà ở cho chuyên gia và công
nhân tại Chu Lai, trước mắt là nhà
ở công vụ cho chuyên gia, cán
bộ của THACO thay thế cho khu
Hòa Thuận tại Tam Kỳ.
Đẩy nhanh tiến độ thi công xây
dựng giai đoạn 2 của dự án phức
hợp ở Myanmar sớm hơn tiến độ
đề ra.
Triển khai Dự án chỉnh trang đô
thị tại thành phố Đà Lạt và Bến
Tre tạo điểm nhấn trung tâm đô
thị với quy hoạch hài hòa không
gian đô thị cho các chức năng
nhà ở, thương mại, dịch vụ góp
phần phát triển kinh tế cho 2 địa
phương này.
8. Về Thương mại – Dịch vụ:
Phát triển các loại hình kinh
doanh: Trung tâm thương mại;
Trung tâm hội nghị tiệc cưới; Siêu
thị; Ăn uống; Vui chơi giải trí và

Văn phòng cho thuê thông qua
các hình thức như: Chọn lựa các
đối tác có thương hiệu để liên
doanh - liên kết, nhượng quyền
thương hiệu và tự phát triển kinh
doanh. Trước mắt là đưa vào hoạt
động thí điểm Dự án IIA tại khu
đô thị Sala - Thủ Thiêm tiến đến
mở rộng kinh doanh tại các dự án
phức hợp trung tâm thương mại
kết hợp với showroom ô tô tại các
tỉnh thành phố khác. Đồng thời,
nghiên cứu và phát triển thương
mại điện tử song song với hoạt
động thương mại truyền thống,
đáp ứng xu hướng tiêu dùng của
khách hàng.
Thành lập và vận hành hoạt động
các công ty bảo vệ, dịch vụ vệ
sinh, cây xanh và cho thuê xe
(tập trung đầu mối) để trước mắt
phục vụ trong THACO và tiến
đến kinh doanh ra bên ngoài.
9. Về Nghiệp vụ quản trị:
Các Ban Nghiệp vụ quản trị bao
gồm quản trị chung và quản trị
chuyên môn riêng được tổ chức
dựa trên quan điểm “kết hợp tạo
lợi thế và chuyên biệt để hiệu
quả”, theo yêu cầu từ thực tiễn
sản xuất kinh doanh và phù hợp
với mô hình tập đoàn đa ngành
của THACO. Các Ban nghiệp vụ
được cấu trúc gồm các phòng, vị
trí chức danh phụ trách các lĩnh
vực sản xuất kinh doanh hoặc
pháp nhân; theo phân khúc chuỗi
giá trị và kiêm nhiệm quản lý địa
bàn; đồng thời có các phòng
chuyên môn tại VPTQ. Nhân sự
nghiệp vụ cần nắm vững hoạt
động sản xuất kinh doanh các
lĩnh vực ngành nghề của THACO
để tham mưu cho lãnh đạo và
tham gia quản trị. Đồng thời lãnh
đạo các lĩnh vực ngành nghề cần
điều hành sản xuất kinh doanh
thông qua bộ máy nghiệp vụ
quản trị. Hiện nay, THACO chúng
ta đang vận hành cấu trúc và sơ
đồ chức danh với chức năng,
nhiệm vụ, trách nhiệm cơ bản và
đã bổ nhiệm được một số nhân

sự đảm nhận các vị trí, chức vụ
nhất định. Công việc tiếp theo
phải làm ngay là rà soát, chuẩn
hóa và chi tiết hơn các chức
năng, nhiệm vụ, trách nhiệm.
Đồng thời, ban hành các quy
định, quy trình khung cũng như
bố trí nhân sự đáp ứng cơ bản
sơ đồ tổ chức để điều hành
sản xuất kinh doanh. Công tác
quản trị phải được đề cao và
quan tâm thực hiện, tổ chức
đào tạo, huấn luyện liên tục,
sát sao đảm bảo được tính tuân
thủ trong hệ thống.
Anh chị em cán bộ nhân viên
thân mến!
Tinh thần đóng góp, cống hiến
và Thái độ làm việc tích cực của
cán bộ và nhân viên đã hình
thành triết lý kinh doanh của
THACO là “Mang lại giá trị cho
khách hàng, xã hội và có đóng
góp thiết thực vào nền kinh tế
đất nước” và hình thành văn hóa
riêng của THACO mà bước đầu
đã làm cho khách hàng, đối tác
nể trọng và tin yêu, đồng thời đã
đưa THACO phát triển lớn mạnh
như ngày hôm nay.
Chúng ta có thể tự hào về sự
hình thành và phát triển một
cách chân chính và có đóng
góp, cống hiến thể hiện rõ ràng
qua triết lý kinh doanh và văn
hóa của mình nhưng cũng phải
thấy trách nhiệm nặng nề hơn
trong việc duy trì và phát triển
cao hơn của một tập đoàn hàng
đầu có ảnh hưởng đáng kể đến
cộng đồng doanh nghiệp, xã
hội và nền kinh tế của đất nước.
Để THACO tiếp tục phát triển
một cách bền vững và không
giới hạn dựa trên chiến lược đa
ngành sau 2018 thì trước tiên
Triết lý THACO là “Mang lại
giá trị cho khách hàng, xã hội
và có đóng góp thiết thực vào
nền kinh tế đất nước” phải được
thấm nhuần vào trong tư tưởng,
quan điểm quản trị điều hành
và Triết lý làm việc của nhân sự

THACO là “Tận tâm phục vụ và
đóng góp, cống hiến” phải được
thể hiện trong từng hành động,
ứng xử của nhân sự mà trước
tiên là trong đội ngũ lãnh đạo
các cấp của THACO. Kế đến là
phải tăng cường đào tạo huấn
luyện về quản trị, chuyên môn
nghề nghiệp và năng lực lãnh
đạo để đội ngũ lãnh đạo các cấp
vận dụng tốt 5 trụ cột là: Triết
lý giá trị, chiến lược khác biệt,
quản trị đặc thù, nhân sự phù
hợp và môi trường làm việc văn
hóa thuận tiện vào trong lĩnh
vực, đơn vị, bộ phận mà mình
lãnh đạo, quản lý điều hành.
Hình thành được đội ngũ “lãnh
đạo toàn diện” nhằm kế nhiệm
và đảm đương được trọng trách
cao hơn trong tương lai.
Với các nguồn lực đáng kể mà
THACO chúng ta đã tích lũy
được, cùng với những định
hướng đúng đắn và chiến lược
khác biệt, tôi kêu gọi toàn thể
cán bộ nhân viên nỗ lực và quyết
tâm thực hiện tốt kế hoạch
năm 2019 đã đề ra, đưa THACO
chúng ta sẽ tiếp tục phát triển
đa ngành một cách bền vững,
vươn tới một tầm cao mới và
luôn xứng đáng là một thương
hiệu lớn của đất nước, có đóng
góp phát triển đất nước và luôn
phát triển cùng đất nước.
Chào thân ái và đoàn kết.
Trần Bá Dương

2019 MESSAGE
OF THACO CHAIRMAN
Government will create a big
momentum for big growth in industry, agriculture, and tourism.
It is estimated that Vietnam’s
GDP growth in 2019 is estimated
at 6.8%.

Dear THACO staff,
In 2019, the world economy is forecasted to have slow growth due
to the impacts of the trade war and risks from the monetary and
financial markets. In addition, Industrial Revolution 4.0 will continue
its strong imprints, constantly creating major changes in many areas
of production and business, greatly affecting the establishment and
development of each enterprise in Vietnam’s economy.
Deeply integrated into the regional and global economies, Vietnam
will not only face many challenges but also receive many opportunities as well. Upholding open plans to continue to improve the investment and business environment, along with basic and essential
adjustments in the field of infrastructure and land investment, the

In the context of regional and
global integration with the impacts of the Industrial Revolution 4.0, THACO has proposed
the post-2018 strategy to realize
the vision to become a multi-industry group that takes Mechanical engineering and Automotive
as its key business, based on its
strengths being mechanical engineering and industrial management experience to develop
other strategic production and
business sectors of the Vietnamese economy that support
mutually, including: Agriculture,
investment and construction of
transport infrastructure, industrial parks, urban areas, Logistics,
and Trading & Services.
Based on this strategy, THACO
has put forward 2019 plan and
targets as follows:
1. Automotive manufacture:
The company continues to invest and upgrade auto assembling factories in the direction of
applying automation and digitization in management to make
mass customization. We focus
on factories: Kia Passenger Car

Factory, premium passenger car
factory, and new THACO truck
factory.
We also focus on investing in
R&D activities to ensure the development of full ranges from
middle-class to high-end segments with a variety of specialized features as required by customers. At the same time, new
technology and car models will
be promptly adopted in line with
the requirements of the domestic markets and exports. Step by
step, we will carry out the master plan and invest to build a
centralized R&D center with adequate software for designing,
simulating, calculating dynamics,
and suitable testing equipment
and machines. We also aim to
expand and upgrade the existing test roads with separate test
lanes for passenger cars, trucks
and buses with technical features that meet the standards of
rolled-out vehicles and increased
production requirements in the
future. We are also working on
the basin-shaped test road to
test THACO new products, including planning and scheduling
investments to ensure the efficiency of exploitation and use.
2. Production of automotive
spare parts:
The
company
promotes
joint-venture - partnership and
invests in building major automobile spare parts manufacturing factories, including engine
factories to increase localization
rates for vehicles: over 60% for
buses, and over 40% for trucks.
Especially, Kia passenger car rate
is over 40% and Mazda 7-generation passenger car is expected
to reach 30% in 2020. This is a
strategic and prerequisite goal
to increase our competitiveness
in the domestic market, to take
part in exports to ASEAN countries, at the same time, to supply

automotive spare parts to the
markets and exports.
3. Car distribution and retail:
The minimum sales target for
2019 is 110,000 vehicles, including 75,000 passenger cars,
35,000 trucks and buses of all
kinds, including 1,400 semi-trailers and 350 buses.
Environmentally friendly vehicles in the city will be researched
and developed, including: cars,
light-duty trucks, specialized vehicles and buses.
THACO continues to speed up
investment in building the system of dealerships and affiliated showrooms that have been
planned and standardized according to the market locations,
brands such as: Bus & Truck center for trucks, buses and specialized vehicles of all kinds, showroom clusters for Kia & Mazda
passenger cars, PSA showrooms
for Peugeot, Citroen and DS
brands, showrooms for BMW,
MINI, and BMW Motorrad brands.
Especially, we are to build a pilot
complex of commercial centers
in combination with automobile
showrooms under the model of
“One stop, multiple services”.
The company manages auto
distribution activities throughout the brand value chain from
foreign partners, product development & research, production,
distribution, retail to ensure its
distribution activities according
to THACO’s business philosophy,
brand positioning and brand
groups consistently in all stages
of the value chain.
We also improve the operational
efficiency of the showrooms and
dealerships to maintain the consistency by complying to “Dedicated service” and the efficiency
through “Smart Showrooms” and

“Serviced industrial workshops”.
4. Mechanical production:
We aim to develop Mechanical
Engineering as a business line in
parallel with automobiles, focusing on: Agricultural Engineering,
Construction Engineering and Industrial Equipment Engineering,
through joint venture and partnership with domestic and foreign partners. Based on R&D activities and available machinery
and equipment capacity of the
Mechanical Engineering Zone,
Central
Vietnam
Mechanical
Center will be established in Chu
Lai, supplying and testing materials, processing in each stage
for customers. Especially, the
center will provide synchronous
solutions in terms of mechanics
- automation and digital application in industrial management
for agriculture, construction and
industrial production.
5. Agriculture production and
business:
We will develop agricultural industrially with large volume, sustainable safe quality by mechanization - automatization with
specialized equipment and digital applications in management
throughout the chain value from
cultivation, harvesting, transporting, preserving, processing,
distributing according to plant
groups, fruit trees and cereals at
the moment. Particularly:
For fruit trees: THACO will establish a company to distribute
products for Hoang Anh Gia Lai
Agriculture Company - HNG to
export 300,000 tons of fresh
fruits and fruit products from
March, equivalent to 15,000 containers in 2019. At the same time,
we will carry out new planting on
another 11,500 hectares in 2019
to increase the area of fruit trees
to 30,000 hectares.

For cereals (mainly rice): We
will conduct the project of cereal industrial production through
agricultural industrial zone investment in northern Thai Binh
province. We are planning to
build an 4.8km road connecting
the agricultural industrial zone to
the National Highway 10. In addition, an inland river port will be
established. Pilot rice fields will
apply mechanization and industrial management into cultivation, forming a large field model. Meanwhile, we also partner
with cooperatives in planting
rice, supplying seeds, agricultural materials and mechanized
solutions, synchronous technical
support from land preparation to
harvesting and agricultural product consumption.
6. Logistics:
We will implement THACO’s logistics business strategy in Chu
Lai, promoting the services: Port,
maritime
shipping,
trucking,
warehouse to meet the needs of
businesses in Chu Lai Open Economic Zone and Central Vietnam
- Central Highlands. We will focus on exploitation of countertrade goods for international
transportation routes from Chu
Lai to regional countries for cost
optimization. We also invest in
the construction of deep-water
ports, at the same time coordinating with Quang Nam province to dredge channels with
synchronous depths to receive
vessels of up to 50,000 DWTs.
Especially, we will promote agricultural Logistics activities, for
the moment, transporting fruits
by specialized refrigerated vehicles, transporting agricultural
materials, freezer storage services, freezer container yards to
meet export requirements for
Hoang Anh Gia Lai Agriculture.
Farms in the Central Highlands
and Southern Laos will transport
goods to Chu Lai, while the ones

in Cambodia will make transportation to Dong Nai.
7. Construction and investment
of traffic infrastructure, industrial zones and urban areas:
We will participate in the bidding to invest in the construction of state-level traffic works
in the form of public-private
partnership (PPP) contract. For
Thu Thiem 2 Bridge construction, we will expedite the areas not under land clearance,
continue the construction of 4
main roads, Central Square &
Riverside park when the legal
works and land clearance are
approved by the State.
We will expand the automotive mechanical industrial park
and the clean, environmentally
friendly, energy-efficient agricultural and forestry industrial
park, with synchronous technical infrastructure in order to
attract investors into joint-ventures, partnerships, and ground
leasing in Chu Lai and Cereal Industrial Park in Thai Binh
province.
We also aim to implement the
housing project for experts and
workers in Chu Lai, at the moment houses for THACO’s experts and staffs to replace Hoa
Thuan area in Tam Ky City.
Moreover, the construction of
phase 2 of the complex project
in Myanmar will be speeded up
ahead of schedule.
THACO will also proceed the
urban embellishment projects
in Da Lat and Ben Tre cities
to create a focal point for the
urban center with harmonized
urban space planning for housing, trade and service, contributing to the local economic development.

8. Trading - service:
We focus on developing the following business models: commercial centers, convention centers, supermarkets, food courts,
entertainment centers and offices for lease by means of selecting brand partners for joint
ventures, partnerships, franchise,
and self-development. For the
moment, we will put into operation IIA Building in Sala City
- Thu Thiem to expand business in projects of complexes
of commercial centers and car
showrooms in other provinces
and cities. Also, we will promote
the research and development
of e-commerce in parallel with
traditional commercial activities,
meeting customers’ trends.
The company will establish and
operate companies providing
securities, sanitation services,
greenery and car rental (gathering in focal points) firstly inside
THACO, then opening to outside
markets.
9. Operational management:
The Operational Management
departments including general management and specialized
management
are
organized
based on the concept of “combining advantages and specialization for efficiency”, as required
by practical business practices and compliance to THACO’s
multidisciplinary group model.
The operational management
departments are structured to
include sub-departments, positions in charge of production
and business, or legal entities,
some which are categorized as
per the value chain and areas,
and specialized departments at
THACO’s headquarters. The operational staff should master the
production and business activities of THACO’s business fields
to advise leaders and participate

in the company’s governance.
At the same time, the leaders of
each business line need to manage their business through the
operational management departments.
Currently, THACO is operating in
line with the structure with basic
functions, tasks and responsibilities and has appointed a number
of personnel into certain positions. Our incoming task will be
to review, standardize and detail
the functions, tasks and responsibilities. At the same time, regulations and processes will be
issued, while personnel restructuring will be made to meet basic
organizational structure to manage our production and business. Governance must be highly
appreciated and taken care of.
Continuous training courses will
be provided to ensure compliance within the system.
Dear THACO staff!
Your spirit of contribution, dedication and positive working
attitude has formed THACO’s
business philosophy of “Delivering values to customers and
society and making substantial
contribution to the economy”
and THACO’s corporate culture
that initially has won the respect
and love from customers, partners, and developed THACO to
this day.
We can be proud of our true
formation, development and
contribution that is evident in
our business philosophy and
corporate culture. However, we
must also see the heavier responsibility in maintaning and
reaching to a new height of a
leading corporation which has a
significant impact on the country’s business community, society and economy.

In order for THACO to continue
developing in a sustainable and
unlimited way based on its multidisciplinary strategy after 2018,
first of all, THACO’s philosophy
“Delivering values to customers
and society, making substantial
contribution to the economy”
must be the core of its governance mindset. Meanwhile, the
working philosophy of THACO’s
personnel “Dedication and contribution in service” must be expressed in each staff’s behavior,
especially THACO’s executives
at all levels.
What comes next is the promotion of training in terms of governance, professionalism and leadership among THACO’s leaders
so that THACO’s 5 pillars: value
philosophy, different strategy,
distinctive management, suitable personnel and convenient
and civil working environment
can be applied efficiently into
each field. Accordingly, a “comprehensive leadership” team can
be formed therefrom to succeed
and claim bigger responsibility in
the future.
With the considerable resources
that THACO has accumulated,
along with the right orientations
and different strategies, I would
call for your efforts and determination to complete the 2019
targets, helping our sustainable
development as a multidisciplinary group, reaching a new
height and deserving a big brand
in Vietnam, contributing to the
development of the country and
always developing with country.
Best regards,
Tran Ba Duong

N

gày 24/3/2019, THACO khởi
công 4 dự án, bao gồm: Khu
công nghiệp nông - lâm nghiệp;
Khu công nghiệp cơ khí và ô tô Thaco
Chu Lai mở rộng; Xây dựng bến cảng
đón tàu 5 vạn tấn; Khu nhà ở công nhân
và tái định cư. Đến dự có Thủ tướng
Chính phủ, Lãnh đạo Trung ương, các
Bộ, Ban, Ngành và đại diện một số
tỉnh thành, các đối tác cùng đông đảo
phóng viên báo đài.
Sau đây Ban biên tập Tạp chí THACO
xin trân trọng trích đăng 3 bài phát biểu
của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ
tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn
Thu và Chủ tịch HĐQT THACO Trần Bá
Dương cùng một số hình ảnh đáng chú
ý trong buổi lễ.
On 24 March 2019, THACO held the
ceremonies for: Industrial Park for
Agriculture & Forestry, Expansion of
Thaco Chu Lai Expanded Mechanical – Auto Industrial Park, Wharf for
50,000-ton vessels, Residential Area
for Workers and Resettlement. The
participants were the Prime Minister,
leaders of the State, departments,
ministries, provinces and cities, business partners and media.
THACO Editorial Board would like
to post the speeches of Prime Minister Nguyen Xuan Phuc, Chairman of
Quang Nam People’s Committee Dinh
Van Thu and THACO Chairman Tran Ba
Duong as well as some photos of the
ceremonies.

Kính thưa toàn thể quý vị,
Hôm nay tôi cùng quý vị lãnh đạo
vui mừng trở lại Chu Lai của tỉnh
Quảng Nam. Với người dân nơi
đây cũng như cả nước, Quảng
Nam không chỉ là một biểu tượng
sống động về tinh thần yêu nước,
ý chí quật cường, mà còn là vùng
đất của những doanh nghiệp
tiên phong, dám nghĩ, dám làm
với khát vọng vươn ra biển lớn,
như những gì chúng ta đã nhìn
thấy với sự có mặt của nhiều tập
đoàn, nhà đầu tư trong nước và
quốc tế đến với Chu Lai.
Gần 20 năm trước, ít ai có thể
hình dung một vùng đất cằn cỗi,
hoang hoá như Chu Lai lại có
thể trở thành đại bản doanh của
ngành công nghiệp thành công
hàng đầu cả nước. Năm 2018,
giá trị sản xuất công nghiệp của
THACO tại Chu Lai đạt trên 42
nghìn tỷ đồng, đảm bảo công ăn
việc làm cho gần 9000 người,

trong đó 60% là người dân từ các
tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà
Nẵng, đóng góp gần 16.000 tỷ
đồng vào ngân sách.
Từ hơn 15 năm, trước khi Nghị
quyết Trung ương 5 khóa 12 ra
đời, THACO nói riêng, khu kinh
tế mở Chu Lai nói chung đã góp
phần khẳng định một cách đúng
đắn từ rất sớm vai trò động lực
quan trọng của khu vực kinh tế
tư nhân, đặc biệt là đối với một
trong những vùng đất mà người
xứ Quảng hay gọi là “chó ăn
đá, gà ăn sỏi” ở khúc ruột miền
Trung. Tại sao Chu Lai thành
công, điều gì cần rút ra từ câu
chuyện này, kể cả những bài học
thực tiễn, những tư duy chiến
lược cần đúc rút? Nhân sự kiện
hôm nay tôi xin khái quát 6 điểm
chính rút ra từ Thaco Chu Lai:
Trước hết, tài nguyên quan
trọng hàng đầu của Chu Lai nói
riêng, cả nước nói chung, không

nằm dưới lòng đất hay ngoài
biển khơi, mà ở trong chính khối
óc, quyết tâm của Đảng bộ,
chính quyền và khát vọng vượt
lên chính mình của cộng đồng
doanh nghiệp, nhà đầu tư. Đó là
lý do từ đầu nhiệm kỳ đến nay,
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
đã thường xuyên đối thoại với
cộng đồng doanh nghiệp, vận
động, đánh thức tinh thần khởi
nghiệp, khát vọng dân tộc trong
mỗi doanh nghiệp và nhà đầu tư.
Hai là, muốn thành công, địa
phương cần vận động bằng được
những con sếu đầu đàn, có khả
năng đi trước dẫn đường. Con
sếu đầu đàn phải là những nhà
đầu tư giàu nghị lực, quyết tâm,
sở hữu tiềm lực tài chính, có tinh
thần dân tộc, có tầm nhìn xa,
trông rộng, tư duy quản trị và óc
kinh doanh nhạy bén.
Ba là, vận động được nhà đầu
tư chỉ là bước đi thành công đầu

tiên trên một hành trình dài. Địa phương, đặc biệt
là cấp lãnh đạo phải luôn đồng hành, sát cánh
cùng nhà đầu tư, coi uy tín doanh nghiệp chính là
uy tín của mình, xem khó khăn của doanh nghiệp
cũng là khó khăn của chính mình và mỗi thành quả
mà doanh nghiệp đạt được cũng là thành quả của
chính địa phương. Ngược lại, cộng đồng doanh
nghiệp, nhà đầu tư phải xây dựng cho mình tư
tưởng tương tự. Chìa khóa quan trọng để thực hiện
được điều này là công thức 3 bên cùng thắng, tức
win-win-win chứ không chỉ win-win: Giữa Đảng
Bộ, chính quyền - cộng đồng doanh nghiệp - nhân
dân địa phương; đồng thời giữ vững nguyên tắc “3
trong 1” là kinh tế, xã hội và môi trường trong mọi
lựa chọn chiến lược và mô hình phát triển.
Bốn là, phải thường xuyên nuôi dưỡng khát vọng
ngày mai phải tươi sáng hơn hôm nay, mọi thành
quả có được không phải để bất kỳ ai tự mãn mà
phải xem đó là tiền đề, nền tảng cho những quyết
tâm và thành quả to lớn như lời dặn của Bác Hồ
năm xưa về mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam
“đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Hơn lúc nào hết,
từ giờ trở đi chúng ta phải cùng nhau xây dựng
niềm tin, nuôi dưỡng khát vọng này sâu sắc hơn
nữa trong từng doanh nghiệp Việt Nam.
Năm là, phải không ngừng đổi mới sáng tạo trong
cách tiếp cận trong cùng một vấn đề, trong chính
những việc mình đã và đang làm rất tốt. Đó là lý
do mà chúng ta trở lại nơi đã từng đến và thăm lại
cùng một địa điểm, một nhà máy. Bởi đây không
chỉ là nhà máy mà còn là một ví dụ sống động về
tinh thần đổi mới sáng tạo, về khả năng nắm bắt
và vận dụng tốt nhất xu hướng cách mạng công
nghiệp 4.0, là nơi sẽ kết hợp tuyệt vời giữa công
– nông - lâm gắn liền với xuất khẩu và dịch vụ
logistics gắn với hàng không, hàng hải.
Sáu là, trong mọi đột phá về chiến lược thì đột phá
về phương diện thể chế - cơ chế - chính sách luôn
đóng vai trò tiên quyết. Điều này không chỉ phụ
thuộc vào những chuyển động từ cấp Trung ương
mà địa phương cũng là chất xúc tác chiến lược,
đóng góp ví dụ thực tiễn cho những hoạch định
chiến lược và chính sách cấp Trung ương, đã góp
phần quan trọng vào thành quả đổi mới chung của
cả nước, dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng.

nổi tiếng mà trong tương lai gần sẽ góp phần quan
trọng đưa Việt Nam trở thành trung tâm đồ gỗ nội
thất của thế giới, trung tâm chế biến nông lâm sản
chất lượng cao của cả nước, có khả năng vươn tới
những thị trường tiêu dùng có sức cầu lớn ở các
thị trường ASEAN, Đông Bắc Á, Trung Quốc, G7
và G20…
Thứ hai, sự chuyển mình của Chu Lai hôm nay
vẫn chưa thực sự tương xứng với các giá trị tự
nhiên về vị trí địa lý chiến lược của Chu Lai trên
bản đồ khu vực và thế giới. Chu Lai chứa đựng
nhiều yếu tố then chốt để thiết lập những mô
hình kinh doanh lớn và hiệu quả, chẳng hạn quy
mô diện tích tự nhiên, khả năng thiết lập các hạ
tầng kết nối chiến lược, hệ thống logistics, cảng
nước sâu, liền kề với Dung Quất, Quảng Ngãi,
quỹ đất dự trữ to lớn cho việc quy hoạch một
sân bay lớn nhất nước và đặc biệt là một tiềm
năng du lịch hấp dẫn, độc đáo. Chu Lai là cửa
ngõ kết nối đến các trung tâm di sản do Unesco
công nhận như Thánh địa Mỹ Sơn, khu dự trữ
sinh quyển thế giới Cù lao Chàm, Phố cổ Hội An,
những bãi biển hoang sơ tuyệt đẹp… Rõ ràng,
Chu Lai không chỉ được biết đến về phương diện
công nghiệp mà nơi đây hoàn toàn có thể là một
trung tâm du lịch mới. Chúng ta không được tự
mãn với những gì đang có, cần nhìn nhận và
đánh thức những tiềm năng mới của chính vùng
đất này.
Thứ ba, đến với Chu Lai là đến với quê hương truyền
thống cách mạng, đặc biệt Đảng bộ Quảng Nam đã
được thành lập từ năm 1930, đến nay là 89 năm, ở
đây người dân hào sảng, lực lượng lao động trẻ dồi
dào, siêng năng, có khả năng tiếp thu kỹ thuật, có
tình nghĩa sâu nặng với quê hương của rất nhiều
anh hùng, nghĩa sĩ và liệt sĩ (trên 70 nghìn liệt sĩ tại
địa phương, hơn 35 nghìn liệt sĩ từ các nơi khác, tức
là trên 105 nghìn liệt sĩ đã hy sinh tại mảnh đất này).

Còn có những bài học quan trọng nữa nhưng hôm
nay tôi muốn đặc biệt nhấn mạnh những bài học
này, để từ đó soi chiếu trở lại bối cảnh Chu Lai
trong giai đoạn phát triển mới. Cụ thể:

Phần lớn lực lượng lao động của THACO nói riêng,
Chu Lai nói chung là con em địa phương, được đào
tạo, trưởng thành chính tại nơi đây để đóng góp trở
lại vào thành công của doanh nghiệp trên địa bàn.
Đây chính là nguồn tài nguyên quan trọng hàng đầu
của Chu Lai và nhiều địa phương khác trên khắp
Việt Nam. Ngoài ra cũng cần lưu ý rằng thành công
của Chu Lai sẽ tạo tiền đề quan trọng để Chu Lai
– Dung Quất - Đà Nẵng góp phần tạo nên sức bật
mới cho toàn bộ miền Trung – Tây Nguyên. Chúng
ta gọi đó là cực tăng trưởng Thừa Thiên Huế - Đà
Nẵng - Quảng Nam – Quảng Ngãi – Bình Định.

Đứng tại nơi đây, tôi đang hình dung rõ ràng về
một Chu Lai không chỉ là khu sản xuất cơ khí ô tô

Thứ tư, hướng tới mục tiêu hình thành cực tăng
trưởng Chu Lai - Dung Quất và TP Đà Nẵng; Chu

Lai - Quảng Nam; Dung Quất - Quảng Ngãi và TP
Đà Nẵng cần liên kết, cộng hưởng trong các hoạch
định chính sách, nguồn lực cho phát triển, đặc biệt
là tinh thần đối thoại, liên kết và đề xuất lên Trung
ương những ý tưởng đột phá về cơ chế, thể chế,
chính sách nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh
cho toàn bộ vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
Tây Nguyên, trong đó có vùng lõi Đà Nẵng, Thừa
Thiên Huế, Quảng Nam và Dung Quất, Quảng Ngãi,
Bình Định như đã nêu ở trên: trong các đột phá về
chiến lược thì đột phá về phương diện thể chế - cơ
chế - chính sách luôn đóng vai trò tiên quyết.
Thứ năm, bài học thực tiễn của Chu Lai cho thấy
để xây dựng một khu vực động lực kinh tế thành
công, chúng ta cần hình thành một hệ sinh thái
hoàn chỉnh để thu hút, giữ chân doanh nghiệp, lôi
kéo các nhà đầu tư mới, khuyến khích những khát
vọng kinh doanh vươn ra biển lớn. THACO là một
ví dụ tốt về tư duy hội nhập chuỗi giá trị toàn cầu.
Tới đây, Chu Lai hứa hẹn sẽ là nơi đất lành chim đậu
của các doanh nghiệp ngành gỗ. Với các nền tảng
về công nghiệp cơ khí, phụ trợ sẵn có; cùng với các
yếu tố hạ tầng được quy hoạch tốt như chợ giao
dịch gỗ nguyên liệu, vùng nguyên liệu sẵn có, hệ
thống cảng logistics và cách tiếp cận toàn diện, đi
vào chế biến sâu, tạo ra các loại sản phẩm từ cây
lâm nghiệp (gồm cả thân, cành, rễ lá…), chắc chắn
các doanh nghiệp đặt nhà máy tại nơi này sẽ tiết
kiệm được nhiều chi phí trong quá trình sản xuất
và tiêu thụ, giúp nâng cao đời sống của người dân
địa phương.
Thứ sáu, có thể nói những gì chúng ta chứng kiến ở
Chu Lai, sự tham gia của tập đoàn công nghiệp vào
lĩnh vực nông nghiệp là sự đảo chiều dòng vốn có
tính chiến lược, kết hợp các yếu tố nền tảng công
nghiệp vào phục vụ phát triển nông nghiệp sẽ giúp
tạo ra đột phá lớn về năng suất và giá trị sản xuất,
từ đó tạo nên những chuyển biến tích cực và căn
bản nhằm nâng cao hơn nữa đời sống, sinh kế của
người dân, góp phần hiện thực hóa chủ trương lớn
của Đảng và Nhà Nước về nông nghiệp, nông dân
và nông thôn.
Sự tham gia của các nhà công nghiệp vào lĩnh vực
nông nghiệp sẽ góp phần giải bài toán lớn về nguồn
vốn cho nông nghiệp và nông thôn. Ngoài vốn, xu
hướng này sẽ đóng góp nền tảng quản trị sản xuất
quy mô lớn, khả năng ứng dụng công nghệ, tư duy
sản phẩm, năng lực tiếp cận thị trường và nguồn
nhân lực được chuẩn hóa, từ đó có thể giải được bài
toán “được mùa mất giá, được giá mất mùa” trong
nhiều năm. Đây cũng chính là thực tiễn thành công
trong nông nghiệp công nghệ cao, đi vào chế biến
sâu của các tập đoàn hàng đầu châu Á. Dư địa phát

triển trong nông nghiệp cho thấy một tiềm năng
to lớn của Việt Nam. Như tôi từng phân tích: nếu
chúng ta đạt mức giá trị sản xuất 500 triệu/ha, quy
mô sản xuất nông nghiệp hàng năm của Việt Nam
sẽ lên đến 600 tỷ USD, vượt xa quy mô nền kinh
tế Việt Nam hiện nay. Những tập đoàn như THACO
đã và đang ấp ủ những tham vọng lớn hơn về con
số mà tôi vừa nói. Không chỉ ở Quảng Nam mà còn
ở Thái Bình, Khu vực Đông Nam bộ, Tây Nam bộ
cũng sẽ được xây dựng những khu liên hiệp, sản
xuất, chế biến như ở Chu Lai.
Tôi cũng rất vui mừng về kế hoạch đào tạo nguồn
nhân lực công nghệ cao từ các học viện, nhà trường
mà các anh chị đã ký kết để phát triển bền vững,
lâu dài.
Về phía Chính phủ sẽ hết sức ủng hộ và hỗ trợ để
các công ty nói chung và Công ty cổ phần ô tô
Trường Hải nói riêng đầu tư hoàn thành các dự án.
Các bộ, ngành Trung ương phải tích cực phối hợp,
hỗ trợ, giúp đỡ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc, thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư
chiến lược cùng hợp tác, phát triển, thúc đẩy tỉnh
Quảng Nam phát triển nhanh hơn, bền vững hơn,
đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển chung
của đất nước.
Xin trân trọng cảm ơn.

Ladies and Gentlemen,
Today, I myself and the leaders are happy to return to Chu Lai in
Quang Nam province. With the local people as well as the whole
country, Quang Nam is not only a vivid symbol of patriotism, willpower, but also a land of pioneering enterprises with can-do spirit
and high hopes to reach the big sea, as seen in the international and
domestic corporations and investors to Chu Lai.
Nearly 20 years ago, a few people could imagine a deserted land
as Chu Lai could become the headquarters of the country’s leading industry. In 2018, THACO’s industrial production value at Chu Lai
reached over VND42 trillion, ensuring jobs for nearly 9,000 people, of
which 60% were from Quang Nam, Quang Ngai and Da Nang provinces, contributing nearly VND16,000 billion to the budget.
For more than 15 years, before the Central Resolution 5th session of
the 12th term, THACO in particular, Chu Lai Open Economic Zone
in general has confirmed the important role of the regional private
economy, especially for one of the “waste” lands in Central Vietnam,
from Quang Nam people’s perspective.
How could Chu Lai deliver such success? What can be learnt from this

story, including practical lessons or strategic thinking? At today’s event, I would like to present the 6
main points drawn from Chu Lai Thaco:
First of all, the most important resource of Chu Lai
in particular, and Vietnam in general, is not from
the ground or the sea, but within the mind, the determination of the Party, the Government and the
desire to rise up of the business community and
investors.
That is the reason since the beginning of the current term, the Government and the Prime Minister have had regular exchanges with the business
community, encouraging and awakening the entrepreneurism, the nationalism in each enterprise and
investor.
Secondly, to succeed, the province needs to shake
up the leading spearheads. These are the investors
who are energetic, determined, financially potential, nationalistic, visionary, broad-minded, governance - based and savvy businessmen.
Thirdly, having the investors is only the first successful step on a long journey. Localities, especially provincial leaders must always accompany with
investors, consider the enterprises’ reputation as
their own, their impediments as their own difficulties and each achievement achieved is also the local outcomes as a whole.
On the other hand, the business community and investors must equip with the same mindset. The key
to achieve this is the 3-win formula, not just winwin: Between the Party, the Government - the local
business community - the local people, at the same
time, maintaining the principle “3 in 1” - economy,
society and environment in all strategic choices
and development models.
Fourthly, it is a necessity to constantly nurture the
aspirations to build a better future, all achievements
are not to rest on the laurels but as the premise, the
foundation for great determination and big success
as in Uncle Ho’s principle in building “more completed” Vietnam. More than ever, from now on, we
must build trust, nurture this aspiration more deeply in each Vietnamese enterprise.
Fifth, we must constantly innovate approaches for
the same problem, in things that we have been
doing well. That’s the reason why we come back
to the same place, a factory. As this is not only a
factory but also a vivid example of innovation, the
ability to capture and apply the Industrial Revo-

lution 4.0, which will be a great combination between industry - agriculture - forestry and exports
while logistics services with aviation and maritime
transport.
Sixthly, in every strategic breakthrough, the breakthroughs in terms of systems, mechanism, policy
always stay in the center. This not only depends on
the movements from the central level, but the local
provinces also are the strategic planners, contributing practical examples to central policy and strategic planning, which has contributed significantly
to the achievements of the whole country, under
the comprehensive leadership of the Party.
There are other important lessons. But, today I
want to emphasize these particular lessons, from
which we can look back on Chu Lai context in the
new development phase. Specifically:
Standing here, I am envisioning Chu Lai as not only
a famous automobile manufacturing area but also
in the near future, it will make substantial contributions to making Vietnam the center of wooden
artifacts of the world, a high-quality agricultural
and forest product processing center of the whole
country which is capable of reaching high-demand
markets in ASEAN, Northeast Asia, China, G7 and
G20 markets.
Second, the transformation of Chu Lai today is
not really commensurate with its natural values in
terms of strategic geographic location on the regional and world map. Chu Lai owns key factors to
establish large and efficient business models, such
as natural area, ability to establish strategic connection infrastructure, logistic system, deep-water
ports, proximity to Dung Quat, Quang Ngai, a large
reserve land fund for planning the largest airport
in Vietnam and especially an attractive and unique
tourism spot.
Chu Lai is the gateway to UNESCO-recognized heritages, including My Son Sanctuary, Cham islands
- a world Biosphere Reserve, Hoi An Ancient Town,
and beautiful beaches, etc. Clearly, Chu Lai is not
only known industrially, but it can be a new tourist
hub. Don’t rest on your laurels, we need to recognize and strengthen new potentials of this land.
Thirdly, Chu Lai is filled with the revolutionary traditions. Especially, Quang Nam Party Committee
was established for 69 years since 1930. In this
place, the people are generous, young labor forces are abundant, diligent, capable of acquiring new
techniques, having deep affection for the hero-

ic homeland (over 70 thousand martyrs from the
local, more than 35 thousand martyrs from other
places, equivalent to over 105 thousand martyrs in
this land).
Most of the labor force in THACO in particular and
Chu Lai in general are local people receving training
here to contribute to the success of the area businesses. This is the most important resource of Chu
Lai and many other localities throughout Vietnam.
In addition, it should be noted that the success of
Chu Lai will form an important foundation for Chu
Lai - Dung Quat - Da Nang, creating a new momentum for the whole Central - Highlands region. We
call this the growth ends of Thua Thien Hue - Da
Nang - Quang Nam - Quang Ngai - Binh Dinh.
Fourthly, we aim for the goal of forming the growth
ends Chu Lai - Dung Quat and Da Nang City, Chu
Lai - Quang Nam, Dung Quat - Quang Ngai and
Da Nang City that need to connect in planning in
terms of policies, resources for development, especially exchanging dialogues and proposing to the
Central agencies breakthrough ideas about mechanisms, institutions and policies to improve competitiveness for the entire key economic region in the
Central Highlands, including Da Nang, Thua Thien
Hue, Quang Nam and Dung Quat, Quang Ngai and
Binh Dinh provinces as stated above: in strategic
breakthroughs, breakthroughs in terms of institutions - mechanisms - policies are a must.
Fifth, Chu Lai’s practical lesson manifests that in
order to build a successful economic driving force,
we need to form a complete ecosystem to attract,
retain businesses, and attract new investors, encourage business aspirations to reach the big sea.
THACO is a good example of global value chain integration mindset. At this point, Chu Lai promises
to be a good place for the wood industry enterprises. With available mechanical engineering and support industry platforms, together with well-planned
infrastructure elements such as raw material market, available material area, logistic port system
and comprehensive approach, intensive processing, creating products from forest trees (including
stems, branches, leaves, roots ...). Therefore, it is
certain that enterprises having factories here will
save costs in the process of production and consumption, helping to improve people’s lives.
Sixth, what we have witnessed in Chu Lai, the participation of the industrial groups in the agricultural sector is a strategic capital reversal which combines the industrial element foundation into serving

agricultural development, helping to create a big
breakthrough in productivity and production value,
thereby creating positive and fundamental changes to further improve people’s livelihoods, contributively realizing the major policy of the Party and
the State on agriculture, farmers and rural areas.
The participation of industrialists in the agricultural
sector will contribute to solve the big problem of
capital for agriculture and rural areas. In addition
to capital, this trend will contribute to a large-scale
production management platform, the ability to
apply technology, product thinking, market access
capacity and standardized human resources, from
which to solve the problem of “low prices with
good yielding while bad yielding combines with
high prices” in many years.
This is also a successful practice in high-tech agriculture, going into the deep processing of leading
Asian corporations. Geographical development in
agriculture shows a great potential of Vietnam. As I
have analyzed: if we reach the production value of
VND500 million/ha, the annual scale of agricultural
production in Vietnam will be up to USD600 billion,
far exceeding the size of Vietnam’s economy today.
Corporations like THACO have been cherishing bigger ambitions for the figure I have just mentioned.
Not only in Quang Nam but also in Thai Binh, South
East and South West regions, production and processing complexes will be built as those in Chu Lai.
I am also very pleased with the plan to train hightech human resources from the academies and
schools that you have signed for sustainable and
long-term development.
The Government will support companies in general
and THACO in particular to complete the projects.
The ministries and central branches must actively
coordinate, support and help enterprises remove
impediments and obstacles, attract more and more
strategic investors to cooperate, develop and promote Quang Nam province to develop faster, more
sustainably, and contribute positively to the overall
development of the country.
Thank you very much.

- Kính thưa đồng chí Nguyễn
Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị,
Thủ tướng Chính phủ nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Kính thưa các đồng chí lãnh
đạo, nguyên lãnh đạo Đảng,
Nhà nước; lãnh đạo các Ban, Bộ,
ngành Trung ương; lãnh đạo các
tỉnh, thành phố và lãnh đạo tỉnh
Quảng Nam;
- Kính thưa Thủ tướng cùng quý
vị đại biểu, các vị khách quý.
Hôm nay, trong dịp kỷ niệm
44 năm ngày giải phóng quê
hương (24/3/1975 - 24/3/2019),
tỉnh Quảng Nam và Công ty cổ
phần Ô tô Trường Hải rất vinh dự
được đón Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc và quý vị đại
biểu về dự Lễ khởi công các dự
án của THACO tại Khu Kinh tế
mở Chu Lai. Thay mặt lãnh đạo
tỉnh, tôi xin nhiệt liệt chào mừng,
trân trọng cảm ơn và kính chúc
Thủ tướng Chính phủ, các đồng
chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo
Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các
Ban, Bộ, ngành Trung ương, các
tỉnh, thành phố bạn và quý vị đại
biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và
thành công.
Kính thưa Thủ tướng cùng quý vị
đại biểu,
Sau 44 năm giải phóng và đặc
biệt sau hơn 22 năm tái lập, từ
một địa phương nghèo, gánh
chịu hậu quả nặng nề của chiến
tranh, tỉnh Quảng Nam đã bứt
phá vươn lên và đạt được thành
tựu trên nhiều lĩnh vực. Năm
2018, tổng sản phẩm trên địa bàn
tăng 8,11%, cơ cấu kinh tế tiếp
tục chuyển dịch theo hướng tích
cực, tỷ trọng nông nghiệp chiếm
12%, phi nông nghiệp chiếm 88%;
trong đó ngành công nghiệp xây dựng tăng trưởng gần 13,3%,
bình quân 3 năm tăng gần 15,3%.

Văn hóa có nhiều khởi sắc, an
sinh xã hội được đảm bảo, đời
sống nhân dân ngày càng được
cải thiện và từng bước nâng cao.
Tổng thu ngân sách nhà nước
trên địa bàn đạt 23.741 tỷ đồng,
tăng 20,6% so với năm 2017 và
là 01 trong 16 tỉnh điều tiết ngân
sách về Trung ương.
Một trong những yếu tố quan
trọng làm thay đổi diện mạo và
tạo động lực cho sự phát triển
của tỉnh Quảng Nam là Khu kinh
tế mở Chu Lai. Sau 15 năm xây
dựng và phát triển, các khu chức
năng trong Khu kinh tế đã được
triển khai đồng bộ, hạ tầng giao
thông kết nối Quốc lộ 1, đường
cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi,
sân bay, cảng biển; hạ tầng các
khu công nghiệp đã được đầu tư;
thu hút được nhiều dự án lớn như:
Dự án công nghệ cao của Tập
đoàn ZURU; dự án công nghiệp
dệt may và phụ trợ ngành dệt
may của Tập đoàn Panko và Tập
đoàn Hyosung - Hàn Quốc; dự
án khí - điện tại xã Tam Quang,
huyện Núi Thành cùng các dự án
của Công ty cổ phần Ô tô Trường
Hải tại Khu kinh tế mở Chu Lai.
Hiện nay, kinh tế trên địa bàn
Khu kinh tế mở Chu Lai chiếm
tỷ trọng 56% trong cơ cấu kinh
tế của tỉnh; đóng góp ngân sách
nhà nước chiếm trên 75% tổng
thu ngân sách của tỉnh; giải
quyết việc làm cho trên 30.000
lao động; góp phần giảm tỷ lệ hộ
nghèo trong Khu kinh tế xuống
dưới 3%.
Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã
phê duyệt điều chỉnh quy hoạch
chung xây dựng Khu kinh tế mở
Chu Lai đến năm 2035, tầm nhìn
đến 2050 tại Quyết định số 1737/
QĐ-TTg ngày 13/12/2018. Theo
đó, quy hoạch Khu Kinh tế mở
Chu Lai thành Khu kinh tế biển
đa ngành, đa lĩnh vực, là một

trong những hạt nhân, trung tâm
phát triển lớn của vùng kinh tế
trọng điểm miền Trung; là khu
vực phát triển đô thị; trung tâm
công nghiệp ô tô và công nghiệp
phụ trợ ngành ô tô, hàng không;
Trung tâm khí - điện và sản phẩm
hóa dầu; công nghiệp dệt may,
phụ trợ ngành dệt may và các
loại hình công nghiệp khác ứng
dụng công nghệ cao và hàm
lượng chất xám cao; Trung tâm
sản xuất nông nghiệp sạch hữu
cơ, nông nghiệp ứng dụng công
nghệ cao và là trung tâm du lịch dịch vụ gắn với việc khai thác sân
bay Chu Lai và hệ thống cảng
Chu Lai - Kỳ Hà. Hiện nay, tỉnh
Quảng Nam đang triển khai chu
kỳ phát triển 15 năm tiếp theo
của Khu kinh tế mở Chu Lai cùng
với 06 nhóm dự án trọng điểm
vùng Đông Nam của tỉnh.
Kính thưa Thủ tướng cùng quý vị
đại biểu,
Những kết quả đạt được của
tỉnh Quảng Nam và Khu kinh tế
mở Chu Lai luôn gắn liền với sự
thành công của THACO Trường
Hải - Doanh nghiệp tư nhân tiên
phong đầu tư tại Khu kinh tế
mở Chu Lai từ những ngày đầu
thành lập và đến nay đã xây
dựng Khu công nghiệp Thaco
Chu Lai với 32 Công ty, Nhà
máy, Trường cao đẳng nghề, hệ
thống logictics tại khu cảng và
hậu cần cảng Chu Lai… với tổng
vốn đầu tư trên 80.500 tỷ đồng,
giải quyết việc làm cho trên
8.000 lao động, đóng góp lớn
vào nguồn thu ngân sách Nhà
nước, góp phần vào việc phát
triển ngành công nghiệp cơ khí
và ô tô Việt Nam, tham gia vào
chuỗi giá trị toàn cầu.
Khởi đầu chu kỳ đầu tư lần thứ
tư của THACO bằng sự kiện khởi
công Khu công nghiệp nông lâm nghiệp; Khu công nghiệp

cơ khí và ô tô Thaco Chu Lai mở
rộng; Xây dựng bến cảng đón
tàu 5 vạn tấn; Khu nhà ở công
nhân và tái định cư có ý nghĩa
rất quan trọng trong giai đoạn
phát triển mới của THACO tại
Khu kinh tế mở Chu Lai, khẳng
định cam kết và tâm huyết của
THACO về đầu tư phát triển
bền vững, vì mục tiêu phát triển
ngành công nghiệp ô tô Việt
Nam, gia tăng hàm lượng linh
kiện sản xuất trong nước, nâng
cao tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm
ô tô; đồng thời phát triển mạnh
ngành cơ khí, đặc biệt là cơ khí
phục vụ nông nghiệp, góp phần
cơ giới hóa, công nghiệp hóa
nông nghiệp.
Việc đầu tư Khu công nghiệp
Nông - Lâm nghiệp có ý nghĩa
rất quan trọng đối với sự phát
triển ngành nông - lâm nghiệp
của tỉnh, góp phần đưa nông
nghiệp trở thành một trong
những ngành kinh tế chủ lực
của đất nước. Với chiến lược đầu
tư vào nông nghiệp với quy mô
lớn, theo hướng nông nghiệp
sạch hữu cơ đảm bảo an toàn,
ứng dụng công nghệ cao và cơ
giới hóa, kết hợp nghiên cứu sản xuất - chuyển giao sản xuất
cho người nông dân - thu mua chế biến - phân phối, xuất khẩu
để nâng cao giá trị nông sản,
THACO sẽ tạo ra bước đột phá
trong sản xuất của người nông
dân và các doanh nghiệp trong
lĩnh vực nông - lâm nghiệp.
Bên cạnh đó, với việc triển khai
lập quy hoạch phát triển hệ thống
cảng biển Chu Lai thành cảng
loại I đón các tàu quốc tế trọng
tải lớn và chuẩn bị đầu tư nạo vét
luồng Cửa Lở cho tàu 5 vạn tấn
cập cảng; điều chỉnh quy hoạch
và xúc tiến, thu hút các nhà đầu
tư lớn vào đầu tư sân bay Chu Lai
thành sân bay trung chuyển hành
khách, hàng hóa quốc tế và phát
triển đô thị hàng không; việc đầu
tư bến cảng Chu Lai 5 vạn tấn sẽ
tạo điều kiện thuận lợi để THACO

tiếp tục nâng cao năng lực chuỗi
dịch vụ logistics, giảm giá thành,
đẩy mạnh logistics nông nghiệp
phục vụ vận chuyển và xuất khẩu
nông sản.
Các dự án khởi công hôm nay, khi
hoàn thành đưa vào hoạt động,
sẽ tạo thêm nhiều cơ hội việc
làm cho lao động địa phương và
đào tạo đội ngũ lao động có tay
nghề, có trình độ kỹ thuật và kỷ
luật cao; đóng góp lớn cho ngân
sách Nhà nước, góp phần chuyển
dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, cơ
cấu lao động, thúc đẩy phát triển
kinh tế - xã hội của địa phương
một cách bền vừng.
Xác định thành công của THACO
cũng là thành công của tỉnh Quảng
Nam, lãnh đạo tỉnh và các ngành,
địa phương trong tỉnh cam kết sẽ
tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tạo mọi
điều kiện tốt nhất cho việc đầu tư
và phát triển của THACO trong thời
gian tới. Tôi tin tưởng rằng, trên cơ
sở những thành quả đã tạo dựng
qua 15 năm đầu tư tại Khu kinh tế
mở Chu Lai, cùng với kinh nghiệm
quản trị doanh nghiệp; đội ngũ cán
bộ, công nhân lành nghề, giàu tâm
huyết và trí tuệ, THACO sẽ thành
công trong lĩnh vực đầu tư mới
và chu kỳ phát triển mới, tiếp tục
đóng góp vào vào sự phát triển
của tỉnh Quảng Nam và cả nước.
Cuối cùng, xin chúc dự án thành
công tốt đẹp. Kính chúc Thủ
tướng Chính phủ và quý vị đại
biểu mạnh khỏe, hạnh phúc.
Xin trân trọng cảm ơn.

- His Excellency Mr. Nguyen Xuan
Phuc, Politburo member and
Prime Minister of the Socialist
Republic of Vietnam
- Dear leaders, former leaders of
the Party and State; leaders of
departments, ministries; leaders
of provinces and cities; and leaders of Quang Nam province;
Distinguished guests, ladies and
gentlemen,
Today, on the occassion of the
44th anniversary of Quang Nam
Province Liberation (March 24,
1975 - March 24, 2019), Quang
Nam Province and THACO are
honored to welcome Prime Minister Nguyen Xuan Phuc and distinguished delegates attending
the groundbreaking ceremonies
for THACO’s projects in Chu Lai
Open Economic Zone.
On behalf of the provincial leaders, I would like to warmly welcome the Prime Minister, leaders
and former leaders of the Party, State, the leaders of departments, ministries and leaders
from provinces, cities. I would
like to wish all distinguished delegates good health, happiness
and success.
Dear Prime Minister, ladies and
gentlemen,
44 years after the liberation and
especially more than 22 years after the Quang Nam re-establishment, the province – from a poor
one with lots of war consequences - has seen strong developments with many achievements
in many fields.
In 2018, the total production in
the province increased by 8.11%,
the economic structure continued to shift positively, the proportion of agriculture accounted
for 12%, non-agriculture 88%; in
which the industry - construction

growth rate was nearly 13.3%,
and the average increase of
three years was nearly 15.3%.

2035, with a vision to 2050 in
Decision No. 1737 / QD-TTg dated December 13, 2018.

The cultural aspect has also developed, social security been
ensured, people’s life has been
gradually improved. The province’s total budget revenue
reached VND23,741 billion, an
increase of 20.6% compared to
2017. Quang Nam is one of the
16 provinces nationwide with
substantial tax payments for the
nation.

Accordingly, Chu Lai Open Economic Zone is designed to include many sectors; to be one
of the major development centers of the central key economic
region; an urban development
area; an auto hub, also a hub of
supporting industries for automotive and aviation; Gas - electricity center and petrochemical
products center

One of the main factors that
have boosted the province’s development is Chu Lai Open Economic Zone.

It would also include textile industry, textile supporting industry and other types of high
technology industries; Center for
organic agricultural production,
high-tech agriculture and tourism-service center associated
with the development of Chu Lai
Airport and Chu Lai - Ky Ha port
system.

After 15 years of construction
and development, the functional
areas in the Economic Zone have
been carried out systematically.
The transport facilities indude
connections to National Highway
1, Da Nang - Quang Ngai Express
Way, airport and seaport; and
complete industrial parks. We
have lured many major projects
such as:
The high-tech project of ZURU
Group; the textile and garment
industry project and supporting
textile industry of Panko Group
and Hyosung Group from Korea;
the gas - electricity project in
Tam Quang commune, Nui Thanh
district and projects of THACO in
Chu Lai Open Economic Zone.
Currently, Chu Lai Open Economic Zone accounts for 56% of
the provincial economic structure; over 75% of the provincial
tax revenue; and provides more
than 30,000 jobs; contributing
to reducing the poverty rate in
the Economic Zone to below 3%.
Recently, the Prime Minister has
approved the adjustment of the
master plan for Chu Lai Open
Economic Zone development till

Currently, Quang Nam province
is implementing the next 15-year
development cycle of Chu Lai
Open Economic Zone together
with 6 key project groups in the
southeast of the province.
Dear Prime Minister, ladies and
gentlemen,
The achievements of Quang
Nam and Chu Lai Open Economic Zone always go hand in
hand with the success of THACO - a pioneer private investor
in Chu Lai Open Economic Zone
from the very early days of establishment.
To date, Thaco Chu Lai Industrial
Park includes 32 companies and
factories, vocational colleges,
the logistics system that has Chu
Lai port and and logistics services. Thaco’s total investment
exceeds VND 80,500 billion, provides jobs for more than 8,000
employees, making great contributions to State revenue, con-

tributing to the development of
Vietnam’s automobile and mechanical industry, participating
in the global value chain.

ucts, THACO will create breakthroughs in the production of
farmers and companies in agriculture and forestry.

To start the fourth investment
cycle of THACO, four projects are launched with today’s
groundbreaking ceremonies.

In addition to that, THACO will
develop the Chu Lai seaport system into type-one ports to welcome big international vessels
and prepare to dredge Cua Lo
Passageway for 50,000 DWT
vessels. THACO will adjust planning and attract big investors to
invest to turn Chu Lai airport into
an international airport for both
passengers and cargo and for
further aviation development.

They are the Industrial Park for
Agriculture and Forestry, Expanded Thaco Chu Lai mechanical and automobile industrial
park; Building the wharf to handle vessels with loading capacity
of 50,000 tons; residential area
resettlement.
They are very important in THACO’s new development phase in
Chu Lai Open Economic Zone,
confirming THACO’s commitment and devotion to sustainable investments to serve the
development of Vietnam’s auto
industry, increase the content
of Vietnam-made components,
raise the localization rate of automobile products. At the same
time, it is also to strongly develop the mechanical industry, especially mechanical engineering
for agriculture, contributing to
mechanization and industrialization in agriculture.
The project for the Industrial
Park for Agriculture and Forestry is very important for the development of the agriculture and
forestry industry of the province,
thus making agriculture one of
the key economic sectors of the
country.
With the strategy to invest in
agriculture on a large scale, towards clean organic agriculture
to ensure safety, high technology application and mechanization, combining research - production - production transfer for
farmers, Purchasing - processing
- distributing, exporting to raise
the value of agricultural prod-

The investment of Chu Lai port
for DWT 50,000 vessels will
create favorable conditions for
THACO to continue improving
the capacity of logistics services,
reducing costs, promoting agricultural logistics for transporting
and exporting agricultural products.
When completed and put into
operation, the 4 projects starting
today will create more jobs for
local workers, train more skilled
workers with highly technical
qualifications; making great contributions to State budget, contributing to a healthy shift in the
economic structure, labor structure, promoting the provincial
socio-economic development in
a sustainable way.
Quang Nam is quite aware of
the fact the success of THACO is
also the success of the province.
The provincial leaders and lower
level authorities in the province
are committed to continuing to
support and create the best conditions for investment and development of THACO in the future.
I believe that, on the basis of the
achievements created over the
past 15 years of investment in
Chu Lai Open Economic Zone,
together with the experience of

corporate governance; skilled,
enthusiastic
and
intellectual
staff, THACO will succeed in its
new investment and new development cycle, continuing to
contribute to the development
of Quang Nam province and the
whole country.
Finally, I would like to wish the
projects a great success. I wish
the Prime Minister and delegates
good health and happiness.
Thank you very much.

- Kính thưa ông Nguyễn Xuân Phúc
- Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng
Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam;
- Kính thưa ông Nguyễn Văn Bình
- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung
ương Đảng, Trưởng ban kinh tế
Trung ương;
- Kính thưa Quý Lãnh đạo các Ủy
ban của Quốc hội, Hội nông dân
Việt Nam, Lãnh đạo là Bộ trưởng:
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,
Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Kế
hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp, Tài
nguyên môi trường và Lãnh đạo
các Bộ: Công thương, Giao thông
vận tải, Khoa học - Công nghệ, Văn
phòng Chính phủ, Lãnh đạo Quân
khu 5;
- Kính thưa Tổng Lãnh sự Cộng hòa
Nhân dân Trung Hoa; Tổng lãnh sự
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào;
- Kính thưa quý lãnh đạo thành phố
Đà Nẵng và các tỉnh Thừa Thiên
Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia
Lai, Kon Tum, Thái Bình, Lâm Đồng,
Bến Tre;
- Kính thưa quý lãnh đạo, nguyên
lãnh đạo tỉnh Quảng Nam;
- Kính thưa quý lãnh đạo các hiệp
hội, lãnh đạo các Học viện, các
trường Đại học, quý ngân hàng,
quý đối tác, doanh nghiệp trong và
ngoài nước;
- Kính thưa quý vị khách quý cùng
quý phóng viên báo đài.
Lời đầu tiên, cho phép tôi thay
mặt gần 20 ngàn cán bộ nhân viên
Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải
(THACO) kính gửi đến Thủ tướng,
quý lãnh đạo cùng toàn thể quý đại
biểu lời chào trân trọng và lời chúc
tốt đẹp nhất.
Kính thưa Thủ tướng, Quý lãnh
đạo cùng toàn thể quý vị,
Sau 22 năm hình thành và phát

triển, đến nay THACO được xem là
doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh
vực sản xuất lắp ráp ô tô có quy
mô lớn nhất tại Việt Nam, với chuỗi
giá trị từ nghiên cứu phát triển sản
phẩm (R&D), sản xuất linh kiện phụ
tùng, lắp ráp ô tô, đến giao nhận
vận chuyển và phân phối, bán lẻ.
Sản phẩm có đầy đủ các chủng
loại: xe tải, xe bus, xe du lịch, xe
chuyên dụng và đầy đủ phân
khúc từ trung cấp đến cao cấp
với doanh số và thị phần luôn dẫn
đầu thị trường Việt Nam trong
nhiều năm qua.
Trước bối cảnh hội nhập khu vực
và quốc tế, sự thay đổi cơ bản và
toàn diện của cuộc cách mạng
công nghiệp lần thứ 4 cùng với
định hướng phát triển của nền kinh
tế Việt Nam, THACO đã hoạch định
chiến lược phát triển là trở thành
Tập đoàn công nghiệp đa ngành,
trong đó Cơ khí và Ô tô là chủ lực,
đồng thời phát triển các ngành
sản xuất khác có bổ trợ cho nhau
nhằm tạo ra giá trị cộng hưởng và
nâng cao năng lực cạnh tranh gồm:
Nông nghiệp; Đầu tư xây dựng
Giao thông, Hạ tầng, Đô thị - Khu
công nghiệp; Logistics và Thương
mại - Dịch vụ.
Tại Khu kinh tế mở Chu Lai - Quảng
Nam, sau 15 năm đầu tư đã hình
thành Khu công nghiệp Cơ khí và
Ô tô, bao gồm các nhà máy lắp ráp
ô tô và các nhà máy sản xuất linh
kiện phụ tùng; Trường Cao đẳng
THACO; Khu Cảng & hậu cần Cảng.
Thaco Chu Lai đã có tên trên bản
đồ sản xuất lắp ráp ô tô của các
thương hiệu quốc tế nổi tiếng trên
thế giới, với tỷ lệ nội địa hóa cao
nhất ở Việt Nam hiện nay và được
xem là cứ điểm sản xuất, lắp ráp ô
tô, linh kiện phụ tùng có quy mô
lớn nhất cả nước và thuộc nhóm
đầu trong khu vực ASEAN.
Thực hiện chiến lược đa ngành
của THACO và chiến lược phát
triển vùng Đông Nam trong đó có
nông nghiệp công nghệ cao, hữu
cơ của tỉnh Quảng Nam cùng với

quy hoạch chung của Khu kinh tế
mở Chu Lai vừa được Chính phủ
phê duyệt điều chỉnh, hôm nay,
THACO khởi công các dự án Khu
công nghiệp chuyên Nông - Lâm
nghiệp và Khu công nghiệp Cơ khí
và Ô tô Thaco Chu Lai mở rộng
trong Khu kinh tế mở Chu Lai.
Đây là những dự án trọng điểm
mang tính chiến lược cho giai
đoạn phát triển mới theo hướng
đa ngành của THACO và cho giai
đoạn đầu tư mới của THACO tại
Khu kinh tế mở Chu Lai tỉnh Quảng
Nam, cụ thể như sau:
Dự án khu công nghiệp Cơ khí và
Ô tô mở rộng có diện tích 115 ha,
với tổng vốn đầu tư cho hạ tầng
là 1.600 tỷ đồng để thu hút, tiếp
tục phát triển công nghiệp hỗ trợ
nhằm giảm giá thành và gia tăng
tỷ lệ nội địa hóa cho ô tô du lịch
đạt trên 40%, đáp ứng điều kiện
để xuất khẩu sang các nước trong
khu vực ASEAN vào năm 2020.
Đồng thời, phát triển các ngành
cơ khí khác: cơ khí nông nghiệp;
cơ khí xây dựng; cơ khí thiết bị
công nghiệp dựa trên nền tảng
của cơ khí ô tô, hướng đến sự
hình thành Trung tâm cơ khí đa
dụng tập trung có quy mô lớn
tại miền Trung Việt Nam. Đây là
dự án thực hiện chiến lược phát
triển công nghiệp đã đề ra của
tỉnh Quảng Nam và có ý nghĩa là
động lực phát triển ngành cơ khí
cho khu vực miền Trung nói riêng
và của đất nước nói chung.
Dự án khu công nghiệp nông lâm
nghiệp là Khu công nghiệp chuyên
nông nghiệp tập trung mà chính
yếu và trước mắt là cây ăn trái và
cây lâm nghiệp nhằm thực hiện
chuỗi giá trị xuyên suốt từ nghiên
cứu phát triển giống cây trồng;
công nghệ và kỹ thuật canh tác; thu
hoạch, chế biến và phân phối, qua
đó phát triển vùng trồng nguyên
liệu cho khu vực miền Trung, Tây
Nguyên, Lào và Campuchia. Khu
công nghiệp này có diện tích 451
ha, tổng vốn đầu tư cho hạ tầng

8.118 tỷ đồng, có các chức năng là:
Trung tâm nghiên cứu (R&D) (về
giống, vật tư nông nghiệp, công
nghệ sinh học, hữu cơ và kỹ thuật
canh tác, chăm sóc, thu hoạch, bảo
quản, chế biến); Các nông trường
mẫu thực nghiệm sản xuất theo
hướng công nghiệp, áp dụng cơ
giới hóa và quản trị số hóa trên
tinh thần cuộc cách mạng công
nghiệp 4.0 cho các loại cây ăn
trái như: bưởi, mít, xoài và cây lâm
nghiệp có giá trị cao phù hợp với
thổ nhưỡng và khí hậu khu vực
miền Trung; Khu chăn nuôi thực
nghiệm; Sản xuất vật tư nông
nghiệp hữu cơ; Khu kho lạnh tập
trung chuyên dụng cho trái cây;
Nhà máy chế biến trái cây các loại
để bao tiêu sản phẩm của Hoàng
Anh Nông nghiệp Gia Lai và các
tỉnh miền Trung, Tây Nguyên để
sản xuất các loại trái cây sấy, trái
cây cấp đông nhanh và cung cấp
các nguyên liệu đầu vào là bột trái
cây, nước trái cây cô đặc các loại
cho các doanh nghiệp sản xuất
chế biến thực phẩm, đồ uống vệ
tinh khác.

thấp. Đồng thời, tạo ra một hệ sinh
thái công - nông - lâm nghiệp đồng
bộ, bổ trợ lẫn nhau trong chuỗi giá
trị, gia tăng năng lực cạnh tranh
và phát triển bền vững trong bối
cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Với
sự chuyển giao công nghệ và bao
tiêu sản phẩm, dự án có sức lan tỏa
rất lớn đến người dân mà chủ yếu
là nông dân của tỉnh Quảng Nam
và miền Trung, Tây Nguyên trong
việc thay đổi nhận thức và phương
thức sản xuất nông - lâm - nghiệp.

Ngoài ra, Khu công nghiệp Nông
- Lâm nghiệp sẽ là nơi thu hút các
nhà đầu tư là đầu mối sơ chế và
cung cấp nguyên liệu cho ngành
sản xuất đồ gỗ thông qua việc
nhập khẩu và phát triển vùng
trồng nguyên liệu tại miền Trung,
Tây Nguyên Việt Nam, Lào và
Campuchia; các nhà đầu tư sản
xuất đồ gỗ; các nhà đầu tư sản
xuất công nghiệp hỗ trợ ngành gỗ.

Trong ngày hôm nay, THACO
chúng tôi cũng khởi công dự án
Đầu tư xây dựng bến cảng 5 vạn
tấn tại cảng Chu Lai nhằm tăng
cường hiệu quả và giảm giá thành
logistics; đồng thời đầu tư dự án
Khu nhà ở công nhân và tái định cư
cho người dân trong vùng các dự
án và hỗ trợ thu hút nhân lực cho
các nhà đầu tư trong thời gian tới.

Khu công nghiệp này đi vào hoạt
động sẽ thu hút các nhà đầu tư
trong và ngoài nước, tạo nên chuỗi
giá trị sản xuất chế biến xuyên suốt,
nâng cao giá trị sản phẩm, giảm giá
thành, hình thành trung tâm sản
xuất chế biến nông - lâm nghiệp
cho tỉnh Quảng Nam và khu vực
miền Trung, qua đó làm tăng giá
trị đáng kể trên diện tích đất trồng
tại miền Trung dựa trên cây ăn trái,
cây lâm nghiệp có giá trị cao thay
thế cho phần lớn diện tích đất hiện
nay là trồng cây keo có giá trị rất

Khu công nghiệp Nông - Lâm nghiệp
được khởi công ngày hôm nay cùng
với Khu công nghiệp chuyên lúa
đang triển khai tại tỉnh Thái Bình và
trong tương lai gần THACO sẽ triển
khai tiếp Khu công nghiệp Nông
nghiệp chuyên trái cây tại khu vực
Đông Nam Bộ và Khu công nghiệp
Nông nghiệp chuyên lúa tại đồng
bằng sông Cửu Long sẽ tạo sự đột
phá - nâng tầm thương hiệu nông
- lâm sản Việt Nam, góp phần đưa
ngành nông - lâm nghiệp Việt Nam
đứng vào top 15 nước phát triển nhất
thế giới như Thủ tướng đã chỉ đạo.

Kính thưa Thủ tướng, Quý lãnh
đạo cùng toàn thể quý vị,
Các dự án được khởi công ngày
hôm nay sẽ góp phần rất lớn vào
việc phát triển Khu kinh tế mở Chu
Lai lên một tầm vóc mới, đúng với
chiến lược đã đề ra của lãnh đạo
tiền nhiệm tỉnh Quảng Nam, trong
đó có Thủ tướng Nguyễn Xuân
Phúc, và tạo sự lan tỏa phát triển
kinh tế công - nông - lâm nghiệp
tại miền Trung.
Là doanh nghiệp có mặt tại Chu

Lai từ ngày đầu còn hoang sơ và
nhiều khó khăn, đến nay THACO
đã có những thành công bước đầu
với việc hình thành công nghiệp ô
tô, có đóng góp ngân sách và ảnh
hưởng xã hội đáng kể đối với tỉnh
Quảng Nam. Các dự án khởi công
ngày hôm nay là mở đầu cho một
giai đoạn đầu tư và phát triển mới
của THACO tại Chu Lai với ý nghĩa
rất to lớn đã trình bày như trên.
Tôi xin thay mặt toàn thể cán bộ
công nhân viên THACO và các đối
tác thực hiện các dự án khởi công
ngày hôm nay cam kết sẽ tập
trung các nguồn lực, kinh nghiệm
tích lũy và nền tảng có được để
thực hiện dự án đúng tiến độ và
đạt được sự thành công cao nhất.
Xin trân trọng cảm ơn Thủ tướng,
Quý lãnh đạo các bộ ngành Trung
ương đã hỗ trợ, giúp đỡ và sự đồng
hành của Lãnh đạo tỉnh Quảng
Nam, các sở ban ngành, Ban quản
lý khu Kinh tế mở Chu Lai, huyện
Núi Thành, để thực hiện các dự án
này; cảm ơn Quý đối tác là doanh
nghiệp, các hiệp hội, các trường
đại học, viện nghiên cứu đã tin
tưởng hợp tác, đầu tư; Xin cảm ơn
quý cơ quan truyền thông đã quan
tâm và đưa tin.
Sự hiện diện của Thủ Tướng cùng
Quý lãnh đạo và toàn thể Quý đại
biểu trong buổi lễ khởi công hôm
nay được tổ chức đúng vào ngày
kỷ niệm 44 năm giải phóng của
Quảng Nam, có ý nghĩa tạo nguồn
động lực mới cho toàn thể cán bộ
công nhân viên THACO quyết tâm
thực hiện thành công chiến lược
mới, qua đó đóng góp nhiều hơn
nữa cho quê hương Quảng Nam,
miền Trung và đất nước.
Kính chúc Thủ tướng, Quý lãnh
đạo, Quý đại biểu dồi dào sức
khỏe, hạnh phúc và thành công.
Trân trọng cảm ơn!

Dear:
- Mr. Nguyen Xuan Phuc - Politburo
member, Prime Minister of the Socialist Republic of Vietnam.
- Mr. Nguyen Van Binh - Politburo
member - Secretary of the Party
Central Committee - Head of the
Central Economic Committee.
- Leaders of Committees of the National Assembly, Vietnam Farmers’
Association, Ministers: Chairmen of
the Government Office, the Committee for Ethnic Minorities, Plan-

ning and Investment, Agriculture,
Natural Resources Environment,
and Leaders of Ministries: Industry
and Trade, Transport, Science and
Technology, Government Office,
and Military Zone 5.
- Consul Generals of China
and Laos.
- Leaders of Da Nang City and provinces of Thua Thien Hue, Quang
Ngai, Binh Dinh, Gia Lai, Kon Tum,
Thai Binh, Lam Dong and Ben Tre.
- Leaders, and former leaders of

Quang Nam province.
- Leaders of associations, Institutes, Universities, banks, partners,
businesses in and outside Vietnam.
- Distinguished guests and the
media.
First of all, on behalf of nearly 20
thousand employees of Truong
Hai Auto Corporation (THACO), I
would like to send you all warmest
greetings and best wishes.

Prime Minister, Leaders and Distinguished Guests.
After 22 years of establishment
and development, THACO has
been considered as the leading
enterprise in auto assembly and
manufacture at the largest scale
in Vietnam, with an enclosed value chain from product research
and development (R&D), production of auto spare parts, auto
assembly, delivery, retail and distribution.
Our products range from:
trucks, buses, passenger cars,
specialized vehicles and a full
range of intermediate to highend segments with constantly
leading sales and market share
in the Vietnamese market for
many years.
In the context of regional and international integration, the fundamental and comprehensive
changes of the 4th Industrial
Revolution and the development
orientation of the Vietnamese
economy, THACO has developed a strategy to become a
multi-industry Group, in which
Mechanics and Automotive are
key business lines, while developing other manufacturing industries that complement each
other to create added values and
improving competitiveness, including: agriculture, investment
in construction of transport, infrastructure, urban areas - industrial parks, logistics and trading
- service.
In Chu Lai Open Economic Zone
- Quang Nam, after 15 years of investment, the Mechanics - Auto
Industrial Park has been formed,
including auto and auto part assembly plants, Thaco College,
Port & logistics area.
Thaco Chu Lai has marked its
name on the map of auto assembly and manufacture among in-

ternational famous brands, with
the highest localization rate at
present and is considered as the
largest auto and auto part assembly and manufacture hub in Vietnam and among the top manufacturers throughout ASEAN.
Implementing Thaco’s multi-industry strategy in line with the
development strategy of the
Southeast area of Quang Nam
province and the general planning of Chu Lai Open Economic
Zone adjusted by the Government, today, THACO opened
the projects, including: Industrial
Park for Agriculture and Forestry, and the expansion of Thaco
Chu Lai Mechanical and Automotive Industrial Park, at the same
time kicking off the investment
project Wharf for 50,000-ton
vessels and Residential Area for
Workers, Resettlement in Chu
Lai Open Economic Zone.
These are key strategic projects
for the new development phase
in the multi-industry direction of
Thaco and for its new investment
cycle in Chu Lai Open Economic Zone in Quang Nam province,
specifically as follows:
The expansion of Thaco Chu Lai
mechanical and automotive industrial park covers an area of
115 hectares, with a total investment of VND1,600 billion to attract and develop supporting
industries, reducing costs and increasing the localization rate for
passenger cars over 40%, meeting the conditions for exporting
to ASEAN countries by 2020.
Meanwhile, Thaco also develops
other mechanical engineering
industries: agricultural engineering, construction engineering,
mechanical equipment engineering based on the basis of Automotive Engineering towards the
formation of a large-scale centralized multi-purpose mechani-

cal center in Central Vietnam.
This project is to implement the
proposed industrial development
strategy of Quang Nam province
and the driving force for the mechanical industry development in
Central Vietnam in particular and
Vietnam in general.
The Industrial Park for Agriculture and Forestry specializes in
agriculture, focusing mainly on
fruit trees and forest trees in order to implement the value chain
from research and development
of plant varieties, technology,
cultivation, harvesting, processing and distribution techniques,
thereby developing material
planting areas for Central Vietnam, Central Highlands, Laos
and Cambodia.
This industrial park covers 451 ha,
with a total investment capital
of VND8,118 billion, serving the
following functions: R&D Center (seeds, agricultural materials, biotechnology, organics and
cultivation, plant care, harvesting, preservation and processing
techniques), industrialized experimental farms that apply 4.0
mechanization and digitalization
management for fruit trees such
as pomelos, jackfruits, mangos
and high-valued forest trees in
line with soil and climate in the
Central region, experimental
breeding area, production of organic agricultural materials, cold
storage area for fruits, fruit processing plants of all kinds to cover products of HAGL Agrico and
Central Vietnam, Central Highlands to produce dried fruits, individually quick frozen fruits and
supply of input as fruit powders,
concentrated fruit juices for other satellite food and beverage
processing enterprises.
In addition, Industrial Park for
Agriculture and Forestry will attract investors, becoming the fo-

cal point to process and supply
raw materials for the wood manufacturing industry through the
import and development of raw
material growing areas in Central
Vietnam, Central Highlands, Laos
and Cambodia, investors of furniture production, wood support
industry investors.
This industrial zone will come
into operation and attract domestic and foreign investors to
create a thorough value chain of
processing and manufacturing,
improving product value, reducing costs and forming a agro-forestry manufacturing and processing center for Quang Nam
and Central Vietnam, thereby
increasing the value of the planted area in this region, based on
high-valued fruit trees and forest
trees instead of low-valued acacia trees all over the place at the
moment.
At the same time, it also creates a
synchronous and complementary
industrial agro-forestry ecosystem in the value chain, altogether
increasing the competitiveness
and sustainable development in
the context of international economic integration.
With technology transfer and
product consumption, the project has an immense impact on
the local people, especially farmers from Quang Nam, Central
Vietnam and Central Highlands
provinces in changing mindset
and methods of industrial agricultural-forestry production.
The Industrial Park for Agriculture and Forestry today and
Rice Industrial Park in Thai Binh
Province, and in the near future,
Fruit Industrial Park in South
East Vietnam and Rice Industrial
Park in Mekong Delta will together create breakthroughs - boost
Vietnamese agricultural brands,
bringing Vietnam agro-forestry

to the top 15 countries as directed by the Prime Minister.
Today, Thaco also opened the
wharf for 50,000-ton vessels in
Chu Lai Port in order to improve
the effectiveness and reduce logistics costs, as well as the Residential Area for Workers and Resettlement for the local people
living in the project area, attracting talents for the investors.
Dear Prime Minister, Leaders
and Distinguished Guests,
Today’s groundbreaking projects
will significantly lift the development of Chu Lai Open Economic
Zone to a new level, in accordance with the strategy set out
by the provincial former leaders,
including Prime Minister Nguyen
Xuan Phuc, additionally having
strong influence to develop the
industry - agriculture - forestry in
the Central region.
Present in Chu Lai from its difficult beginning, so far Thaco has
had initial success with the formation of the automobile industry with a significant contribution to the provincial budget and
positive social impacts in Quang
Nam province.
Today’s projects marks the new
phase of THACO’s investment
in Chu Lai with the great significance presented above.
On behalf of all THACO staff and
partners to implement those
projects, I am committed to concentrating on our resources, experience and the foundation to
fulfill the projects as planned and
to achieve the highest success.
I would like to express my gratitude to the Prime Minister, the
leaders of the Central Government for sharing with THACO,
authorities of Chu Lai Open
Economic Zone, Nui Thanh dis-

trict for your contributions in
this project. I also want to give
thanks to the business community, institutions, universities
customers for your support and
cooperation. And I’d like to give
thanks to the media’s support
for Thaco.
Your presence today at this
meaningful ceremony held on
the occassion of Quang Nam’s
historic 44th liberation day is a
source of motivation for all of
our officials and employees to
achieve new strategic results,
making further contribution to
Quang Nam, Central Vietnam
and the entire country.
I wish you good health, happiness and success.
Thank you very much.

- Kính thưa ông Nguyễn Xuân
Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ
tướng Chính phủ Nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Kính thưa ông Nguyễn Văn
Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư
Trung ương Đảng, Trưởng Ban
kinh tế Trung ương;
- Kính thưa Quý lãnh đạo Đảng,
Nhà nước, Chính phủ; Lãnh đạo
các Bộ, Ban, Ngành Trung ương;
Tổng lãnh sự Cộng hòa Nhân dân
Trung Hoa; Tổng lãnh sự Cộng
hòa Dân chủ Nhân dân Lào; Quý
lãnh đạo các tỉnh, thành phố;
Quý đại biểu cùng toàn thể Quý
phóng viên báo đài.
Năm 2012, THACO khánh thành
và đưa vào hoạt động Cảng Chu
Lai - là cảng sông có quy mô lớn
duy nhất tại miền Trung, có ưu
điểm là cảng kín gió, nằm gần
Quốc lộ 1A và kết nối với cao tốc
Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Hiện nay,
cảng Chu Lai có công suất 3 triệu
tấn/năm, cầu cảng dài 500m
tiếp nhận được tàu có trọng tải
đến 20 ngàn tấn và đang có các
tuyến container định kỳ trong
nước và quốc tế.
Nhằm đẩy mạnh hoạt động logistics
phục vụ cho giai đoạn đầu tư mới
của THACO tại Chu Lai, cùng với
mục tiêu phát triển Cảng Chu Lai
trở thành cảng loại I và là trung tâm
dịch vụ logistics tập trung của Khu

kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam
và miền Trung, hôm nay, THACO
khởi công dự án Mở rộng và đầu
tư xây dựng bến cảng 5 vạn tấn
với chiều dài bến cảng là 790 m
và tổng vốn đầu tư là 2.600 tỷ
đồng, trong đó, giai đoạn 1 sẽ
triển khai xây dựng và mở rộng
335m về phía hạ lưu với tổng vốn
đầu tư 1.100 tỷ đồng nhằm đón
nhận tàu có trọng tải lớn hơn đến
5 vạn tấn, đồng thời khai thác
hàng xuất khẩu tạo nguồn hàng
đối lưu cho các tuyến hàng hải
quốc tế, qua đó giảm giá thành
vận chuyển, góp phần thu hút
đầu tư vào Khu kinh tế mở Chu
Lai trong thời gian tới.
THACO cũng đã phát triển
kinh doanh dịch vụ logistics trên
toàn chuỗi giá trị sản xuất kinh
doanh nông - lâm nghiệp. Trước
mắt là logistics chuyên dụng
cho trái cây gồm: vận chuyển
đường bộ trái cây và nông sản
chuyên dụng từ Lào, Campuchia
và Tây Nguyên về Cảng Chu Lai;
hệ thống kho lạnh bảo quản và
bãi container lạnh phục vụ xuất
khẩu, vận chuyển vật tư nông
nghiệp cung cấp cho vùng trồng.
Kính thưa Thủ tướng, Quý lãnh
đạo, Quý đại biểu cùng toàn thể
Quý vị,
Để phục vụ tái định cư cho người
dân thuộc vùng triển khai các dự
án đầu tư mới tại Khu kinh tế mở

Chu Lai, THACO đầu tư xây dựng
Khu nhà ở công nhân và tái định
cư có diện tích gần 30 ha với
tổng vốn đầu tư 2.760 tỷ đồng,
với quy mô dân cư khoảng 5.000
người, số lượng nhà ở khoảng
1.220 căn. Dự án được nghiên
cứu, định hướng phát triển trên
nguyên tắc đảm bảo hài hòa về
không gian với các chức năng:
nhà ở, thương mại, dịch vụ và
kết nối với hệ thống hạ tầng giao
thông kỹ thuật, bao gồm: khu
nhà ở; trường mầm non có quy
mô 400 trẻ; đầy đủ các công
trình tiện ích (sinh hoạt văn hóa,
cộng đồng, hội họp, giao lưu, thể
thao…) và công viên cây xanh
tạo mỹ quan đô thị. Đồng thời,
dự án cũng sẽ đáp ứng nhu cầu
về chỗ ở cho đội ngũ chuyên gia,
kỹ sư, cán bộ công nhân của các
doanh nghiệp trong Khu kinh tế
mở Chu Lai, góp phần thực hiện
an sinh xã hội tại địa phương, qua
đó thu hút nguồn nhân lực đến
với Quảng Nam.
Kính chúc Thủ tướng, Quý lãnh
đạo và Quý vị mạnh khỏe, hạnh
phúc và thành công.
Trân trọng cảm ơn!

Dear:
- Mr Nguyen Xuan Phuc - Politburo member, Prime Minister of the
Socialist Republic of Vietnam.
- Mr. Nguyen Van Binh – Politburo
member - Secretary of the Party
Central Committee, Head of the
Central Economic Committee
- Leaders of the Party, State and
Government; Leaders of central ministries, departments and
branches; Consul Generals of the
People’s Republic of China and
Lao People’s Democratic Republic; Leaders of provinces and cities, Delegates together with media reporters.
In 2012, Thaco operated Chu Lai
Port - the largest river port in
Central Vietnam with the advantages: wind tightness, proximity
to National Highway 1A, connection to Da Nang - Quang Ngai
Expressway. At present, Chu
Lai Port delivers a capacity of 3
million tons/year. Its 500-meter
wharf is able to receive 20,000ton vessels. The port also operates domestic and international
periodical container shipping
routes.
In order to promote logistics in
Thaco’s new investment cycle at
Chu Lai, and to elevate Chu Lai
Port into a level-1 port and a lo-

gistics center in Chu Lai Open
Economic Zone, Quang Nam
Province and Central Vietnam,
today, Thaco carries out the
groundbreaking ceremony of the
expanded wharf for 50,000-ton
vessels with the length of 790
meters and the investment capital totaling VND2,600 billion. Accordingly, in phase 1, the wharf
will be expanded 335 meters
towards the downstream with
VND1,100 billion of investment
capital to receive 50,000-ton
vessels, and exploit second-way
exports for the international
shipping routes, thereby reducing transportation costs, encouraging future investors into Chu
Lai Open Economic Zone.
Thaco has also implemented
logistics service business for the
entire value chain of agro-forestry business. At first, we will
deploy fruit logicstics services,
including: road transport for fruit
and agricultural products from
Laos, Cambodia, and Central
Highlands to Chu Lai Port, cold
storage systems, freezer container yards for exports, transportation of agricultural materials for plantations.
Prime Minister, Leaders, Distinguished Guests,
To carry out the settlement for
the local people living in the new

projects at Chu Lai Open Economic Zone, Thaco carries out
the Residential Area for Workers
and Resettlement on nearly 30
hectares with VND2,760 billion
in capital. The area is suitable for
around 5,000 people, accommodating 1,220 houses. The project
is based on the principle to ensure the space harmony between
houses, commerce and service
activities, and traffic technical infrastructure, including residential
area, kindergarten for 400 kids,
adequate social utilities (cultural,
community meetings, exchanges, sports events, ...) and green
parks for landscape.
At the same time, the project
will meet the demands of accommodation for experts, engineers, technicians of enterprises
across Chu Lai Open Economic
Zone, improving their social welfare, and attracting talents to the
province.
I wish you all good health, happiness and success.
Thank you very much.

Kính thưa Thủ tướng, Quý lãnh đạo cùng toàn thể quý vị,
Lời đầu tiên, cho phép tôi thay mặt gần 20 ngàn cán bộ nhân viên
Công ty Cổ phần Ôtô Trường Hải (THACO) kính gửi đến Thủ tướng,
quý lãnh đạo cùng toàn thể quý đại biểu lời chào trân trọng và lời
chúc tốt đẹp nhất nhân dịp đầu xuân Kỷ Hợi 2019.
Kính thưa Thủ tướng, Quý lãnh đạo cùng toàn thể quý vị,
Năm 2003, THACO là doanh nghiệp đầu tiên đầu tư tại Khu Kinh tế
mở Chu Lai - một vùng đất nghèo khó. Tỉnh Quảng Nam cũng là một
trong những tỉnh nghèo nhất bấy giờ. Bằng ý chí và khát vọng phát
triển của tỉnh Quảng Nam và THACO, đến nay sau 15 năm với sự nỗ
lực không ngừng đã hình thành được Khu công nghiệp Cơ khí và Ô tô
có diện tích 210ha, 18 nhà máy, 01 tổ hợp cơ khí và trường cao đẳng
nghề; Khu cảng và hậu cần cảng Chu Lai có diện tích 140ha, gồm:
Cảng có công suất của giai đoạn 1 là 5 triệu tấn/năm, Công ty Vận
tải biển, Vận tải đường bộ; tổng vốn đầu tư trên 80.500 tỷ đồng, tạo
việc làm cho hơn 8.500 lao động tại địa phương, hàng năm đóng góp
khoảng 65 đến 70% ngân sách cho tỉnh Quảng Nam. Trong đó, năm
2018 là 15.521 tỷ đồng, năm 2019 dự kiến nộp 17.500 tỷ đồng. Hiện nay,
Công ty Ô tô Trường Hải - THACO được xem là doanh nghiệp hàng
đầu trong lĩnh vực sản xuất lắp ráp ô tô tại Việt Nam có quy mô lớn
nhất và khép kín từ nghiên cứu phát triển sản phẩm, sản xuất, đến
phân phối, bán lẻ với đầy đủ các chủng loại ô tô gồm: Xe tải, xe bus
và xe du lịch; Đạt tỷ lệ nội địa hóa từ 20 đến 60%, cao nhất tại Việt

Nam; Với doanh số và thị phần luôn dẫn đầu thị
trường (năm 2018 là hơn 97.064 xe, năm 2019 dự
kiến 110.000 xe), có thể nói trong nhiều năm qua
THACO và tỉnh Quảng Nam đã góp phần vào sự
phát triển kinh tế và hình thành nền công nghiệp ô
tô Việt Nam.
Kính thưa Thủ tướng, Quý lãnh đạo cùng toàn thể
quý vị,
Với định hướng của Đại hội Đảng lần thứ XII là “Chú
trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp,
nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới” và
sự kêu gọi của Chính phủ nhằm phát triển nông
nghiệp là một trong những ngành kinh tế chủ lực
của Việt Nam, từ năm 2017, THACO đã nghiên cứu
và nhận thấy rằng:
1- Mặc dù ngành nông nghiệp Việt Nam liên tục
phát triển nhưng đã đến lúc phải thay đổi cơ bản
(và có thể phải làm lại từ đầu) theo hướng sản xuất
công nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao
có chất lượng an toàn và tính ổn định, đồng thời
đảm bảo tính cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập
và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
2 - Dựa trên những nguồn lực tích lũy được từ quá
trình phát triển mà đặc biệt từ sản xuất công nghiệp
và cơ khí, THACO có thể tham gia đóng góp cho sự
thay đổi cơ bản và phát triển ngành nông nghiệp
của đất nước với tầm nhìn là: Trở thành một trong
những doanh nghiệp nông nghiệp hàng đầu theo
hướng sản xuất công nghiệp có quy mô lớn áp dụng
cơ giới-tự động hóa bằng các thiết bị chuyên dụng
và quản trị dựa trên nền tảng số hóa 4.0, theo chuỗi
giá trị khép kín và chuyên biệt cho các loại nông sản
trước mắt là trái cây và ngũ cốc, mà chủ yếu là lúa
trong đó có ứng dụng công nghệ cao và sử dụng
vật tư nông nghiệp hữu cơ và sinh học.
Đến nay, THACO đã triển khai thực hiện những
công việc bước đầu, trong buổi lễ này tôi xin phép
được báo cáo tóm tắt như sau: Đối với sản xuất và
kinh doanh nông nghiệp chuyên biệt cho cây ăn
trái: Sau lễ ký kết hợp tác chiến lược với Tập đoàn
HAGL ngày 8 tháng 8 năm 2018 đến nay, THACO
đã đầu tư vào Hoàng Anh nông nghiệp Gia Lai với
tổng số tiền gần 10 ngàn tỷ đồng để tái cơ cấu nợ,
thay đổi sản phẩm thông qua chuyển đổi toàn bộ
diện tích cây cọ dầu, phần lớn cây cao su sang cây
ăn trái nhiệt đới các loại. Đồng thời, hỗ trợ áp dụng
cơ giới hóa các khâu trong sản xuất như: Làm đất,
chăm sóc, thu hoạch trên diện tích sẵn có 84.000
ha tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Trong năm
2018 đã trồng được hơn 18.500 ha cây ăn trái bao
gồm: 6.740 ha chuối, 1.715 ha thanh long, 2.180 ha

mít, 2.260 ha bưởi, 3.250 ha xoài và 2.360 ha các
loại cây ăn trái khác. Năm 2019 sẽ trồng mới thêm
11.500 ha, nâng tổng diện tích vùng trồng cây ăn
trái lên hơn 30.000 ha. Đến năm 2021 sẽ trồng lên
đến 50.000 ha cây ăn trái và duy trì 34.000 ha cây
cao su. Song song đó, THACO chịu trách nhiệm và
đã triển khai đầu tư hệ thống logistics gồm kho
bảo quản tại nông trường, phương tiện vận chuyển
chuyên dụng từ Lào, Campuchia về Việt Nam; Triển
khai đầu tư hai Khu công nghiệp chuyên nông, lâm
nghiệp tại Khu kinh tế mở Chu Lai và tại khu vực
Đông Nam bộ với các chức năng: Tổng kho bảo
quản, sản xuất chế biến các sản phẩm từ trái cây,
sản xuất vật tư, thiết bị phục vụ ngành nông nghiệp.
Đồng thời xây dựng thương hiệu và phát triển thị
trường nhằm tiêu thụ trái cây tươi và các sản phẩm
chế biến từ trái cây thông qua xuất khẩu và trong
nước. Trong năm 2019, sẽ xuất khẩu khoảng 300.000
tấn trái cây, đạt doanh thu khoảng 250 triệu USD.
Năm 2020 dự kiến sản lượng xuất khẩu trái cây trên
800.000 tấn, đạt doanh thu khoảng 600 triệu USD
và hướng đến 1 tỷ USD doanh thu vào năm 2021. Hiện
nay cấu trúc và mô hình kinh doanh của Hoàng Anh
nông nghiệp Gia Lai là do Tập đoàn Hoàng Anh Gia
Lai nắm cổ phần chi phối, THACO tham gia đến 35%
cổ phần và chỉ tập trung sản xuất. THACO sẽ thành
lập công ty hoạt động song song, chịu trách nhiệm
bao tiêu sản phẩm, chế biến và phân phối. Đối với
sản xuất và kinh doanh nông nghiệp chuyên biệt cho
ngũ cốc (chủ yếu là lúa): Từ năm 2017, THACO và
tập đoàn Lộc Trời đã tiến hành khảo sát, nghiên
cứu và lập chiến lược phát triển nông nghiệp ngũ
cốc mà chủ yếu là lúa cho ĐBBB, theo hướng sản
xuất công nghiệp quy mô lớn, áp dụng cơ giới-tự
động hóa bằng các thiết bị chuyên dụng và quản
trị dựa trên nền tảng số hóa 4.0, theo chuỗi giá trị
khép kín, thông qua việc đầu tư xây dựng khu công
nghiệp chuyên nông nghiệp tại huyện Quỳnh Phụ,
tỉnh Thái Bình. Đây là vị trí địa lý chiến lược kết nối
bằng đường thủy với các cánh đồng lúa trong tỉnh
Thái Bình thông qua hệ thống kênh nội đồng và
với các tỉnh khác như Hưng Yên, Hải Dương, Nam
Định... thông qua sông Hóa, sông Luộc, sông Hồng;
đồng thời, kết nối bằng đường bộ qua quốc lộ 10,
cao tốc đi cảng Hải Phòng, cửa khẩu Lạng Sơn và
các tỉnh thành khác.
Ngày 8/4/2017 tại Hội nghị đầu tư và phát triển
nông nghiệp nông thôn của tỉnh Thái Bình, liên
doanh THACO – Lộc Trời đã ký bản ghi nhớ đầu
tư nông nghiệp với UBND tỉnh, tiếp đó, tỉnh
Thái Bình đã trình Thủ tướng phê duyệt quy
hoạch chung về quy hoạch phát triển các KCN
của tỉnh, trong đó có KCN chuyên nông nghiệp
của THACO và đã được Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt ngày 17/8/2018. Khu công nghiệp

chuyên phục vụ nông nghiệp ĐBBB tại huyện
Quỳnh Phụ có tổng diện tích 250 ha, gồm các
phân khu chức năng: Phân khu đầu vào gồm:
Các nhà máy sản xuất vật tư nông nghiệp hữu
cơ và thuốc bảo vệ thực vật sinh học; Trung
tâm nghiên cứu, đào tạo, cánh đồng thực nghiệm
nhằm ứng dụng cơ giới tự động hóa và quản trị
dựa trên số hóa. Phân khu chế biến đầu ra gồm:
Hệ thống kho chứa và bảo quản nông sản; Các nhà
máy, xay xát, sản xuất chế biến lương thực từ ngũ
cốc; Cảng sông gồm: phân khu cảng sông chính
kết nối KCN với các tỉnh ĐBBB và phân khu bến
thủy nội đồng kết nối khu công nghiệp với các
cánh đồng lúa trong tỉnh Thái Bình. Song song đó,
THACO đã thành lập Công ty đầu tư KCN và sẽ
triển khai thành lập Công ty sản xuất, chế biến
nhằm cung ứng giống, vật tư nông nghiệp; Giải
pháp canh tác, thu hoạch cho nông dân và bao
tiêu sản phẩm, bảo quản, chế biến và phân phối
trong đó có xuất khẩu, tổng mức đầu tư dự án
7.800 tỷ đồng, thời gian thực hiện đến năm 2021.
Trong năm 2019, chúng tôi sẽ triển khai thực hiện
các hạng mục như sau: Thi công xây dựng tuyến
đường 4,8km kết nối KCN với QL10; Đầu tư bến
cảng sông nội địa giai đoạn 1: 150m cầu cảng với
khả năng tiếp nhận xà lan và tàu sông đến 2000
tấn. Triển khai cải tạo hệ thống kênh nội đồng,
sông Hóa và thiết kế sản xuất phương tiện vận
chuyển chuyên dụng đường thủy cho ngũ cốc.
Triển khai cánh đồng thực nghiệm trồng lúa và
các loại ngũ cốc khác, chăn nuôi gia súc để lấy
nguyên liệu làm phân hữu cơ. Đầu tư xây dựng
hạ tầng khu công nghiệp, hệ thống kho bảo quản
nông sản sức chứa 160 ngàn tấn/năm và nhà máy
sấy, xay xát lúa gạo giai đoạn 1 với công suất 75
ngàn tấn/năm và các nhà máy sản xuất chế biến
từ lúa như: thực phẩm, mỹ phẩm... thông qua hình
thức tự đầu tư và liên doanh, liên kết với các đối
tác trong và ngoài nước.

và đã đưa ra định hướng gia tăng giá trị trên một
hec-ta trong nông nghiệp là từ khâu chế biến, phân
phối bao tiêu sản phẩm và tổ chức sản xuất cho
nông dân theo hướng công nghiệp năng suất cao,
giảm thiểu thất thoát trong và sau thu hoạch, nông
sản đạt chất lượng an toàn đáp ứng yêu cầu của thị
trường. Liên hệ với dự án mà chúng tôi triển khai tại
tỉnh Thái Bình ngày hôm nay, là có giá trị rất lớn đến
việc thay đổi quan hệ sản xuất một cách cơ bản và
tạo nền tảng để nền nông nghiệp lúa đồng bằng
Bắc bộ nói chung và tỉnh Thái Bình nói riêng, phát
triển theo xu thế mới và hội nhập thế giới.

Kính thưa Thủ tướng, Quý lãnh đạo cùng toàn thể
quý vị,

Cuối cùng xin kính chúc Thủ tướng, quý lãnh đạo
và toàn thể quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc và thành
công hơn nữa.

Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện chiến lược sản
xuất kinh doanh trong nông nghiệp, THACO chúng
tôi nhận thấy tiềm năng ngành nông nghiệp Việt
Nam là rất to lớn và có thể đạt được các mục tiêu
mà Đảng và Chính phủ đã đề ra, qua đó đưa nông
nghiệp thành một trong những ngành kinh tế chủ
lực góp phần tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp
sản xuất kinh doanh nông nghiệp có thể làm giàu
và phát triển một cách bền vững trong bối cảnh hội
nhập kinh tế quốc tế. Chúng tôi cũng rất tâm đắc
là mới đây, trong ngày làm việc đầu tiên của năm
mới Kỷ hợi 2019 này, Thủ tướng đã thăm một doanh
nghiệp chế biến, phân phối và xuất khẩu nông sản

THACO chúng tôi xin cam kết sẽ thực hiện một
cách nghiêm túc, tập trung cao các nguồn lực, kinh
nghiệm của mình đối với dự án này đúng với mục
tiêu và tiến độ đề ra. Đây cũng là dự án mang tính
tiên phong và đột phá về tích tụ ruộng đất thay đổi
cơ bản về quan hệ sản xuất trên tinh thần lợi ích
hài hòa của người dân, nhà nước và doanh nghiệp
nên rất cần ý chí, sự dấn thân của quý lãnh đạo cao
nhất của tỉnh đồng hành với trách nhiệm cao nhất
của chính quyền các cấp tỉnh Thái Bình. Đặc biệt sự
thành công của dự án này là công sức, công lao và
thành tích của chính quyền các cấp và mang lại lợi
ích trực tiếp cho người dân tỉnh Thái Bình, đây cũng
là bài học mà THACO chúng tôi đã rút ra được từ
thực tiễn đầu tư ở Chu Lai.
Kính đề nghị Thủ tướng quan tâm chỉ đạo và các
Bộ, Ngành quan tâm hỗ trợ để dự án thành công,
qua đó tỉnh Thái Bình sẽ tiếp tục là tỉnh đi đầu và
đột phá về nông nghiệp trong thời gian tới như
truyền thống vốn có của mình. Và chúng tôi cũng
cam kết và hứa với Thủ tướng, quý lãnh đạo và toàn
thể quý vị và nhân dân tỉnh Thái Bình là sẽ nỗ lực để
làm thành công khu công nghiệp nông nghiệp kiểu
mẫu tại Thái Bình và góp phần phát triển ngành
nông nghiệp Việt Nam.

Xin trân trọng cảm ơn.

Dear Prime Minister, leaders and distinguished guests,
First of all, on behalf of nearly 20,000 THACO employees, I would
like to send to the Prime Minister, leaders and distinguished guests
warmest greetings and best wishes on the occasion of the New Year
of the Pig 2019.
Dear Prime Minister, leaders and distinguished guests,
In 2003, THACO was the first enterprise to invest in Chu Lai Open
Economic Zone in Quang Nam Province which was then one of the
poorest provinces in Vietnam.
With high determination and continuous efforts, after 15 years, Quang
Nam Province and THACO have established the Automotive Mechanical Engineering Industrial Park on an area of 210ha which is housing
18 factories, 1 mechanical engineering zone, 1 vocational college, and
Chu Lai Port and logistics area covering an area of 140ha, includ-

ing: The port has the receiving capacity of 5 million
tons/year during phase 1, the Maritime Shipping
Company and Inland Transport Company, having
total investment capital of over VND 80,500 billion,
creating jobs for more than 8,500 local workers,
contributing 65-70% of the budget to Quang Nam
province every year. In 2018, the national budget
contribution was VND15,521 billion, and expected
at VND17,500 billion in 2019. Currently, Truong Hai
Auto Corporation - THACO is considered as the
leading enterprise in the field of automobile assembly and manufacture in Vietnam with the largest scale and an enclosed production chain from
product research and development, production, to
distribution and retails for trucks, buses and passenger cars; reaching the highest localization rate
of 20 to 60% in Vietnam, achieving leading sales
and market share (over 97,064 vehicles in 2018,

and expected to sell 110,000 in 2019), possibly
speaking, in many years THACO and Quang Nam
have made enormous contributions to the national
economy and partly established the auto industry
in Vietnam.
Dear Prime Minister, leaders, and distinguished guests,
Following the directives of the 12th Party Congress:
“Focus on industrialization and modernization of
agriculture, rural areas along with building new
countrysides” and Government’s calling to develop
agriculture as a Vietnamese key economic sector,
since 2017, THACO has researched and found that:
1- Although the agricultural sector in Vietnam is
constantly developing, it is time to change funda-

mentally (all over again) in the direction of largescale industrial production and safe and sustainable
high-tech application while ensuring competitiveness in the context of integration and Industrial
Revolution 4.0.
2- Based on the accumulated resources from the
development, especially from industrial and mechanical production, THACO can contribute to the
fundamental change and development of the agricultural sector of the country with visions being:
Becoming one of the leading agricultural business
in the direction of large-scale industrial production
using mechanization - automation using specialized and administrative devices based on 4.0 digitization platform, the enclosed and specialized value
chain for agricultural products, fruits and cereals
(mainly rice) at the moment using high tech and
organic and biological agricultural materials.
Up to now, THACO has made some inital steps as I
would mention at this ceremony: Specialized agricultural production and trading for fruit trees:
After the signing ceremony of the strategic cooperation with HAGL Group on August 8, 2018, THACO
has invested in Hoang Anh Gia Lai Agriculture with
a total amount of nearly VND10 trillion to help it
to restructure debts, change products through the
conversion of an entire area of oil palm trees, mostly rubber trees to tropical fruit trees of all kinds. At
the same time, we will support the application of
mechanization into production stages such as soil
preparation, crop care, and harvesting on an area
of 84,000 ha in Vietnam, Laos and Cambodia. In
2018, more than 18,500 hectares of fruit trees were
planted, including: 6,740 ha of bananas, 1,715 ha
of dragon fruits, 2,180 ha of jackfruits, 2,260 ha of
pomelos, 3,250 ha of mangos and 2,360 ha of other fruit trees. In 2019, another 11,500 hectares will
be planted, bringing the total area of fruit trees to
more than 30,000 hectares. By 2021, the planted
area of fruit trees will mount up to 50,000 ha, while
34,000 ha will be maintained for rubber trees.
In addition, THACO is responsible in investing in logistics system including storage warehouse at the
farms, specialized means of transport from Laos
and Cambodia to Vietnam, investing in two specialized agricultural and forestry industrial parks
in Chu Lai Open Economic Zone and in the southeastern region with the following functions: Providing warehouses to preserve, produce and process products from fruits, and producing supplies
and equipment for agriculture. At the same time,
we will build the brands and develop the market

to consume fresh fruits and fruit products through
exports and domestic markets. In 2019, about
300,000 tons of fruits are expected to be exported, earning about USD250 million. In 2020, the fruit
export volume will be over 800,000 tons, reaching a turnover of about USD600 million, aiming at
USD1 billion in revenue by 2021.
At present, the structure and business model of
Hoang Anh Gia Lai Agriculture is controlled by Hoang Anh Gia Lai Group. THACO owns up to 35% of
shares and focuses only on production. We will establish a parallel company which is responsible for
product distribution, processing and distribution.
Specialized agricultural production and trading
for cereals (mainly rice): From 2017, THACO and
Loc Troi Group have surveyed, researched and put
forward the strategy to develop cereal production,
mainly rice for the Red River Delta, in the direction
of large-scale industrial production, application of
mechanization and automation with specialized
devices and 4.0-tech based management, the enclosed value chain, to invest in building an agricultural industrial park in Quynh Phu district, Thai Binh
province. This is a strategic location connecting
with the rice fields in Thai Binh province through
the system of inland canals and with other provinces such as Hung Yen, Hai Duong, Nam Dinh ...
through Hoa, Luoc and Red rivers, at the same time
connecting with National Highway 10, Express way
to Hai Phong Port, Lang Son Border gate and other
provinces.
On April 8, 2017, at Conference on Rural & Agricultural Investment and Development at Thai Binh
Province, THACO - Loc Troi Joint Venture signed a
memorandum of agricultural investment with the
Provincial People’s Committee. Later, Thai Binh
Province submitted the proposal to the Prime Minister to approve the master plan of the industrial
zone development of the province, including THACO’s agricultural industrial park which was then approved by the Prime Minister on August 17, 2018.
Our industrial park in Quynh Phu district serving Red River Delta agriculture has a total area
of 250 ha, including functional subdivisions: The
input subdivision includes: Plants producing organic agricultural materials and biological plant
protection drugs, Research and Training center, pilot fields to apply mechanization, automation and
digital-based management. The output processing
zone includes: System of agricultural product storage and preservation warehouses, Plants for cereal
processing and cereal-based food production, The

river port includes: the main river port subdivision
connecting the industrial park with the provinces
of Red River Delta and the inland port subzone
connecting the industrial park with the rice fields in
Thai Binh province.
In addition, THACO has established an Industrial
Park Investment Company and will establish a manufacturing and processing company to supply agricultural seeds and supplies, solutions for farming
and product consumption, storage, processing and
distribution including exports. The total investment
was VND7,800 billion, and the completion time is
scheduled at 2021.
In 2019, we will implement the following items:
Constructing a 4.8km road connecting the industrial park with National Highway 10, investing in
the inland river port in phase 1: 150m of wharf with
the ability to receive barges and ships up to 2000
DWTs. Renovating the system of inland channels,
Hoa river, designing and manufacturing specialized
waterway transportation means for cereals.
Implementing experimental fields to grow rice and
other grains, raising livestock to retrieve materials
for organic fertilizers. Investing in the infrastructure construction of the industrial park, the storage
system with a capacity of 160,000 tons/year and
a rice drying and hulling plant with a capacity of
75,000 tons/year in phase 1, and rice processing
plants to produce foods, cosmetics, etc. under the
form of joint-ventures, partnerships with Vietnamese and international partners.
Dear Prime Minister, leaders and distinguished
guests,
Over 2 years working in the agricultural sector,
THACO realized the big potentials of Vietnam’s agriculture and that we can achieve the goals set by
the Party and the State, thereby developing agriculture into one of the key economic sectors with
tremendous economic contributions, and that agricultural businesses can develop sustainably in the
context of international economic integration. We
are also very pleased with the PM’s new-year visit
to an agricultural processing, distributing, producing and exporting company in which he has set a
direction to increase the values of a hectare in agriculture, from processing, distributing, consuming
products to organizing the production for farmers towards high productivity, minimizing losses
during and after harvest, safe agricultural products
that meet market requirements.

Our project in Thai Binh province today is of great
value to fundamentally change the production relations and to create foundations for the Northern
Delta rice agriculture in general and in Thai Binh
province in particular to develop according to new
trends and international integration. THACO is
committed to seriously and transparently focus our
resources and experience on this project in accordance with the set objectives and progress.
This is also a pioneering and groundbreaking project on land accumulation that basically changes
the production relations in the spirit of mutual interests of the local people, the state and enterprises. Thus, it requires the determination and commitment along with the highest responsibility from
the provicinal leaders and authorities. Especially,
its success will result from the efforts, merits and
achievements of authorities at all levels that bring
benefits directly to the people of Thai Binh province - the valuable lesson we have learned from our
investment in Chu Lai.
We respectfully request the Prime Minister’s directions and the ministries’ and agencies’ support
for the project’s success. Accordingly, Thai Binh
Province will remain the leading province in agriculture in the coming time as it has always been.
And we are committed to try our best to succeed
in this model agricultural industrial park in Thai
Binh province, contributing to the development of
the Vietnamese agricultural sector.
Finally, I wish the Prime Minister, leaders and distinguished guests good health, happiness, and success.
Thank you very much.

DẪN ĐẦU TRÊN
MỌI GÓC CUA.

MINI 5 CỬA PHIÊN BẢN MỚI.

Mạnh mẽ với thiết kế tinh tế cùng khoảng không gian mở rộng, MINI 5 Cửa Phiên Bản Mới luôn sẵn sàng
cùng bạn trải nghiệm những cung đường phía trước với bạn đồng hành. Thêm không gian chia sẻ trải nghiệm
với MINI 5 Cửa Phiên Bản Mới.
MINI LONG BIÊN.
01 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội
Hỗ trợ Kinh doanh: 0938 908 488
Hỗ trợ Dịch vụ: 0938 809 655

MINI PHÚ NHUẬN.
74 Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận, Tp. HCM
Hỗ trợ Kinh doanh: 0909 273 330
Hỗ trợ Dịch vụ: 0903 796 800

HÃY ĐĂNG KÝ LÁI THỬ NGAY HÔM NAY.
ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN, VUI LÒNG TRUY CẬP WWW.MINI.VN
MINI ĐƯỢC THACO PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC TẠI VIỆT NAM.
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“M760Li xDrive là mẫu xe danh giá nhất của dòng BMW 7 Series, sử dụng
chung động cơ V12 với những hãng xe siêu sang hàng đầu thế giới.”

T

rong bối cảnh cả ngành công nghiệp ô tô nỗ
lực nâng tầm sản phẩm, người ta thấy xe phổ
thông đã tiệm cận xe sang, và xe sang cũng
vươn tới tầm sản phẩm siêu sang. BMW không lạc
khỏi xu hướng chung. Bên cạnh thiết kế, từng mẫu
da được chăm chút, công nghệ hỗ trợ và tinh hoa
chất lượng, hãng xe Đức còn nâng dòng 7-Series
tiệm cận với những chiếc siêu xe bằng sức mạnh,
đó chính là lý do BMW M760Li xDrive ra đời.
Động cơ BMW V12 mang tên mã N74 ra đời lần đầu
tiên vào năm 2008 trang bị trên chiếc BMW 760i/
Li. Bước sang thế hệ tiếp theo vào năm 2016, BMW
M760Li xDrive dùng động cơ tên mã N74B66TU
với nhiều nâng cấp hơn.
BMW M760Li xDrive là phiên bản cao nhất của
dòng sedan hạng sang cỡ F 7-Series. Xe hội tụ đầy
đủ những tinh hoa của hãng xe xứ Bavaria nhằm
mang lại cảm xúc cao nhất cho chủ nhân.
Khối động cơ tăng áp kép V12 ẩn mình dưới nắp
capo M760Li xDrive có dung tích 6,6 lít, 4 van trên
đầu mỗi xy-lanh, mang đến công suất tối đa 610
mã lực tại vòng tua 5.500 vòng/phút và mô-men
xoắn cực đại 800 Nm ở dải tua rất thấp, là 1.550
vòng/phút.
Kết hợp với hộp số tự động 8 cấp Steptronic và hệ
dẫn động bốn bánh xDrive, chiếc xe nặng hơn 2,3
tấn này có thể tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 3,7
giây, trước khi chạm ngưỡng tối đa 250 km/h (giới
hạn theo tiêu chuẩn kỹ thuật toàn cầu). Nếu muốn
đạt giới hạn cao hơn, khách hàng cần mua gói trang
bị M Driver’s Package.
Dù sử dụng động cơ V12 cho khả năng vận hành
vượt trội nhưng BMW M760Li xDrive vẫn đáp ứng
đầy đủ những tiêu chuẩn khí thải khắt khe toàn cầu.
Với việc tích hợp sẵn công nghệ Auto Start/Stop
thông minh, xe sẽ tự ngắt động cơ khi dừng và khởi
động trở lại khi người lái nhấn chân ga. Nhờ đó, khối
động cơ V12 tưởng chừng ngốn xăng, nhưng chỉ
tiêu thụ khoảng 12,8 lít cho mỗi quãng đường 100
km. Mức khí thải CO2 ra môi trường là 294 g/km.
Bên cạnh đó, động cơ V12 của M760Li xDrive được
chế tác từ nhôm nguyên khối nhằm tăng độ cứng,
đồng thời giảm thiểu trọng lượng. Các kỹ sư còn cải
thiện khả năng chống rung và giảm tiếng ồn tối đa
cho động cơ bằng những chi tiết như piston nhôm
phủ thép bên ngoài, thanh truyền (thường được gọi
là dên) và trục khuỷu được trui đặc biệt.
Tuy động cơ luôn là trái tim của xe, nhưng sẽ là
thiếu sót nếu không nhắc đến những công nghệ
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liên quan, đó là những phát minh của các kỹ sư
hàng đầu thế giới trong ngành ô tô. BMW M760Li
xDrive sở hữu rất nhiều tính năng và công nghệ đặc
biệt, cho phép phát huy tối đa tiềm năng vận hành
vốn có, mà nổi bật hơn hết là công nghệ BMW M
Performance TwinPower Turbo và High Precision
Injection.
“BMW M Performance TwinPower Turbo” là phiên
bản hiệu năng cao của công nghệ turbo kép đình
đám TwinPower Turbo của BMW. Công nghệ tăng
áp này bao gồm 2 bộ tăng áp đơn, được bố trí gọn
gàng bên ngoài 2 hàng xy-lanh, cho hiệu suất nén
và tăng áp cao vượt trội. Để đảm bảo đáp ứng
nhanh nhạy và chính xác mọi lúc cho động cơ, khí
nén từ bộ tăng áp được làm mát gián tiếp bằng
công nghệ tinh vi. Trong bài đánh giá trên tờ AutoCar, cây bút John Howell đánh giá động cơ có “độ
trễ tăng áp rất thấp”. Phản ứng chân gần như ngay
lập tức với tác động của chân người lái lên chân ga.
Trong khi đó, High Precision Injection là hệ thống
phun nhiên liệu với độ chính xác cao. Công nghệ
này giúp động cơ sử dụng năng lượng trong
nhiên liệu hiệu quả nhất. Kim phun được đặt ở
vị trí trung tâm trong đầu mỗi xy-lanh, nó sẽ đo
chính xác lượng nhiên liệu cần thiết và phun vào
buồng đốt ở dạng nguyên tử hóa với mức áp suất
lên tới 200 bar.
Lượng nhiên liệu sau khi phun vào sẽ được phân tán
và sử dụng một cách lý tưởng nhất, cho phép động
cơ tiêu thụ hoàn toàn mà không để dư bất cứ một
nguyên tử nào. Điều này không những làm giảm khí
thải ra môi trường, mà còn làm tăng tỉ số nén cao

hơn hẳn so với những động cơ tăng áp có hệ thống
phun nhiên liệu thông thường.
Trong bài đánh giá trên TopGear, tác giả Harrison
dành lời khen đặc biệt cho hộp số tự động 8 cấp
Steptronic của BMW M760Li xDrive. Hộp số này
truyền tải rất tốt công suất và mô-men xoắn tới
các bánh xe.
Để làm được điều này, BMW phải có những tinh
chỉnh riêng biệt, mang đến trải nghiệm sang số
mượt mà, nhạy bén hơn. Hộp số đi kèm tính năng
hỗ trợ chuyển đổi chế độ vận hành Driving Experience Control, cho phép người lái tuỳ ý thay đổi đến
4 chế độ lái là ECO, Comfort, Sport và Adaptive tùy
theo cá tính và tâm trạng của người cầm lái.
Tại Việt Nam, BMW M760Li xDrive có giá bán 13 tỷ
đồng, đây là mức giá hấp dẫn để sở hữu một chiếc
xe sang trọng với động cơ V12 vốn rất khó tìm trên
ô tô ngày nay. Động cơ V12 còn đại diện cho đẳng
cấp cao nhất trong nghệ thuật chế tạo động cơ,
cũng như danh tiếng bất hủ với sức mạnh vô song,
khả năng vận hành mạnh mẽ hàng đầu thế giới.
Chủ sở hữu BMW M760Li xDrive và những mẫu xe
khác cùng dòng 7 Series như 730Li, 740Li và 750Li
cũng được hưởng rất nhiều ưu đãi đặc biệt dành
riêng cho dòng xe này như nghỉ dưỡng và dùng
bữa miễn phí tại các khách sạn đẳng cấp 5 sao ở
Việt Nam và khu vực Châu Á – Thái Bình Dương,
có dịch vụ sau bán hàng và chăm sóc khách hàng
chuyên biệt.
Nhã Thi
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V12 ENGINE ON
BMW M760LI XDRIVE
THE FIERCE HEART LEADS
THE EMOTIONS
OF PEOPLE HOLDING
THE STEERING WHEEL

M760Li xDrive is the most prestigious model of the BMW 7 Series,
sharing the same V12 engine with the world’s leading luxury car
company Rolls-Royce.
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I

n an era where all four-wheeled
industries find ways to raise
their own products, popular
cars approach luxury cars, and
luxury cars must find ways to approach the super luxury group.
BMW does not stray from the
general trend. In addition to the
blueprints, each piece of leather,
supporting technology and industrial quality, the German automaker also brought the 7-Series
line to super car by power. And
that’s why BMW M760Li xDrive
was born.
The BMW V12 engine codenamed N74 was first introduced
in 2008 equipped on the BMW
760i/Li. Entering the next generation in 2016, BMW M760Li xDrive
uses the engine code name
N74B66TU with more upgrades.
However, what makes the N74
engine famous in the world, when
it is the engine block mounted on
all Rolls-Royce cars is trading in
the market. In other words, if you
want a Rolls-Royce “heart” on a
BMW, the M760Li xDrive will satisfy you.
BMW M760Li xDrive is the ultimate version of the 7-Series luxury sedan. Meaning, it is full of the
essence of Bavarian carmaker to
bring the highest feeling to the
owner.
The V12 twin turbocharged engine hides under the cap of the
M760Li xDrive with a capacity of
6.6 liters, 4 valves at the top of
each cylinder, bringing a maximum capacity of 610 horsepower at 5,500 rpm. The maximum
torque of 800 Nm is very low in
the fringes is 1,550 rpm.
Combined with the 8-speed automatic Steptronic and the fourwheel xDrive transmission, the
2.3 tonne mechanical block can
accelerate 0-100 km/h in just 3.7
seconds, before hitting the maximum threshold 250 km/h (elec-

tronic limit according to global technical standards). If you
want to reach a higher limit, you
can spend extra money to buy a
package equipped with M Driver’s Package.
To commercialize the V12 engine
at the time of increasingly stringent emissions standards, BMW
M760Li xDrive has built-in intelligent Auto Start/Stop technology.
The vehicle will automatically disconnect the engine when stopping and restart when the driver
presses the gas pedal. As a result,
the V12 engine only consumes
about 12.8 liters per 100 km distance. The CO2 emission to the
environment is 294 g/km.
In addition, the M760Li xDrive
V12 engine is made from monolithic aluminum to increase rigidity, while reducing weight. Engineers also improved the vibration
resistance and maximum noise
reduction of the engine, with details such as iron-coated aluminum pistons, connecting rods or
crankshafts forged by a special
process.
Undeniably, the engine is the
source of a good driving car,
but it will not be enough without mentioning the technology
involved, the achievement of the
world’s leading engineers. BMW
M760Li xDrive possesses a lot
of special features and technologies, which allows to maximize
the inherent operational potential, most notably BMW M Performance TwinPower Turbo technology and High Precision Injection.
Further explanation, “BMW M
Performance TwinPower Turbo”
is a new definition. New in that
it is a high-performance version
of BMW’s twin-turbo TwinPower
Turbo technology.
This turbocharging technology
consists of 2 single turbocharg-

ers, neatly arranged outside 2
cylinders, for superior compression and turbine performance. To
ensure quick and accurate feedback at all times for the engine,
compressed air from the turbocharger is cooled by indirectly using sophisticated technology. In
the AutoCar review, John Howell
writes that the engine has “very
low turbocharging latency”. Foot
reaction almost immediately with
the impact of the driver’s foot on
the gas pedal.

Comfort, Sport and Adaptive depending on the personality and
status of the driver.

Meanwhile, High Precision Injection is a high-precision fuel injection system. This technology
helps the engine use the most
energy-efficient fuel. The injector
is placed in the center position at
the top of each cylinder, it will accurately measure the amount of
fuel needed and spray it into the
combustion chamber in atomic
form with a pressure of up to 200
bar.

Nha Thi

The amount of fuel after being
sprayed will be dispersed and
used in the most ideal way, allowing the engine to be fully
consumed without leaving any
extra atoms. This not only reduces emissions to the environment,
but also increases the compression ratio much higher than the
turbocharged engines with conventional fuel injection systems.
In TopGear’s review, author Harrison gave a special compliment to
the Steptronic 8-speed automatic transmission of BMW M760Li
xDrive. This gearbox conveys
very good power and torque to
the wheels.
To do this, BMW must have separate tweaks, bringing a smoother, more responsive gearshift
experience. The gearbox comes
with the feature Supporting the
Driving Experience Control operation mode, allowing the driver to
change to 4 driving modes ECO,

In Vietnam, BMW M760Li xDrive
has a selling price of VND13 billion, the price to own a top-class
car with V12 engine, which is not
easy to find on commercial cars
today, it also represents the supreme level of engine art, as well
as immortal reputation with unparalleled power, strong operability in the world.
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ức là cái nôi của nền
công nghiệp ô tô, là
nơi khai sinh và đặt
nền móng phát triển ngành ô
tô thế giới.
Là nền kinh tế lớn nhất châu Âu,
Đức đóng góp nhiều cho sự thịnh
vượng của “lục địa già”. Quốc gia
này đứng đầu khu vực khi có hơn
110 tỷ phú đô-la và sở hữu hàng
loạt thương hiệu hàng đầu thế
giới. Năm 2017, theo khảo sát và
nghiên cứu của Statista với gần
50.000 người, hàng hóa được
dập nhãn “Made in Germany” có
độ tin cậy cao nhất với số điểm
100 tuyệt đối.

Bảng xếp hạng 20 quốc gia có hàng hóa được tin tưởng nhất thế
giới năm 2017. Nguồn: statista

Một trong những sản phẩm nổi
danh xuất xứ từ Đức được người
tiêu dùng trên thế giới đánh giá
cao là ôtô. Từ khi khai sinh, người
Đức luôn dẫn đầu phân khúc xe
sang toàn cầu, năm 2018 thị phần
lên tới 80% (theo số liệu của ResearchandMarket), vượt xa rất
nhiều các đối thủ Nhật hay Mỹ.
Trong đó BMW chiếm thị phần
áp đảo ở châu Âu, nơi khắt khe
nhất thế giới về chất lượng sản
phẩm với minh chứng là sự rút lui
của nhiều hãng xe khi không đạt
các tiêu chuẩn đặt ra.
Có một thực tiễn là các hãng xe
siêu sang lớn nhất thế giới hầu
hết đều khai sinh ở Anh, nhưng
lại đang do người Đức điều hành,
như cách Rolls-Royce đang
thuộc BMW. Đằng sau vẻ cổ điển
truyền thống là hàng loạt công
nghệ hiện đại nhất thế giới được
đưa lên Rolls-Royce, tới mức
hãng này từng mô tả trong lần ra
mắt chiếc Ghost năm 2013: “Hệ
thống treo xử lý trong 2,5 phần
nghìn giây nên chúng tôi biết
được sự thay đổi ngay cả khi bạn
chỉ vừa nhấc mông”.
Ôtô Đức từ khi khai sinh là hình
mẫu dẫn dắt các trào lưu thiết
kế, công nghệ và an toàn của thế
giới. Quora trích dẫn ý kiến một
chuyên gia khi được hỏi “Xe Đức
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có gì đặc biệt” rằng: “Người Đức luôn đặt cao tính
sáng tạo, mỗi thế hệ xe mới ra đời đều xoay quanh
điều cốt lõi là nó có gì khác biệt hay không. Thậm
chí, các hãng xe Đức gửi cho đối thủ những gì mình
sẽ làm, để mỗi người tìm hướng đi riêng và không
bao giờ lặp lại”.

Ngoài ra, xe còn được trang bị hộp số tự động 8 cấp
và chìa khoá hiển thị thông minh Display Key tương
tự như BMW serie7.

Trong xếp hạng an toàn, xe Đức cũng luôn chiếm
tỷ lệ cao nhất. Bảng tổng sắp của cơ quan an toàn
giao thông quốc gia Mỹ NHTSA cho biết các mẫu
xe sang an toàn nhất năm 2018 có 40% đến từ Đức.

“Đó là giá của đam mê”.

Giá bán của hai phiên bản 520i và 530i lần lượt là
2,389 tỷ đồng và 3,069 tỷ đồng.

Anh Vũ

Trong các hãng xe Đức, BMW là một trong những
hãng xe có bề dày lịch sử lâu đời với 103 năm hình
thành và phát triển. BMW có trụ sở đặt tại thành
phố Munich, thủ phủ bang Bavaria. Hãng xe có biệt
danh “Cánh quạt xứ Bavaria” có khởi điểm là một
công ty sản xuất động cơ máy bay, điều này giúp
cho các kỹ sư của BMW có được một nền tảng tốt
nhất về động cơ hiệu năng cao.
Những chiếc BMW có khả năng lái thú vị và
không phải ngẫu nhiên hãng này lấy slogan
“Sheer Driving Pleasure” (Niềm vui tuyệt vời khi
lái xe). Những chiếc xe BMW thế hệ mới áp dụng
nhiều công nghệ cao cấp như khung gầm ma
trận Cluster Architecture (CLAR). Cấu trúc này
sử dụng nhiều loại vật liệu nhẹ từ nhôm và hợp
kim, giúp thân xe nhẹ hơn nhưng vẫn đảm bảo độ
cứng. Bên cạnh đó, các mẫu xe cũng được trang
bị nhiều công nghệ an toàn tiên tiến.
Một trong những mẫu xe tạo nên danh tiếng BMW
là dòng sedan series 5. Trải qua gần 50 năm tồn tại
và phát triển với 7 thế hệ, gần 8 triệu chiếc BMW
serie 5 đã lăn bánh khắp toàn cầu. Tại Việt Nam,
THACO mới đây đã giới thiệu chiếc BMW serie 5
thế hệ thứ bảy với tên mã G30. Đây cũng là mẫu
xe được phát triển từ hệ khung gầm CLAR. Trọng
lượng khung serie 5 thế hệ mới nhẹ hơn tới 46 kg
so với thế hệ trước đó, chiều dài thân xe tăng tới 30
mm, rộng hơn 6 mm và cao hơn 2 mm.
Xe được phân phối với hai phiên bản 520i và 530i.
Trong đó, chiếc 520i sử dụng động cơ 1.6 cho công
suất 170 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm.
Phiên bản 530i cao cấp hơn sử dụng động cơ 2.0
cho công suất 252 mã lực và mô-men xoắn cực đại
350 Nm.
Những công nghệ hiện đại nhất được BMW đưa lên
chiếc xe con cưng của mình như đèn pha thích ứng
full-LED. Ở nội thất, người lái được trải nghiệm hệ
thống điều khiển giải trí bằng cử chỉ Gesture Control.

BMW Series 5 G30 ra mắt tại Việt Nam hồi tháng 1
vừa qua

GERMAN CARS
A MEASURE
OF THE AUTOMOBILE
INDUSTRY

Ranking of 20 countries with the most trusted goods in the world in
2017. Source: Statista
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BMW Series 5 G30 launched in Vietnam last January

As the Europe’s largest economy, Germany contributes greatly to the prosperity of the “old continent”.
The country tops the region with more than 110 billionaires and owns a number of the world’s leading
brands. In 2017, according to Statista’s survey and
research with nearly 50,000 people, “Made in Germany” goods with the highest reliability point with an
absolute score of 100.
One of the well-known products from Germany that
has been appreciated by consumers around the
world is automobiles. Since its birth, the Germans
have always led the global luxury car segment, with
a market share of 80% in 2018 (according to ResearchandMarket figures), far ahead of many Japanese or American rivals. Accordingly, BMW occupies
an overwhelming market share in Europe, the world’s
most rigorous place for product quality wherefrom
many automakers have withdrawn for failing to meet
the set standards.
It is a fact that the world’s largest super-luxury carmakers are mostly founded in the UK, however run
by Germans, as Rolls-Royce managed under BMW.
Under the traditional classic is a series of the most
advant-garde technology in the world that has been
put on Rolls-Royce, to the extent that this company
once described during the launch of Ghost in 2013:
“The suspension operates in 2.5 milliseconds, so we
will acknowledge the changes even if you just lift
your body.”
Right from the start, German cars guide the escalation of car design, technology and safety around the
world. Quora has cited insights from an expert for
the question “What is special about German cars?”:
“The Germans always prioritize high creativity. Every
new car generation revolves around the idea of its
difference. German automakers even send their opponents their future plans, so that each one can find
their own direction.”
In the safety ranking, German cars also take up the
highest percentage. NHTSA, the US National Traffic
Safety Agency, claimed that 40% of the safest luxury
cars in 2018 came from Germany.
Among German carmakers, BMW is one of the
long-established car manufacturers with 103 years
of establishment and development. BMW is based
in Munich, capital of Bavaria state. Nicknamed as
the “Bavarian propeller”, BMW started as an aircraft
engine manufacturing company, which has enabled
its engineers to acquire the best foundation for
high-performance engines.

BMW cars offer fascinating driving experience and it
is not accidental that the company adopts the slogan
“Sheer Driving Pleasure”. New generation BMW cars
apply advanced technologies such as the Cluster Architecture matrix (CLAR) chassis. This structure uses
a variety of lightweight materials from aluminum and
alloy, making the body lighter but still ensuring rigidity. Besides, the models are also equipped with many
advanced safety technologies.
One of the models that make up BMW’s reputation
is the series 5 sedan. Through nearly 50 years of existence and development with 7 generations, nearly
8 million BMW series 5 have rolled around the globe.
In Vietnam, THACO has recently introduced the
7th-generation BMW series 5, model number G30.
This is also a model developed from the CLAR chassis system. The weight of the new 7th-generation 5
serie frame is 46 kg lighter than the previous generation, while the body length increases to 30 mm, 6
mm wider and 2 mm taller.
The cars distributed come in the 520i and 530i versions. In particular, the 520i uses 1.6L engine for a
capacity of 170 horsepower and maximum torque of
250 Nm. Meanwhie, the more advanced 530i version
uses 2.0L engine for the capacity of 252 horse power
and maximum torque of 350 Nm.
BMW has equipped the most modern technologies
on its car, such as full-LED adaptive headlights. In the
interior, the driver can utilize the entertainment system by Gesture Control. In addition, the car is also
equipped with 8-speed automatic transmission and
smart Display Key similar to the BMW series 7.
The selling prices of the 520i and 530i versions are
VND2,389 billion and VND 3,069 billion respectively.
“That’s the price of passion.”
Anh Vu
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MINI vốn là một mẫu xe được yêu thích bởi khả năng lái năng
động dành cho đô thị. Nhưng điều gì đã giúp cho mẫu xe này trở
thành người dẫn đầu trên đường đua?

Một trong những câu chuyện
hấp dẫn nhất trong giới đua xe
thể thao là vào năm 1959, John
Cooper đã phát hiện một chiếc
Mini cỡ nhỏ cũng có khả năng
tham gia các giải đua xe, và
ông đã phải mất một thời gian
để thuyết phục Alec Issigonis
và tập đoàn Motor của Anh tin
điều này. Năm 1961, chiếc Mini
Cooper đầu tiên ra đời.

Chiếc Mini đầu tiên

Thật khó có thể tin rằng một chiếc xe đô thị cỡ nhỏ
lại có thể chiến thắng trên đường đua khắc nghiệt
như ở giải Monte Carlo, nhưng Mini đã làm được
điều đó. Chiếc xe này sau khi được John Cooper và
Alec Issigonis tinh chỉnh, đã trở thành một cỗ máy
có thể cạnh tranh với các đối thủ có sức mạnh gấp
3-4 lần. Thành quả từ sự kết hợp phi thường của
một kỹ sư tài năng - Sir Alec Issigonis và chuyên
gia chế tạo xe đua - John Cooper đã mang đến một
sản phẩm huyền thoại cho giới đua xe thể thao.
Không ai có thể tin rằng kẻ chưa từng được đánh
giá cao đã chiếm lĩnh thế giới đua xe như một cơn
bão, áp đảo đối thủ hết lần này đến lần khác nhờ
cách xử lý nhanh nhẹn, động cơ đột phá và thiết
kế đặc biệt vị trí đặt các bánh xe. Vào đầu những
năm 1960, chống lại tất cả về những lời đồn đoán,
từ một mẫu xe cỡ nhỏ Mini đã trở thành một chiếc
xe đua huyền thoại - và thay đổi nhận định của
nhiều người.

Sir Alec Issigonis và Morris Mini-Minor

BMC Works Mini Cooper S tại giải đua Monte Carlo 1964
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Mini Cooper đã trở thành một thương hiệu nổi tiếng
toàn cầu với khởi đầu là chiến thắng lịch sử tại cuộc
đua Monte Carlo năm 1964 của chiếc BMC Works
Mini Cooper S do Paddy Hopkirk và Henry Liddon
điều khiển. Thương hiệu này cũng tiếp tục gặt hái
được những thành công vang dội trên đường đua
Monte Carlo vào những năm 1965 và 1967.

Dù được thành lập năm 2002 nhưng John Cooper
Works (JCW) đã liên kết với MINI từ năm 1961. Những
đặc tính năng động của phiên bản gốc vẫn được giữ
cho tất cả các mẫu xe hiệu suất cao của MINI John
Cooper Works, từ cảm giác go-kart thú vị của MINI
JCW 3 cửa cho đến sức mạnh và hệ truyền động All
Wheel Drive của MINI JCW Countryman – niềm đam
mê của John Cooper luôn tồn tại trong mỗi chiếc xe.

MINI John Cooper Works

Mini trên đường đua giải Monte Carlo 1965
Đến năm 2001, Mini gia nhập Tập đoàn BMW và
được đổi tên thành MINI (chữ in lớn). Sự thay đổi
này rất quan trọng khi giúp hồi sinh và tiếp tục phát
triển di sản của John Cooper Works. Năm 2002,
huy hiệu MINI John Cooper Works ra đời – được
dành cho dòng xe hiệu suất cao nhất, thể thao nhất
và tiêu chuẩn đó đã được duy trì cho đến ngày nay.

Tay đua Anh quốc John Cooper đã sửa đổi chiếc
MINI nguyên bản, tạo ra chiếc MINI Cooper đầu
tiên. Các phiên bản của MINI Cooper đã liên tiếp
giành chiến thắng trên đường đua Monte Carlo,
giúp củng cố vị thế của một huyền thoại.
Tiếp nối những thành công này, John Cooper
Works hiện đang hỗ trợ các đội MINI Motorsport,
bao gồm những tay đua trong giải vô địch Rally thế
giới và Thử thách Dakar Rally.

Giải đua xe địa hình Paris-Dakar
Các mẫu xe của dòng MINI John Cooper Works

Đội đua Rally MINI John Cooper Works đã có một
khởi đầu thành công cho cuộc đua Dakar Rally khi
giành chiến thắng bốn năm liên tiếp với mẫu xe
MINI ALL4 Racing.

Giải đấu Dakar Rally 2015
Tự hào với các động cơ được điều chỉnh chính xác,
công suất lên tới 228 mã lực và từng đạt nhiều
giải thưởng, dòng John Cooper Works được phát
triển cho những người đòi hỏi kỹ thuật hiệu suất
cao nhất. Với các nâng cấp độc quyền của John
Cooper Works như vô lăng bọc da tiện dụng với
lẫy chuyển số kiểu F1, ống xả thể thao giải phóng
giọng nói của MINI và hệ thống treo Nitron tùy
chọn với giảm chấn trước và sau có thể điều chỉnh,
dòng xe này mang lại một cảm giác thể thao riêng
biệt cho người lái. Với các tùy chọn như một bộ
aero toàn thân, phối hai tông màu độc quyền và
bọc da Dinamica, MINI John Cooper Works là
dòng xe được nâng cấp một cách tinh tế và khác
biệt hơn những chiếc MINI khác.
Nội thất MINI John Cooper Works

Quan trọng nhất, John Cooper Works là những
chiếc MINI được điều chỉnh đặc biệt, lấy cảm hứng
từ đường phố. Vì vậy cho dù bạn đang tìm kiếm
một người bạn đồng hành trong cuộc sống hàng
ngày hay một chiến binh trên đường đua, MINI John
Cooper Work sẽ không làm bạn thất vọng.
*THACO là nhà phân phối chính thức MINI tại
Việt Nam.

Cao Vân

Ô TÔ -

AUTOMOBILES

MINI JOHN
COOPER WORKS:
THE STORY
OF A LEGEND
MINI is a favorite car because of its ability to drive dynamically
for the city. But what helped this urban model become a leader on
the track?

O

ne of the most intriguing
stories of motorsport is
that in 1959, John Cooper discovered a small Mini that
was also capable of participating in racing, and it took him
time to convince Alec Issigonis
and British Motor Group believe
this. In 1961, the first Mini Cooper
was born.

The first Mini

It is hard to believe that a small
urban car can win on a tough
track like the Monte Carlo tournament, but Mini has done it.
This car, after being refined by
John Cooper and Alec Issigonis, has become a machine that
can compete with rivals that the
power is 2 or 4 times stronger.
The result of the extraordinary
combination of a talented engineer - Sir Alec Issigonis and a
racing car expert - John Cooper
brought a legendary product to
the motorsport world.
No one can believe that the one
who has never been highly valued has taken over the car racing
world like a storm, overwhelming the opponents over and over
again thanks to agile handling,
breakthrough engines and the
placement of special wheels. In
the early 1960s, contrary to all
speculation, Mini became a legendary small racing car which
changed the perception of many.

Mini at Monte Carlo 1964

Sir Alec Issigonis and Morris Mini-Minor
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Mini Cooper has become a globally famous brand
with the start of a historic victory in 1964 at Monte
Carlo thanks to the BMC Works Mini Cooper S controlled by Paddy Hopkirk and Henry Liddon. The
brand also continued to reap success on the Monte
Carlo track in 1965 and 1967.

MINI John Cooper Works, from the exciting go-kart
feeling of the MINI JCW 3-door to the power and
transmission system of the All Wheel Drive of MINI
JCW Countryman - John Cooper’s passion still exists in every car.

MINI John Cooper Works
British racer John Cooper modified the original
MINI, creating the first MINI Cooper. The versions of
MINI Cooper have consistently won the Monte Carlo track, helping to strengthen a legend’s position.
Mini on the track at Monte Carlo 1965
By 2001, Mini joined the BMW Group and was renamed MINI (uppercase). This change is important
when reviving and continuing John Cooper Works’
legacy. In 2002, the MINI John Cooper Works
badge was born - reserved for the highest-performance, sportiest cars, standard of which has been
maintained to this day.

Following these successes, John Cooper Works
currently supports MINI Motorsport teams, including racers in the World Rally Championship and
Dakar Rally Challenge.

MINI at Paris-Dakar

MINI John Cooper Works family
Despite being founded in 2002, John Cooper
Works (JCW) has been associated with MINI since
1961. The dynamic features of the original version
are kept for all high-performance models of the

MINI Rally team John Cooper Works had a successful start to the Dakar Rally race when winning four
consecutive years with MINI ALL4 Racing model.

MINI at Dakar Rally 2015
Boasting 228-horsepower and precision-engineered engines, the John Cooper Works series is
developed for those who require the highest performance technology. With John Cooper Works
exclusive upgrades like a handy leather-wrapped
steering wheel with the F1-shift lever, MINI’s
voice-release sports exhaust and optional Nitron
suspension with front and rear dampers can be
adjusted, this model offers a distinctly sporty feel
to the driver. With options such as a full body aero
kit, exclusive two-tone combination and leather
cover Dinamica microsuede, MINI John Cooper
Works is a subtly upgraded and differentiated car
than other MINIs.
MINI John Cooper Works interior
Most importantly, John Cooper Works are specially tuned MINIs, inspired by the street. So whether
you are looking for a companion for a daily life or a
warrior on the track, MINI John Cooper Works will
not disappoint you.
* THACO is the MINI official distributor in Vietnam.

Cao Van
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Không chỉ sở hữu vẻ ngoài mới mẻ, đột phá, mẫu xe tay ga cỡ lớn
BMW C400X phiên bản mới 2019 còn được trang bị hàng loạt công
nghệ hiện đại. Đặc biệt, xe được thiết kế vô cùng khéo léo để trở
thành mẫu xe có dung tích chứa đồ tối ưu trong phân khúc xe ga
cao cấp.
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BMW C400X 2019 được chế tạo
trên khung sườn thép ống chắc
chắn. Kiểu dáng nổi bật nhờ thiết
kế góc cạnh xuyên suốt từ trước
ra sau xe. Hệ thống treo phía
trước sử dụng giảm xóc đôi dạng
ống lồng phía trước và lò xo khí
nén phía sau. Tổng thể của chiếc
xe tay ga mới này mang đậm
phong cách thể thao, phần đầu
của chiếc xe với điểm nhấn như
đầu đèn pha LED có kiểu dáng
tương đồng với đầu đèn của mẫu
adventure cỡ khủng R1200 GS.
Bảng đồng hồ công tơ mét của
BMW C400X phiên bản mới
chính là một màn hình TFT 6,5
inch giao diện trực quan, thể
hiện rõ thông số của xe. Màn
hình hiện đại kết hợp cùng công
nghệ BMW Connectivity cho
phép người lái dễ dàng điều
chỉnh nhạc, thực hiện cuộc gọi,
sử dụng bản đồ dẫn đường ngay
khi đang lái xe.
Nhờ công nghệ Flexcase được
BMW trang bị, mẫu xe C400X
có dung tích chứa đồ khá lớn
không kém gì các đàn anh C650
GT hay C650 Sport. Flexcase là

một công nghệ giúp mở rộng
cốp xe, tăng thêm diện tích của
cốp chính có thể để vừa một mũ
bảo hiểm full-face. Phía trước
C400X cũng có hai hộc để chứa
đồ nhỏ gọn như chìa khóa, ví tiền
và đi kèm sạc điện thoại thông
qua cổng sạc 12V. Ngoài ra khách
hàng còn có thể lựa chọn mua
thêm giá chở hàng hai bên và
thùng gắn trên ba ga sau.
Bên cạnh thiết kế thông minh,
thì điều tạo nên sự vượt trội của
C400X so với các đối thủ cùng
phân khúc còn là một loạt các
công nghệ được trang bị trên xe.
Hệ thống giảm xóc của mẫu xe
tay ga C400X gồm cặp phuộc
ống lồng đường kính 35mm phía
trước và 2 phuộc lò xo thủy lực
phía sau.
Hệ thống phanh 2 đĩa trước, 1 đĩa
sau đi kèm 2 cùm phanh hiệu suất
cao 4 piston/cùm ở phía trước và
cùm phanh đơn, 1 piston ở phía
sau sẽ chịu trách nhiệm giảm tốc
cho xe. BMW Motorrad còn trang
bị hệ thống chống bó cứng phanh
(ABS) trên cả 2 bánh. Ngoài ra,

hệ thống chống cân bằng điện tử
(ASC) đi kèm mỗi xe sẽ triệt tiêu
tình trạng trượt bánh sau, qua đó
đảm bảo an toàn tối đa cho người
sử dụng trong mọi điều kiện vận
hành.
BMW C400X phiên bản mới còn
được trang bị khối động cơ xylanh đơn hoàn toàn mới có dung
tích 350cc sản sinh công suất tối
đa 34 mã lực và mô-men xoắn
cực đại 35Nm, đem lại cho xe
khả năng tăng tốc từ 0-100km/h
trong 9,5 giây cùng vận tốc tối
đa 139km/h. Nhằm tăng độ vững
chắc và giữ nguyên trọng tâm
thấp cho xe, khối động cơ cùng
hộp số CVT được lắp đặt trên
khung ống thép với thiết kế đặc
biệt giảm thiểu rung giật.
Chắc chắn rằng với thương hiệu
BMW và những trang bị công
nghệ hiện đại, mẫu xe tay ga BMW
C400X sẽ là một sự lựa chọn hấp
dẫn trong phân khúc xe ga cao
cấp tại thị trường Việt Nam.
Thiên Lam

NEW BMW C400X
FUTURE TECHNOLOGY
Not only possessing a novel and groundbreaking appearance, the new BMW C400X model of the 2019 is also
equipped with a range of modern technologies. In particular, the motorbike is cleverly designed to become the
model with the optimal storage capacity in the high-class
scooter segment.

B

MW C400X 2019 is built
on a sturdy steel frame. Its
design stands out thanks to
the angular design from front to
back. The front suspension uses
front telescopic double shock
absorbers and rear pneumatic
springs. The most impressive part
of this new scooter is its sportiness. The first part is highlighted
with LED headlamps similar to
the giant 1200 GS Adventure.
The new BMW C400X’s speedometer is an intuitive 6.5-inch
TFT screen that clearly shows the
car’s parameters. The avant-garde display along with BMW Connectivity technology allows the
driver to easily channel music,
make calls, use navigation maps
on the way.
Thanks to BMW’s Flexcase, the
C400X offers a considerably big
storage capacity as much as the
senior C650 GT or C650 Sport. Flexcase is a technology that helps
to expand the trunk, increasing
the area of the main trunk that
can fit into a full-face helmet.
At the front, C400X also carries

two compact storage compartments for keys, wallets and a
phone charger via a 12V charging
port. In addition, customers can
choose to buy additional freight
carrier on both sides and a storage compartment mounted on
the rear pannier rack.
Apart from the smart design,
what makes C400X superior to
its competitors in the segment is
also its wide range of technologies.
C400X’s shock absorbing system
includes a couple of 35mm diameter telescopic forks in the front
and 2 hydraulic springs at the
back.
2 front disc brakes, 1 rear disc with
2 high-performance brake master
cylinders, 4 pistons/cylinder in
the front, and a single brake master cylinder, 1 piston at the back
will be responsible for speeding
down the vehicle.
BMW Motorrad also furnishes the
anti-lock braking system (ABS)
on both wheels. In addition, the
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electronic automatic stability
control (ASC) on each vehicle
eliminates the rear wheel slip,
thereby ensuring maximum safety for users in all operating conditions.
The new BMW C400X is also
equipped with an all-new 350cc
single-cylinder engine that produces a maximum capacity of
34 horse power and a maximum
torque of 35Nm, accelerating the
vehicle from 0-100km/h in 9.5
seconds and a maximum speed
of 139km/h. In order to increase
the stability and keep the center
of gravity low, the engine and
CVT gearbox are installed on the
steel pipe frame under a special
design to minimize vibration.
It is certain that the BMW brand
and the modern technology equipment make the BMW
C400X scooter an attractive
choice in the premium scooter
segment in Vietnam market.
Thien Lam
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Trên nền tảng dòng xe bus giường nằm cao cấp Mobihome, THACO một lần nữa
tiên phong tạo nên thế hệ xe bus giường nằm mới Đẳng cấp - Tiện nghi - Sang
trọng. 02 phiên bản Thaco Mobihome Luxury và Thaco Mobihome Premium được
ví như những khoang hạng thương gia của các hãng hàng không đang di chuyển
trên mặt đất.
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Bước tiến mới của xe bus giường nằm
Sự ra đời của dòng xe Bus giường nằm Thaco
Mobihome hơn 10 năm về trước đã tạo nên cuộc
cách mạng trong vấn đề đi lại bằng xe khách ở
Việt Nam. “Ngôi nhà di động” đặc biệt của
THACO đã làm thay đổi tư duy và nỗi ám ảnh đối
với phương tiện xe khách thời bấy giờ bởi chiếc
xe đã mang lại trải nghiệm hoàn toàn khác biệt và
thú vị, đáp ứng mong đợi của hầu hết khách hàng:
tiện nghi, thoải mái và an toàn hơn. Sau khi xuất
hiện, Thaco Mobihome đã trở thành phương tiện
chính yếu phục vụ hành khách đường dài tại Việt
Nam với thị phần trên 86%, dẫn đầu thị trường xe
bus nội địa nhiều năm.
Xã hội ngày càng phát triển, nhiều tiện ích được
phát minh, nhu cầu đi lại cũng tăng dần cả về tần
suất lẫn chất lượng. Sự phát triển của hàng không
giá rẻ tạo nên nhiều sự lựa chọn hơn về phương
tiện đi lại đối với khách hàng, cũng như tạo nên
sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa hai phương tiện. Do
vậy, xe Bus giường nằm cao cấp thế hệ mới ra đời
là tất yếu, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ
hành khách, mang lại sự trải nghiệm sang trọng,
tiện nghi, thoải mái và an toàn.
Công nghệ hiện đại và tinh hoa kỹ thuật được
kế thừa
Cả hai phiên bản Luxury và Premium được kế thừa
tinh hoa từ sản phẩm Thaco Mobihome cao cấp,
cấu trúc khung body và Chassis được thiết kế liền
khối theo tiêu chuẩn công nghệ Monocoque, giúp
giảm trọng lượng xe, gia tăng độ cứng từ 3-5 lần,
tiết kiệm nhiên liệu, tăng độ ổn định và đảm bảo
sự an toàn. Động cơ tiêu chuẩn khí thải Euro 4
được đặt phía sau xe, hệ thống treo khí nén trang
bị loại 06 bầu hơi của Tập đoàn Koman – CHLB
Đức, phanh điện từ Terca - Tây Ban Nha và phanh
ABS (chống bó cứng phanh), lốp không ruột của
Michelin - Pháp cùng với mâm lốp bằng hợp kim
nhôm Alcoa – Mỹ, tất cả những yếu tố trên giúp xe
vận hành mạnh mẽ, êm dịu và ổn định trên nhiều
điều kiện địa hình khác nhau.
Thiết kế sang trọng và đẳng cấp
Về thiết kế nội thất, cả 02 phiên bản Thaco Mobihome
Luxury và Premium đều chú trọng yếu tố tiện nghi,
sang trọng và tạo không gian riêng. Với lối thiết kế
mang tính sáng tạo, khoang hành khách được bố trí
độc lập, rộng rãi có rèm che ngăn cách mang lại cảm
giác thoải mái, riêng tư. Giường nằm có thể tùy chỉnh
phần tựa lưng cao hay thấp theo ý thích. Trong mỗi
khoang được trang bị nhiều tiện ích giải trí cao cấp

như: màn hình Led Full HD, tai nghe, cổng kết nối USB,
cổng sạc điện thoại di động, Wifi Internet, đèn đọc
sách. Taplo khoang hành khách sử dụng chất liệu
PU-Foam cao cấp. Vách ngăn bọc da công nghiệp
phẳng, sàn xe được lót thảm tạo cảm giác êm chân,
sạch sẽ và sang trọng. Đó là những trang bị không
thể thiếu đối với một khoang hành khách có đẳng
cấp tương đương với khoang hạng thương gia của
máy bay.
Đặc biệt, phiên bản Premium được lấy ý tưởng từ
con tàu vũ trụ, thiết kế mang đậm dấu ấn không
gian với phong cách “hướng tương lai” gồm 22
khoang giường, mỗi khoang được tạo hình như một
chiếc phi thuyền cỡ nhỏ, hệ thống đèn trần rực rỡ
như bầu trời đầy sao, mang đến cho hành khách
cảm giác bay bổng như du hành vào vũ trụ.
Ở phiên bản Luxury, thiết kế được gói gọn trong ý
niệm về sự năng động (dynamic), thể hiện sự mạnh
mẽ và tinh tế trên từng chi tiết, nội thất tối giản
nhưng hiện đại, gồm 34 khoang giường riêng biệt,
tạo khoảng không gian riêng tư cho hành khách.
Nâng cao giá trị thương hiệu cho doanh nghiệp
Với những đặc điểm vượt trội, Thaco Mobihome
phiên bản Luxury và Premium có thể được xem
là phương tiện đánh thức sự khao khát thể hiện
đẳng cấp của người sử dụng. Chiếc xe cũng làm
thay đổi lựa chọn của hành khách giữa việc đi
máy bay và xe bus cho những chặng hành trình
vài trăm kilomet bởi cảm giác thoải mái hơn, tiện
nghi hơn, tiện lợi hơn và giá thành phù hợp hơn
trong khi thời gian chênh lệch lại không quá lớn.
Đối với những doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ
vận chuyển hành khách, sự xuất hiện của Thaco
Mobihome phiên bản Luxury và Premium cũng là
một điểm nổi bật thu hút khách hàng và nâng cao
giá trị thương hiệu cho doanh nghiệp.
Với bề dày kinh nghiệm trong nghiên cứu, thiết kế
và có nhà máy sản xuất xe bus lớn nhất Đông Nam
Á, THACO hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu về
thiết kế màu sắc xe theo nhận diện riêng biệt của
từng doanh nghiệp. Bên cạnh về chất lượng sản
phẩm, THACO cũng đặc biệt chú trọng đến dịch
vụ và tiện ích khách hàng. Thông qua việc khảo sát
trải nghiệm khách hàng và lắng nghe thực tế các
doanh nghiệp vận tải hành khách lớn, THACO tiên
phong trong việc nâng cấp chất lượng dịch vụ, tạo
cảm giác thoải mái cho hành khách và an tâm cho
doanh nghiệp lữ hành.
Hồng Lĩnh - Nguyễn Tâm
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NEW GENERATION

THACO MOBIHOME

A BUSINESS-CLASS SLEEPER BUS
On the basis of the premium Mobihome sleeper bus, THACO
once again pioneered to create a new generation of high-class,
comfortable and luxurious sleeper buses. THACO Mobihome
Luxury and THACO Mobihome Premium are comparable to the
plane’s business class seating on the ground.

The new milestone
sleeper bus

of

the

The birth of THACO Mobihome
sleeper bus more than 10 years
ago has created a revolution in
buses in Vietnam. THACO’s special “mobile home” has changed
the thoughts and fears for buses
at that time as this vehicle has
brought a completely different and interesting experience,
meeting the expectations of
most customers in terms of comfy and safety.
After

its

launching,

THACO

Mobihome has become the
main transportation means for
long-distance travellers in Vietnam with a market share of over
86%, leading the domestic bus
market for many years.
The more the society grows, the
more travel demands increase in
both frequency and quality. The
development of low-cost aviation creates more choices about
transportation for customers, as
well as creating strong competition between the two means of
transportation. Therefore, the
new generation of high-class

sleeper bus is a necessity, contributively improving the quality
of passenger service, offering a
luxurious, comfortable and safe
travelling experience.
Modern and inherited technology
Both Luxury and Premium versions inherit the essence of highend THACO Mobihome products.
Body frame structure and Chassis are seamlessly designed according to Monocoque technology standards, reducing vehicle
weight, increasing rigidity from
3 -5 times, saving fuel, increas-
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ing stability and ensuring safety.
The Euro 4 emission standard
engine is installed at the back
of the vehicle, air suspension is
equipped with 06 air tanks, originated from Germany’s Koman
Group, electric brakes from Terca - Spain and anti-lock braking
system (ABS), Michelin tubeless
tires, together with Alcoa aluminum alloy wheels from USA.
All of the above factors provide
smooth and stable operation for
the bus on different terrains.
Luxury and classy design
Regarding interior design, both
THACO Mobihome Luxury and
Premium versions focus on comfort, luxury and create private
space. Using innovative design,
the passenger compartments
are arranged independently,
spaciously with curtains to offer
comfort and privacy. The bed
can customize high or low backrest as desired.
Each compartment is equipped
with advanced entertainment
facilities such as Full HD LED
screen, headphones, a USB connection port, a mobile phone
charging port, Wifi, and reading
lights. Shelf inside the passenger
compartment uses high quality
PU-Foam material. The industrial
leather partition is flat, the floor
is lined with carpet to create a
smooth, clean and luxurious feel.
These are indispensable equipment for a passenger compartment to reach the level of the
plane’s business class.
In particular, the Premium version
is inspired by the spacecraft. The
design is imprinted with space
with a “future-oriented” style
consisting of 22 bed compartments, each of which is shaped
as a small spacecraft with bright
ceiling light system like starry sky,
making passengers feel like flying
into the universe.

In the Luxury version, the design
is encapsulated in the concept of
dynamism, showing the strength
and refinement in every detail.
The minimalist but modern furniture includes 34 separate beds,
giving private space for passengers.
Improving brand value for businesses
With outstanding features, THACO Mobihome Luxury and Premium versions are deemed to
awaken users’ desire to live up
to standards. The bus also alters
people’s choice between planes
and buses for journeys of several
hundred kilometers in terms of
comfort, convenience, and costs.
The gap is not too big.
For businesses that provide passenger transportation services,
the provision of THACO Mobihome Luxury and Premium versions is also a highlight to attract
customers and enhance their
brand values.
Having extensive experience in
vehicle researching and designing, along with the largest bus
manufacturing factory in Southeast Asia, THACO fully meets
the demand of bus color design
in line with the unique identity
of each enterprise. In addition
to product quality, THACO also
pays special attention to customer services and utilities. By
surveying customer experience
and studying other big passenger transport businesses, THACO
pioneers in upgrading its service
quality, creating a sense of comfort for passengers and peace of
mind for travel businesses.
Hong Linh - Nguyen Tam

Trong chiến lược thực hiện tầm nhìn trở thành tập đoàn công nghiệp
đa ngành, lĩnh vực Thương mại đóng vai trò bổ trợ trực tiếp cho các
lĩnh vực kinh doanh khác của THACO. Tiên phong là dự án khu phức
hợp IIA tại Khu đô thị Sala, dự án này sẽ chính thức hoạt động trong
năm 2019, đồng thời tiếp tục chuẩn hóa chiến lược và phương pháp
quản trị để mở rộng kinh doanh tại các tỉnh thành khác trên cả nước.

Khu phức hợp IIA đang dần hoàn thiện

Một điểm dừng nhiều dịch vụ
Chiến lược sau 2018 của THACO nhằm thực hiện tầm nhìn trở thành
Tập đoàn công nghiệp đa ngành lấy Cơ khí và Ô tô là chủ lực, đồng
thời dựa trên thế mạnh là cơ khí và kinh nghiệm quản trị công nghiệp
để phát triển các ngành sản xuất kinh doanh khác, có khả năng bổ trợ
cho nhau, bao gồm: Nông nghiệp; Đầu tư xây dựng Giao thông, Khu
công nghiệp, Đô thị; Logistics và Thương mại & Dịch vụ.
Thời gian qua, lĩnh vực Thương mại đã mạnh dạn đặt những nền tảng
đầu tiên trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh khác biệt và phù
hợp, phát triển khu phức hợp trung tâm thương mại (TTTM) kết hợp
với trưng bày ô tô theo mô hình “Một điểm dừng nhiều dịch vụ” thông
qua hình thức hợp tác liên doanh, liên kết, nhượng quyền thương hiệu
với các đơn vị hàng đầu. Đây là một trong những giải pháp phù hợp,
giúp tối ưu hiệu quả và bổ trợ trực tiếp kinh doanh ô tô, đảm bảo các
kênh phân phối của kinh doanh nông nghiệp; tối ưu hiệu quả sử dụng
đất; liên kết mật thiết với các hoạt động bán lẻ.
Các lĩnh vực kinh doanh chính của thương mại bao gồm kinh doanh
siêu thị kết hợp với foodcourt, trung tâm hội nghị cao cấp, Cinema
và trung tâm vui chơi giải trí đa dạng kết hợp với cụm nhà hàng sang
trọng, bán lẻ thời trang và kinh doanh các dịch vụ khác… Đặc biệt
mô hình này không chỉ tích hợp nhiều tiện ích đa dạng, mua sắm thời
trang, ẩm thực cao cấp, kết hợp không gian trưng bày ô tô mà còn
chú trọng thiết kế không gian mở, thu hút các sự kiện cộng đồng có
tính tương tác cao. Đồng thời phát triển thương mại điện tử trên nền
tảng smartphone bổ trợ cho hoạt động kinh doanh TTTM, ứng dụng
công nghệ digital vào hoạt động quảng cáo, hỗ trợ bán hàng, nhằm
mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Mô hình “Một điểm dừng nhiều dịch vụ”

Phức hợp IIA – Điểm mua sắm,
vui chơi giải trí cao cấp đầu tiên
tại Thủ Thiêm
Dự kiến cuối năm 2019, khu phức
hợp IIA tại Khu đô thị Sala – Thủ
Thiêm sẽ chính thức đưa vào
hoạt động. Dự án là công trình
phức hợp 20 tầng mang tính
biểu tượng với Trung tâm thương
mại SOCAR, Trung tâm hội nghị
SOGAL và Cao ốc văn phòng
SOFIC.
SOCAR là trung tâm thương mại
đầu tiên tại Đô thị mới Thủ Thiêm
có quy mô gần 60.000m2, tọa
lạc tại vị trí đắc địa ngay giao
lộ Mai Chí Thọ và Nguyễn Cơ
Thạch. Với lối thiết kế kiến trúc
độc đáo lấy cảm hứng từ nghệ
thuật gấp giấy kết hợp vật liệu
mặt kính gấp khúc và đan xen
nhiều không gian xanh, mang
đến cảm giác sang trọng và tinh
tế, hài hòa với thiên nhiên. Đặc
biệt SOCAR chú trọng không
gian nội thất bên trong, ưu tiên
sử dụng nhiều tông màu sáng,
trang trí nhẹ nhàng, dành nhiều
không gian di chuyển cho khách
hàng khi tham quan, mua sắm.
Nghệ thuật chiếu sáng ấn tượng
còn là điểm nổi bật của SOCAR,
không chỉ giúp tăng nhận diện
thương hiệu mà còn thể hiện
đẳng cấp của trung tâm thương
mại hiện đại.
Với 5 tầng thương mại, SOCAR
tích hợp nhiều tiện ích mua
sắm, vui chơi giải trí và ẩm thực:
Trung tâm mua sắm quy tụ nhiều
thương hiệu thời trang, mỹ phẩm
hàng đầu trong nước và quốc tế;
kết hợp các hệ thống nhà hàng,
foodcourt với chất lượng ẩm thực
cao cấp, cùng hệ thống rạp chiếu
phim hiện đại. Ngoài ra, khách
hàng còn dễ dàng mua sắm tại
siêu thị tầng B1 với hàng hóa
phong phú và giá cả phù hợp, áp
dụng phong cách mua sắm thông

minh của công nghệ 4.0 qua hình
thức thanh toán, vận chuyển...
Điểm thu hút nhất phải kể đến
là không gian trưng bày ô tô ấn
tượng và sang trọng của các
thương hiệu ô tô THACO đang
phân phối, chắc chắn sẽ mang
lại nhiều trải nghiệm mới lạ cho
khách hàng khi bước vào SOCAR.
Bên cạnh đó, khu vực sự kiện
rộng 900m2 sẽ là nơi diễn ra các
sự kiện quy mô, thu hút đông đảo
cộng đồng đến giao lưu, chia sẻ.
Trung tâm hội nghị SOGAL tại
tầng 5 được thiết kế sang trọng,
kết hợp độc đáo giữa không gian
trong nhà và ngoài trời (sky garden) cùng chất lượng ẩm thực
5 sao, đáp ứng linh hoạt không
gian sự kiện tiệc cưới, triển lãm,
hội nghị đa chức năng theo tiêu
chuẩn quốc tế với sức chứa đến
2.000 người.

Phối cảnh mặt ngoài dự án Khu phức hợp IIA

Ngoài ra, Cao ốc văn phòng
SOFIC trong khu phức hợp IIA
là văn phòng đạt chuẩn hạng A
với môi trường làm việc “sinh
thái” tràn đầy cảm hứng và vô
cùng thuận tiện nhờ những tiện
ích thư giãn, mua sắm giải trí
trong cùng một địa điểm, đáp
ứng nhu cầu về không gian
làm việc hiện đại nhưng vẫn
dễ dàng tận hưởng cuộc sống
trong tầm tay.
Là dự án tiên phong của lĩnh
vực Thương mại thuộc tập
đoàn THACO, tạo tiền đề phát
triển các dự án quy mô lớn
trong thời gian tới, khu phức
hợp IIA còn là bước chuyển
mình quan trọng để Khu đô thị
Sala trở thành một điểm đến
hấp dẫn, độc đáo bậc nhất tại
Đô thị mới Thủ Thiêm.
Phối cảnh Reception của Trung tâm hội nghị cao cấp
Kiều Quý

THE ESSENCE
OF TRADING IN DEVELOPING
MULTI-INDUSTRY
THACO GROUP
In implementing the vision to become a multi-industry
group, Trading sector plays a direct supporting role for
other business areas of THACO. The company’s pioneer product is IIA complex building in Sala City which
officially operates in 2019, meanwhile, it continues to
standardize its management strategies and methods
to expand its business in other provinces nationwide.

A multi-service stop
THACO’s 2018 strategy aims to realize its vision to
become a multi-industry group which takes mechanical engineering and automobiles as its main
business, and based on its strengths in mechanical
and industrial management to develop other production and business industries which are capable
of supporting each other, including: agriculture,
investment in construction of transport, industrial
parks, urban areas, Logistics, Trading & Service.
In recent years, the field of Trading has laid the first
bold moves in building a different and appropriate
business strategy, developing a trade center complex in combination with auto showrooms. Following the model “A multi-service stop” under the form
of cooperation, joint venture, franchising with leading units, this is one of the optimal solutions which
helps to maximize efficiency and directly supports
the automotive business, ensuring the agricultural
distribution channels, optimizing land use efficiency, and closely coordinating with retail activities.
The main business areas of trading range from supermarkets combined with food courts, high-end
convention centers, cinemas and a variety of entertainment centers combined with luxury restaurants,
fashion retail shops and other trading services, etc.
Especially, this model not only integrates diverse
utilities, premium fashion shopping and cuisine
centers, incorporating automobile showrooms,
but also focuses on open space, attracting highly
interactive community events. At the same time,
e-commerce on smartphone platform is developed
to support commercial centers’ business activities,
applying digital technology to advertising, sales
supporting activities to offer the best experience
to customers.

“One multi-service stop” model

IIA Complex - The first high-class shopping and entertainment spot in Thu Thiem Area
As per schedule, by the end of 2019, IIA Complex
Building in Sala City - Thu Thiem Area will officially come into operation. The project is an iconic
20-storey complex with SOCAR Commercial Center, SOGAL Convention Center and SOFIC Office
Building.
SOCAR is the first commercial center in Thu Thiem
new urban area on an area of nearly 60,000m2. It
is located at a prime location, at Mai Chi Tho and
Nguyen Co Thach crossroads. With a unique architectural design inspired by origami combined
with folded glass material, interwoven with different green spaces, the building supplies a sense of
luxury and sophistication in harmony with nature.
Especially, SOCAR attaches special importance to
interior space, prioritizing the use of bright colors,
soft decoration, giving more space for customers to visit and shop. Impressive lighting is also a
highlight of SOCAR which not only increases brand
awareness, but also showcases the level of modern
commercial centers.
With 5 floors of the commercial center, SOCAR
integrates many shopping, entertainment and culinary utilities: Shopping Center gathers leading
fashion and cosmetic brands domestically and
internationally. In addition, there are restaurants,
food courts with high quality cuisine, and high-end
cinemas. On the other hand, customers can shop
at B1 supermarket with an abundance of goods at
reasonable prices, 4.0 smart purchasing and transportation. The most interesting remark is that the
impressive and luxurious showroom of auto brands
distributed by THACO ensures new experiences
to customers when entering SOCAR. Besides, the
900m2 event area will be dedicated to large-scale
events which attract large communities coming to
exchange and share.

SOGAL Convention Center on
5th floor is luxuriously designed,
a nice combination between indoor and outdoor space (Sky
Garden) and 5-star culinary
quality, flexibly meeting the demands for weddings, exhibitions,
conventions up to international
standards which can accommodate up to 2,000 attendees.
In addition, SOFIC Office Building in IIA Complex includes
Grade A office with an inspiring
and convenient “eco” working
environment thanks to the relaxing and shopping facilities in
the same building, meeting the
demand for a workspace both
modern and enjoyable.

Reception at the high-end convention center

As a pioneering project of THACO’s Trading field, and a premise to develop other large-scale
projects in the coming time, IIA
Complex is also an important
milestone for Sala City on its way
to be the most interesting and
outstanding destination in Thu
Thiem New Urban.
Kieu Quy

IIA Complex is entering its completion phrase

PGS. TS Phạm Xuân Mai

1) Giới thiệu:
Nông nghiệp 4.0 còn được coi là một hàm số của:
Nông nghiệp thông minh x Công nghệ thông minh
x Thiết kế thông minh x Doanh nghiệp thông minh.
Khái niệm nông nghiệp 4.0 chính là tập trung chủ
yếu vào sản xuất thông minh dựa trên các thành
tựu đột phá trong công nghệ thông tin, công nghệ
sinh học, công nghệ nano.
Khác với nông nghiệp công nghệ cao đó là tập
trung thay đổi phương thức sản xuất từ truyền
thống sang hiện đại, nông nghiệp 4.0 chính là
thay đổi phương thức quản lý nông nghiệp. Theo
đó, nông nghiệp 4.0 sẽ mở đường cho những hoạt
động sản xuất chính xác, chặt chẽ mà con người
không cần có mặt trực tiếp.

• Nông nghiệp 3.0: Từ chỗ nâng cao hiệu quả đến
nâng cao lợi nhuận nhờ chủ động hạ giá thành, nâng
cao chất lượng, đưa ra sản phẩm khác biệt. Bắt đầu
từ khi hệ thống định vị toàn cầu (GPS) được ứng
dụng lần đầu tiên để định vị và định hướng. Thứ hai
là điều khiển tự động và cảm biến (sensor) đối với
nhiệt độ, ẩm độ, ánh sáng, dinh dưỡng, từ những
năm 1990, máy gặt đập liên hợp được gắn thêm
màn hình hiển thị năng suất dựa vào định vị GPS.
Thứ ba là tiến bộ công nghệ sử dụng các thiết bị
không dây (Telematics).
• Nông nghiệp 4.0: Thuật ngữ được sử dụng đầu
tiên tại Đức. Tương tự với “Công nghiệp 4.0”, “Nông
nghiệp 4.0” ở châu Âu được hiểu là các hoạt động
trồng trọt và chăn nuôi được kết nối mạng bên trong
và bên ngoài đơn vị (có thể hiểu theo nghĩa rộng
bao gồm cả lĩnh vực thủy sản, lâm nghiệp). Nghĩa là
thông tin ở dạng số hóa dành cho tất cả các đối tác,
các quá trình sản xuất, giao dịch với các đối tác bên
ngoài đơn vị (như các nhà cung cấp và khách hàng
tiêu thụ) được truyền dữ liệu, xử lý, phân tích dữ
liệu phần lớn tự động qua mạng internet. Sử dụng
các thiết bị internet có thể giúp quản lý lượng lớn
dữ liệu và kết nối nội bộ với các đối tác bên ngoài
đơn vị. Một số thuật ngữ khác thường được sử dụng
như “Nông nghiệp thông minh” và “Canh tác số hóa”
dựa trên sự ra đời của các thiết bị thông minh trong
nông nghiệp. Thiết bị thông minh bao gồm các cảm
biến, các bộ điều tiết tự động, công nghệ có thể tính
toán như bộ não và giao tiếp kỹ thuật số.

Hình 1: Nông nghiệp 4.0 và các công nghệ số hóa
đồng ruộng
2) Khái niệm và xuất xứ của nông nghiệp 4.0:
Theo khái niệm của Hiệp hội Máy Nông nghiệp
Châu Âu (European Agricultural Machinery) cho
rằng, có 4 cuộc cách mạng nông nghiệp tương tự
như các cuộc cách mạng công nghiệp, đó là:
• Nông nghiệp 1.0: Xuất hiện ở đầu thế kỷ 20, vận
hành với hệ thống tiêu tốn sức lao động, năng suất
thấp. Nền nông nghiệp đó có khả năng nuôi sống
dân số nhưng đòi hỏi số lượng lớn các nông hộ và
một phần ba dân số tham gia vào quá trình sản
xuất nguyên liệu thô.
• Nông nghiệp 2.0: Đó là cách mạng xanh, bắt đầu
vào những năm 1950, khởi đầu là giống lúa mì lùn
cải tiến, nhưng phải dựa nhiều vào việc bón thêm
đạm, sử dụng thuốc trừ sâu, phân bón hóa học tổng
hợp, cùng với máy móc chuyên dùng, cho phép hạ
giá thành và tăng năng suất, đem lại lợi nhuận cho
tất các các bên tham gia.

Hình 2: Cà chua ứng dụng công nghệ điện toán đám
mây “Akisai” có độ ngọt tự nhiên và hàm lượng dinh
dưỡng cao gấp 3 lần so với sản phẩm thông thường
Theo tổng kết ở Mỹ đến nay các thành phần chủ
yếu của nông nghiệp 4.0 thường được hiểu như
sau:
a) Cảm biến kết nối vạn vật (IoT Sensors): Từ dinh
dưỡng đất kết nối với máy chủ và các máy kết nối
khác là thành phần chủ yếu của nông nghiệp hiện đại.

b) Công nghệ đèn LED: Đang trở thành yếu tố
không thể thiếu để canh tác trong nhà vì khả năng
đáp ứng sinh trưởng và năng suất tối ưu.
c) Người máy (Robot): Đang thực hiện công việc
thay cho người nông dân. Người máy cũng có cả
các bộ phân tích nhờ phần mềm trợ giúp phân tích
và đưa ra xu hướng trong các trang trại.
d) Tế bào quang điện (Solar cells): Phần lớn các
thiết bị trong trang trại được cấp điện mặt trời và
các bộ pin điện mặt trời trở nên quan trọng.
e) Thiết bị bay không người lái (Drones) và các vệ
tinh (satellites): Được sử dụng để thu thập dữ liệu
của các trang trại.
f) Canh tác trong nhà/Hệ thống trồng cây – nuôi
cá tích hợp/Thủy canh (khí canh): Hiện nhiều giải
pháp đã được hoàn thiện.
g) Công nghệ tài chính phục vụ trang trại (Farm
Fintech): Fintech được sử dụng chung cho tất cả
các công ty tài chính sử dụng internet, điện thoại
di động, công nghệ điện toán đám mây và các
phần mềm mã nguồn mở nhằm mục đích nâng
cao hiệu quả của hoạt động ngân hàng và đầu
tư. Farm Fintech bao gồm dịch vụ cho vay, thanh
toán, bảo hiểm trong trang trại nông nghiệp.

Hình 3: Hệ thống tưới cây thông minh
3) Mô hình nông nghiệp 4.0 trên thế giới và định
hướng cho nông nghiệp Việt Nam và THACO:
Mỹ được coi là quốc gia dẫn đầu về nền công nghiệp
nông nghiệp với những vùng canh tác và chăn nuôi
ở quy mô lớn. Trong sản xuất nông nghiệp, Mỹ đã
ứng dụng rộng khắp các thành tựu nghiên cứu của
công nghệ sinh học, công nghệ cơ khí, công nghệ
thông tin, hệ thống điều khiển tự động, hệ thống
quan trắc GPS, RFID và kiểm soát không người lái
(drone). Đồng thời, các hệ thống chính sách, quy
định về chuẩn hóa mọi công đoạn trong quá trình

sản xuất, phân phối đã được xây dựng và nhiều
trong số đó đã được đưa vào luật.
Israel - một quốc gia với khí hậu khô cằn, nguồn nước
rất hạn chế nhưng đã đạt được nhiều thành tựu trong
nông nghiệp đặc biệt nông nghiệp ứng dụng công
nghệ cao. Tất cả các trang trại hay nhà lưới của Israel
đều trang bị hệ thống điều khiển kỹ thuật số với cảm
biến và điều khiển tự động. Đây cũng là điểm đặc
trưng nhất và cũng là điểm mạnh của quốc gia này
trong canh tác nông nghiệp. Các hệ thống tưới nước
và dinh dưỡng nhỏ giọt, hệ thống quan trắc và cảm
biến của Israel có chất lượng hàng đầu thế giới. Ngoài
ra, vật tư trong nông nghiệp, mô hình nhà lưới thông
minh điều khiển tự động được Israel chuyển giao và
lắp đặt ở hầu hết các nước trên thế giới.
Anh là nước đưa ra định hướng phát triển trong
lĩnh vực nông nghiệp tầm nhìn 2030 với các nội
dung quan trọng như sau: (i) cơ giới hóa, mở rộng
và tăng cường quy mô, đưa robot ứng dụng trong
nông nghiệp để cải thiện mức độ chính xác và tăng
hiệu quả; (ii) ứng dụng di truyền và hướng chọn
giống hiện đại để cải thiện chất lượng, tăng tính
bền vững, khả năng phục hồi và tăng năng suất
thực thu trong trồng trọt và chăn nuôi; (iii) phát
triển hướng tiếp cận kết hợp các phương thức xử
lý hiệu quả cỏ dại, sâu bệnh hại trong hệ thống các
trang trại; (iv) ứng dụng công nghệ thông tin và
công nghệ phân tích số liệu lớn để phát triển các
hướng tiếp cận điều khiển dựa vào số liệu và hình
ảnh thực để xác định khả năng và tình trạng của hệ
thống canh tác và hệ sinh thái, từ đó đưa ra chính
sách hỗ trợ hiệu quả trong sản xuất và kinh doanh
sản phẩm nông nghiệp; (v) mở rộng và tăng cường
đào tạo, tập huấn phát triển nghề và phát triển các
kênh giao tiếp kết nối nhà nghiên cứu, người học
và các nhà tư vấn để thúc đẩy các mục tiêu trong
sản xuất nông nghiệp; (vi) kết hợp khoa học xã hội,
kinh tế để thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền
vững, an toàn và tạo sản phẩm chất lượng cao.
Đài Loan nổi tiếng về công nghệ chế tạo và có
nhiều sản phẩm cơ điện trên đầu người hơn bất cứ
nơi nào khác trên thế giới, quốc gia này được coi
là nơi tập trung các thiết bị công nghệ IoT do có
nhiều các nhà máy sản xuất bán dẫn. Với công nghệ
sản xuất đèn LED hàng đầu thế giới, Đài Loan cung
cấp đèn LED chất lượng tốt nhất cho nông nghiệp
trong nhà đảm bảo cây trồng sinh trưởng và cho
năng suất tối ưu nhất. Công nghệ sản xuất thiết bị
bay không người lái cũng là một trong những điểm
nổi bật của nước này khi 10% lượng thiết bị bay
không người lái trên thế giới được chế tạo và sản
xuất tại đây. Cuối cùng công nghệ tích hợp nông
nghiệp trong nhà: thủy sản kết hợp thủy canh cùng

với các công nghệ và vật tư hỗ trợ đi kèm đã giúp
cho Đài Loan là nước dẫn đầu trong khu vực châu
Á về nông nghiệp công nghệ cao.
Các nước còn lại ở châu Á bao gồm Việt Nam vẫn
còn ở vị trí rất xa để tiếp cận nền nông nghiệp
4.0. Nguyên nhân chính là thiếu hụt nguồn nhân
lực chất lượng cao có khả năng hội nhập và nền
tảng cơ sở hạ tầng tối thiểu để thiết lập hệ thống tự
động hóa kết nối internet (IoT). Bức tranh về “nông
nghiệp 4.0” của Việt Nam hay cụ thể hơn là THACO
sẽ là một quy trình khép kín bằng công nghệ như
giống chất lượng cao, phân bón thông minh, thuốc
trừ sâu thảo dược; canh tác chính xác, giảm hao
hụt giống và giảm khí thải nhà kính; tự động hóa từ
thu hoạch, bảo quản, vận chuyển và chế biến; ứng
dụng điện toán đám mây để truy xuất nguồn gốc.
Hệ thống nông trường, trang trại nông nghiệp của
THACO sẽ phải tập trung ứng dụng và phát triển
công nghệ số và thông minh vào nông nghiệp để:
chọn tạo, nhân giống cây trồng cho năng suất, chất
lượng cao; phòng, trừ dịch bệnh; trồng trọt, chăn
nuôi đạt hiệu quả cao; tạo ra các loại vật tư, máy
móc, thiết bị sử dụng trong nông nghiệp; bảo quản,
chế biến sản phẩm nông nghiệp.
Một trong những mô hình quản lý nên được ứng
dụng là SmartAgri. SmartAgri là hệ thống quản lý
sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, từ
giai đoạn ươm mầm, xuống giống đến thu hoạch và
bảo quản theo quy trình chuẩn. Hệ thống được xây
dựng trên nền tảng các công nghệ mới, bao gồm
Vạn vật kết nối Internet (IoT), Phân tích dữ liệu lớn
(Big data Analytics), và Triển khai trên nền tảng
điện toán đám mây (Cloud Computing).

Hình 4: Mô hình hệ thống SmartAgri

Chức năng chính của hệ thống SmartAgri bao gồm:
Tự động hóa quy trình quản lý trồng trọt, chăn nuôi
và thủy hải sản, hỗ trợ lập kế hoạch, tính toán chi
phí, doanh thu theo mùa vụ. Hệ thống này giúp thu
thập, phân tích thông tin môi trường: Nhiệt độ, độ
ẩm, áp suất, ánh sáng, tốc độ gió, lượng mưa, độ
EC, pH… và điều khiển các thiết bị: hệ thống tưới,
làm mát, đèn chiếu sáng, quạt, màn chắn… để giữ
cho môi trường tuân theo đúng quy trình chuẩn.
Mặc dù các thành phần cấu thành nông nghiệp
thông minh 4.0 được phân tích ở 7 lĩnh vực và công
nghệ như đã nói, song thực tế sản xuất ở Việt Nam
tùy thuộc vào vùng miền sinh thái; loại cây trồng,
vật nuôi; quy mô sản xuất, do đó chủ trang trại
không nhất thiết phải ứng dụng tất cả các thành
phần công nghệ nêu trên mà có thể sử dụng bốn
đến năm thành phần công nghệ phù hợp với mục
tiêu, yêu cầu sản xuất của từng trang trại.

AGRICULTURE 4.0:
APPLICABILITY
IN VIETNAM AND THACO
Assoc. Dr. Pham Xuan Mai

1) Introduction:
Agriculture 4.0 is also considered a combination of:
Smart agriculture x Smart technology x Smart design x Smart enterprise.
The concept of agriculture 4.0 is primarily focused
on smart manufacturing based on groundbreaking
achievements in information technology, biotechnology, and nanotechnology.
Unlike high-tech agriculture which focuses on
changing traditional production methods to modern ones, agriculture 4.0 is to change agricultural
management methods. Accordingly, agriculture 4.0
will pave the way for strict and accurate production
activities that people do not need to directly participate in.

• Agriculture 3.0: ranged from improving efficiency to improving profitability by proactively lowering
costs, improving quality, offering different products.
The revolution started when the Global Positioning
System (GPS) was first applied for positioning and
orientation. The second event was automatic control and sensor for temperature, humidity, light, and
nutrition. Since the 1990s, a combine harvester has
been installed with a capacity display based on GPS.
The third event was technology advancement using
wireless devices (Telematics).
• Agriculture 4.0: The term was first used in Germany. Similar to “Industry 4.0”, “Agriculture 4.0” in
Europe is understood that farming and livestock
activities are networked inside and outside the unit
(in a broad sense, it includes field fisheries and forestry sectors). In other words, digital information
for all partners, production processes, transactions
with partners outside the unit (such as suppliers
and consumers) is transmitted, processed, analyzed
mostly automatically via the internet. Using internet
devices can help manage large amounts of data and
connect internally with partners outside the unit.
Some other commonly-used terms are “Smart Agriculture” and “Digital Cultivation” based on the introduction of smart devices in agriculture. Smart devices include sensors, automatic regulators, computing
technology and digital communication.

Figure 1: Agriculture 4.0 and field digitization technologies
2) Definition and origin of agriculture 4.0:
According to the European Agricultural Machinery
concept, there are four agricultural revolutions similar to the industrial revolutions, namely:
• Agriculture 1.0: Occurred at the beginning of the
20th century, operated a wide range of labor-consuming, low-productivity systems. The agriculture
was capable of feeding the population, but required
a large number of farmers and a third of the population to participate in the production of raw materials.

Figure 2: Tomatoes using cloud computing technology “Akisai” have a natural sweetness and nutritional content 3 times higher than common ones.

• Agriculture 2.0: This was a green revolution, starting in the 1950s, initially with improved dwarf wheat.
However, it relied heavily on adding nitrogen, using
pesticides and synthetic chemical fertilizers, along
with specialized machines, lowering costs and increasing productivity, making profits for all parties
involved.

a) IoT Sensors: From soil nutrition connected to
servers and other connected devices is a key component of modern agriculture.

According to the report in the US, so far the key
components of agriculture 4.0 are often understood
as follows:

b) LED technology: becomes an indispensable element for indoor cultivation because of its ability to
meet optimal growth and productivity.

c) Robots: are working for the farmers. The robots
also have analyzing software that shows trends in
farms.
d) Solar cells: Most of the farm equipment is powered by solar power and solar cell batteries become
important.
e) Drones and satellites: are used to collect data of
farms.
f) Indoor cultivation/Integrated farming - fish
breeding system / Hydroponics (Aeroponics technology): Currently, many solutions have been completed.
g) Farm Fintech: Fintech is used for all finance
companies using the internet, mobile phones, cloud
computing technology and open source software to
improve the efficiency of banking and investment
activities. Farm Fintech includes lending, payment
and insurance services in agricultural farms.

Figure 3: Smart tree irrigation system
3) Agricultural 4.0 in the world and orientation for
Vietnam’s agriculture and THACO:
The US is considered to be the leading country in
agricultural industry with large-scale farming and
breeding areas. In agricultural production, the United States has widely applied research achievements
of biotechnology, mechanical technology, information technology, automatic control systems, GPS,
RFID monitoring and drones. At the same time, the
policy systems and regulations on standardization
of all stages in the production and distribution process have been developed, many of which have
been prescribed by the law.
Israel - a country with an arid climate, limited water
resources has had many achievements in agriculture,
especially high-tech agriculture. All Israeli farms or
greenhouses are equipped with digital control sys-

tems with automatic sensors and controls. This is
also the most distinctive feature and also the strong
point of this country in agricultural cultivation. Israel’s drip irrigation and nutrient systems, sensors
and monitoring systems offer world-class quality. In
addition, agricultural supplies, automatic smart grid
house are transferred to Israel and installed in most
countries around the world.
UK gives the development orientation in the field of
agriculture with the vision of 2030 with the following
important contents: (i) mechanizing, expanding and
enhancing the scale, bringing robots to agriculture
to improve accuracy and increase efficiency; (ii) genetic application and direction of selecting modern
varieties to improve quality, increase sustainability,
resilience and increase real productivity in cultivation and livestock; (iii) developing an approach that
incorporates effective methods of treating weeds
and pests in the farm system; (iv) application of information technology and big data analysis technology to develop data-based and real-image control
approaches to determine the capabilities and status
of farming systems and ecosystems, thereby making policies to effectively support agricultural production and trading; (v) expanding and strengthening training, vocational development training and
developing communication channels connecting
researchers, learners and consultants to promote
agricultural production objectives; (vi) combining
social and economic sciences to promote sustainable, safe agricultural development and create high
quality products.
Taiwan is famous for its manufacturing technology
and has more electrical and mechanical products
per person than anywhere else in the world. This
country is considered to be the focus of IoT technology devices thanks to many semiconductor
manufacturing factories. With the world’s leading
LED technology, Taiwan provides the best quality
LED lights for indoor agriculture to ensure the best
growth and yield. The technology of drones is also
one of the highlights of this country when 10% of the
world’s drones are manufactured at this place. Finally, the integrated in-house agricultural technology:
fisheries combined with hydroponics and accompanying technologies and supplies have made Taiwan
the leading Asian country in high-tech agriculture.
The remaining countries in Asia including Vietnam
are still far from entering agriculture 4.0. The main
reason is the shortage of high-quality human resources with the ability to integrate and the minimum infrastructure foundation to establish an auto
Internet of Things connection system. The picture

of “agriculture 4.0” of Vietnam or more specifically
THACO will be a technological enclosed chain such
as high-quality seed, smart fertilizer, herbal pesticide; precise cultivation, reducing seed loss and reducing greenhouse gas emissions; automation from
harvesting, storage, transport and processing; and
cloud application for traceability.

(IoT), Big data Analytics, and Cloud Computing.
The main function of SmartAgri system is:
Automating the management process of cultivation,
husbandry and aquatic products, supporting planning, calculating costs and seasonal turnover. This
system helps to collect and analyze environmental
information in terms of temperature, humidity, pressure, light, wind speed, precipitation, EC, pH, etc.
and control devices such as irrigation systems, cooling systems, lights, fans, screens, etc. to keep the environment in accordance with standard procedures.

The system of agricultural farms of THACO will have
to focus on the application and development of digital and smart technologies in agriculture to achieve:
creating and propagating crops for high productivity and quality, disease prevention and control, high
efficiency in cultivation and husbandry, creating
materials, machinery and equipment used in agri- Despite the components of smart agriculture 4.0
culture, and preserving and processing agricultural analyzed in 7 areas and technologies as mentioned,
the actual production in Vietnam depends on the
products.
ecological regions, crops and animals, the scale
One of the management models should be applied of production. Therefore, the farm owners do not
is SmartAgri. SmartAgri is a high-tech agricultural necessarily need to apply all the above technology
production management system, from germination, components, but use four to five components in acsowing to harvesting and preservation according to cordance with the objectives, production requirestandard processes. The system is built on the ba- ments of the farms.
sis of new technologies, including Internet of Things

Figure 4: SmartAgri system model

Không chỉ dừng lại ở mối quan hệ mua - bán, những tư
vấn bán hàng xuất sắc đã trở thành một người bạn đồng
hành cùng khách hàng, khi vừa cung cấp sản phẩm chất
lượng, dịch vụ uy tín, vừa mang đến những giá trị về tinh
thần cho khách hàng ngay cả khi đã bán được sản phẩm.

“- Môi trường năng động, không gò bó

- Thu nhập không giới hạn, xứng đáng với nỗ
lực của bản thân
- Mang lại nhiều mối quan hệ tốt đẹp trong
xã hội
- Cơ hội thăng tiến cao”

Công việc trong mơ của nhiều
người trẻ
Đó là câu trả lời của chị Nguyễn
Thị Thanh - Trưởng nhóm Tư vấn
bán hàng thương hiệu xe Kia tại
showroom Kia Hải Phòng khi
được hỏi vì sao lại chọn công
việc này.
Với những ưu điểm trên, tư
vấn bán hàng (TVBH) hay còn
gọi là nghề sale đang là một
trong những lựa chọn hàng đầu
hiện nay. Tuy nhiên để có được
những thành quả mà công việc
bán hàng mang lại, TVBH cũng
phải bỏ ra công sức xứng đáng
cho nó. Ngoài hai yếu tố cơ bản
là nắm vững kiến thức về sản
phẩm và chăm chỉ, TVBH còn
phải vận dụng nhiều kỹ năng
để “chốt deal” thành công và
tiến xa hơn trong công việc.
Trò chuyện với các TVBH xuất
sắc của THACO - doanh nghiệp
có số lượng showroom ô tô lớn
nhất trên cả nước, có thể thấy
mỗi cá nhân đều có bí quyết
riêng và những lời khuyên hữu
ích dành cho công việc bán
hàng trong lĩnh vực ô tô.

“

Phải nhận định được khách
hàng, sau đó bạn sẽ có
phương án tốt nhất dành cho

”

từng người

Nhận định được khách hàng là
điều tiên quyết
Khi được hỏi về khó khăn lớn
nhất trong công việc, 6 TVBH
xuất sắc của THACO ở các
thương hiệu xe Kia, Mazda,
Peugeot, BMW và tải, bus đều
có chung câu trả lời, đó chính
là việc tiếp xúc, nhận định
khách hàng. Đây có thể được
xem là yếu tố đầu tiên và then
chốt giúp tư vấn viên vạch ra
chiến lược đưa sản phẩm đến
tay khách hàng. Trong đó, mỗi
thương hiệu xe đều khắc hoạ
một chân dung khách hàng
riêng biệt.
Anh Lê Vũ Quang - Trưởng nhóm
TVBH tại showroom tải - bus
An Sương chia sẻ: “Khách hàng
xe tải, xe bus phần lớn là khách
kinh doanh vận tải hàng hóa,
họ rất quan trọng sự thuận tiện
trong việc bảo hành, bảo dưỡng

cũng như giá cả sản phẩm chuẩn
bị mua”. Anh Diệp Hồng Đức,
TVBH dòng xe Fuso và tải nhỏ
tại showroom tải - bus Tam Kỳ
bổ sung thêm một đặc trưng
khác: “Khách hàng của tôi đa
số là khách lẻ, mua về chở hàng
có sẵn trong nhà hoặc chở hàng
thuê, cách nói chuyện rất thẳng
thắn, đơn giản, không cầu kỳ”.
Đối với các dòng xe con, ở mỗi
phân khúc cũng sẽ có đặc điểm
khách hàng khác nhau. Ở dòng
xe trung cấp, chị Trần Thị Lệ
Phương - TVBH tại showroom
Mazda Nghệ An cho biết: “Phần
lớn khách hàng của tôi là những
người trẻ trung, năng động, yêu
thích công nghệ và kiểu dáng
thể thao”. Trong khi đó ở dòng
xe cao cấp, anh Nguyễn Quang
Thái - Trưởng nhóm bán hàng
tại showroom Peugeot Bình Tân
đánh giá: “Khách hàng của dòng
xe Peugeot thường là người khá

khó tính, tinh tế, đòi hỏi sự sang
trọng và thiên nhiều về cảm xúc,
đặc biệt rất quan tâm đến dịch
vụ trước và sau bán hàng của
Peugeot”.
Với đặc điểm của từng nhóm
khách hàng, các TVBH cần phải
xác định chi tiết hơn nhu cầu,
thời điểm ghé showroom của
từng khách một: “Phải nhận định
được khách hàng như: khách
mua ngay, khách tham khảo giá,
khách vài ngày nữa mua, khách
phân vân giá, khách phân vân
xe…, khi nắm bắt được những
điều này, bạn sẽ có phương án
chốt tốt nhất dành cho từng
khách”. Anh Quang và anh Đức
chia sẻ.

“

Hãy chăm chú lắng nghe một cách chủ
động, vì lắng nghe là kỹ năng rất quan
trọng giúp chiếm được tình cảm của

”

khách hàng

Tạo thiện cảm và sự tín nhiệm từ
khách hàng
Để tạo được thiện cảm và sự tín
nhiệm từ khách hàng, các TVBH
xuất sắc cho biết phải đáp ứng
3 yếu tố hàng đầu là: Hiểu rõ
sản phẩm, chia sẻ chân thành và
phong thái chuyên nghiệp.
Nếu một TVBH không hiểu rõ về
sản phẩm thì sẽ không thể đạt
được sự tín nhiệm nào từ khách
hàng. Ngoài việc nắm rõ các
thông số kỹ thuật, chức năng,
giá cả, các phiên bản của từng
dòng xe, TVBH còn phải hiểu về

lịch sử thương hiệu, giá trị cốt
lõi của thương hiệu, thị trường
ô tô và các đối thủ cạnh tranh.
Đó là những yếu tố cần thiết để
TVBH đưa ra lời khuyên đúng
đắn cho khách hàng, đồng thời
thực hiện sứ mệnh của mình là
“cảm được sản phẩm, thương
hiệu và truyền được cảm hứng
khi tư vấn cho khách hàng”, anh
Thái khẳng định.
Khi đã có một nền tảng kiến
thức vững chắc về sản phẩm,
vấn đề tiếp theo của TVBH là
phương pháp để có được thiện
cảm, truyền được cảm hứng và

thuyết phục được khách hàng.
Chị Ngọc chia sẻ: “Hãy chăm chú
lắng nghe một cách chủ động,
vì lắng nghe là kỹ năng rất quan
trọng giúp chiếm được tình cảm
của khách hàng”.

Anh Đức bổ sung: “Phải nắm được
tâm lý khách hàng, mình nên tư
vấn những gì khách cần nghe chứ
không phải những gì mình cần nói”.
Anh Thái cũng đưa ra một hình
tượng người tư vấn bán hàng chuẩn
mực: “Không chỉ bán xe, tôi còn là
bạn đồng hành cùng khách hàng,
hãy chăm sóc khách hàng tận tình
nhất thay vì giảm giá cho họ”.

“Phải nắm được tâm lý khách hàng, mình

nên tư vấn những gì khách cần nghe chứ
không phải những gì mình cần nói

”.

“Không chỉ bán xe, tôi còn là bạn đồng hành cùng khách hàng, hãy
chăm sóc khách hàng tận tình nhất thay vì giảm giá cho họ”.

Có thể thấy, để trở thành một người
bạn đồng hành của khách hàng,
TVBH phải thể hiện được vai trò tư
vấn, chia sẻ và hỗ trợ khách hàng
không chỉ trong thời gian ngắn
ngủi khách đến showroom mua
xe, mà theo chị Phương, “bán hàng
phải bán bằng cái tâm mới bền và
lâu dài. Không chỉ bán xe xong là
thôi mà mình còn phải chăm sóc
khách hàng sau khi mua xe, quan
trọng nhất vẫn là dịch vụ sau bán
hàng, chăm sóc tốt thì khách hàng
mới tin tưởng.”

“Bán hàng phải bán bằng cái
tâm mới bền và lâu dài”.

Yếu tố quan trọng thứ ba chính
là phong thái chuyên nghiệp
của một TVBH. Bởi vì sự chuyên
nghiệp là thông điệp rõ ràng
nhất về tính bảo đảm, sự uy tín,
chu đáo không chỉ của cá nhân
người tư vấn mà còn là của
một doanh nghiệp: “Một email
chuẩn, chăm chút từ ngữ, font
chữ, một báo giá chuẩn đẹp cả
về hình thức lẫn nội dung… Một
nhân viên nhiệt tình, niềm nở,
vui vẻ ân cần, quần áo sạch sẽ,
tác phong gọn gàng chắc chắn
sẽ làm cho khách đánh giá tốt
về bạn, về công ty và sản phẩm
của công ty bạn”, anh Quang
chia sẻ.

Bên cạnh đó, thái độ của TVBH
cũng là điều được chị Thanh
lưu ý: “ Thái độ của TVBH là
yếu tố đánh giá mức độ chuyên
nghiệp và cả văn hóa của công
ty. Không chỉ có thái độ tốt
với khách mua xe, mà ngay cả
khách hàng không mua mình
cũng vẫn phải giữ được sự chân
thành và nhiệt tình. Những
điều đó mới thực sự mang đến
nguồn khách hàng cho bạn
thông qua sự tín nhiệm và giới
thiệu của tất cả những người
đã từng ghé qua showroom”.
Có thể nói, tư vấn bán hàng
chính là một đại diện truyền
thông hiệu quả và quan trọng
của doanh nghiệp, là chiếc cầu
nối trực tiếp từ doanh nghiệp
đến khách hàng. Do đó, để duy
trì nguồn cảm hứng trong công
việc, bên cạnh việc luôn học hỏi
và trau dồi kỹ năng, TVBH cần
chọn được cho mình một môi
trường phù hợp, bao gồm sản
phẩm, chiến lược, tầm nhìn, sứ
mệnh của công ty để có cùng
sự đồng điệu trong tư duy, tâm
huyết với sản phẩm, giữ được
niềm say mê và tự hào khi nói về
chất lượng dịch vụ. Từ đó, TVBH
có thể yên tâm phát huy năng
lực và mang đến nhiều giá trị
cho khách hàng và xã hội.
Hồng Lĩnh

Với triết lý kinh doanh “Mang lại giá trị cho khách hàng, xã hội và có
đóng góp thiết thực vào nền kinh tế đất nước”, bên cạnh những hoạt
động sản xuất kinh doanh, THACO còn tích cực tham gia hỗ trợ phát
triển cộng đồng và xã hội thông qua nhiều hoạt động thực thi trách
nhiệm xã hội, trong đó có tài trợ bóng đá.
Đến nay, THACO đã là nhà tài trợ chính cho trận Siêu Cúp quốc gia
năm thứ 5 liên tiếp. Năm 2018 vừa qua, tập đoàn trao tặng đội U23
Việt Nam 1 tỷ đồng, đội tuyển quốc gia 2 tỷ đồng; cùng 1 xe Kia
Optima và 100.000 USD cho huấn luận viên Park Hang Seo. Năm
2019, THACO vừa trở thành nhà tài trợ chính cho Câu lạc bộ Bóng
đá Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đang chơi ở giải vô địch quốc gia
V-League và cả Học viện HAGL JMG.
Sự kết hợp giữa HAGL và THACO là hợp tác lâu dài và hướng đến
những điều tốt đẹp nhất để góp phần giúp bóng đá Việt Nam ngày
càng phát triển.
Giai đoạn đầu những năm 2000, HAGL là CLB dẫn đầu V-League với
nhiều chức vô địch của giải và đã tạo nên hiện tượng HAGL trong làng
bóng đá nước nhà. Sau đó, chuỗi thành tích ấn tượng tại V-League
tạm dừng. Những năm gần đây, lãnh đạo CLB HAGL thay đổi cách

Đức, là một doanh nhân vô cùng tâm huyết với sự
phát triển của bóng đá Việt Nam. Ông là người
đem HLV Park Hang Seo về cho Việt Nam cuối
năm 2017 để rồi Việt Nam đã có những thành
tích vang dội tại giải U-23 châu Á 2018, ASIAD và
AFF Cup 2018, cũng như Cúp Châu Á 2019 tháng
1 vừa qua. CLB HAGL cũng đã đóng góp những
tài năng cho đội U-23 và tuyển quốc gia như
Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường, Vũ
Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy… để cùng
làm nên những chiến tích vang dội ấy.
Đại diện của THACO và HAGL cùng cho biết sự hợp
tác giữa 2 bên trong bóng đá không chỉ nhằm vào
thành tích CLB đạt được mà còn hướng tới việc đưa
bóng đá Việt lên 1 tầm cao mới.
tiếp cận phát triển, không lao vào các cuộc chuyển
nhượng rầm rộ để tranh ngôi vô địch, mà thay vào
đó là tạo nguồn lực từ chính đôi chân của mình
bằng cách đầu tư rất lớn để thành lập Học viện
HAGL - JMG là nơi đào tạo các cầu thủ trẻ toàn
diện về đá bóng, đạo đức, kiến thức và ngoại ngữ.
HAGL sử dụng chính các cầu thủ này để phát triển
CLB một cách căn cơ và bền vững nhất.
Dù HAGL chưa thể trở thành nhà vô địch V-League
như trong những năm 2000 nhưng công chúng Việt
Nam vẫn biết người chủ của CLB, ông Đoàn Nguyên

THACO luôn hy vọng bóng đá Việt Nam tiếp tục
phát triển mạnh mẽ như mong đợi của người hâm
mộ. Và THACO đang đóng góp vào hành trình này.

THACO
CONTRIBUTES
TO VIETNAM'S FOOTBALL
DEVELOPMENT

Upbringing the business philosophy “Deliver values to customers and
society and make substantial contributions to the national economy”,
besides production and business activities, THACO also actively participates in supporting the development of the community and society via its CSR activities, including football sponsorship.
Up to now, THACO has been the main sponsor for the Super Cup 5
years in a row. In 2018, the group awarded VND1 billion to Vietnam
National U23 Football team, VND2 billion to Vietnam National Football team, together with a Kia Optima car and USD100,000 for coach
Park Hang Seo. In 2019, THACO has recently become the main sponsor for Hoang Anh Gia Lai Football Club (HAGL) in V-League National
Championship and HAGL JMG Academy.
The combination of HAGL and THACO is a long-term cooperation
which tries its best to contribute to the development of the Vietnamese football.
In early 2000s, HAGL was the leading club of V-League with many
championships that created the phenomenon in Vietnam’s football.
After that, its impressive achievements at V-League halted. In recent years, leaders of HAGL football club changed its development
approach. They did not focus on frantic transfers to win the championship, creating resources on their own instead by making great
investment to establish HAGL - JMG Academy - a place to train comprehensive junior soccer players in terms of good behavior, knowledge and foreign languages. HAGL has used these players to develop
its club in the most fundamental and sustainable way.
Although the football club has not been able to become a V-League
champion like in the 2000s, the Vietnamese knows its owner, Mr Doan
Nguyen Duc is a businessman extremely enthusiastic with the development of Vietnamese football. He was the one who brought Coach
Park Hang Seo to Vietnam in late 2017 so that Vietnam had great
achievements at the 2018 AFC U23 Championship, ASIAD and 2018
AFF Championship, as well as 2019 AFC Asian Cup in last January.
HAGL Club has contributed its football talents to Vietnam National
U23 Football Team and Vietnam National Football Team, including
Nguyen Cong Phuong, Luong Xuan Truong, Vu Van Thanh, Nguyen
Phong Hong Duy, etc. to realize those resounding victories.
Representatives of THACO and HAGL said that this cooperation aims
not only at the club’s achievements but also towards the fair-play
football environment as it can bring about good impacts on Vietnam’s football fans nationwide as well as Vietnamese youths.
THACO always has high hopes for the strong and sustainable growth
of Vietnam’s football as everyone has expected. And the Vietnamese
carmaker is making its contributions to this journey.
Nguyen Dat
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