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

bộ nhân viên. 

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

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

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

 THACO AUTO quản trị và điều hành sản 
xuất kinh doanh ô tô trên toàn chuỗi giá trị 
Sản xuất – Phân phối – Bán lẻ. Kết quả năm 
2021 là tiếp tục đứng đầu thị trường trong 
nước với thị phần trên 35%, tổng doanh số 
đạt 100.000 xe. Phát triển 36 sản phẩm mới, 

47 showroom mới, nâng tổng số lên 356 
showrom, đại lý. Kế hoạch năm 2022, doanh 
số đạt trên 135.000 xe; phát triển mới 44 
showroom, nâng tổng số lên 400 showroom, 
trong đó có một số mô hình tích hợp: Tổ hợp 
showroom, tổ hợp showroom Auto kết hợp 
Trung tâm thương mại, đồng thời nâng cấp 
quản trị từ các Chi nhánh trở thành các Công 
ty tỉnh thành về mặt pháp lý và thực hiện việc 
phục vụ khách hàng với tinh thần “Tận tâm 
phục vụ”.

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

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

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

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

 THILOGI là đầu mối tổ chức và cung ứng 
dịch vụ logistics phục vụ cho THACO và đối 
tác bao gồm: dịch vụ vận tải biển quốc tế và 
nội địa, Cảng biển và vận tải đường bộ; tập 
trung tại Khu vực miền Trung, Tây Nguyên 
và Lào, Campuchia nhằm phục vụ vận 

chuyển đối lưu 2 chiều bổ trợ hoạt động sản 
xuất kinh doanh Ô tô, Nông nghiệp, Cơ khí & 
CNHT, Thương mại dịch vụ và phát triển kinh 
doanh ngoài. Năm 2021, sản lượng hàng hóa 
qua cảng đạt 3 triệu tấn, tăng gần 50% so với 
năm 2020, vận chuyển gần 38.000 con’t linh 
kiện ô tô; vận chuyển đường bộ hơn 25.500 
con’t vật tư nông nghiệp đối lưu với các tỉnh 
Tây Nguyên và Campuchia, Lào. Năm 2022, 
THILOGI kế hoạch vận chuyển gần 53.000 
con’t linh kiện, hơn 39.000 con’t trái cây và 
vật tư nông nghiệp, sản lượng hàng hóa qua 
cảng Chu Lai dự kiến hơn 4,2 triệu tấn.

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

Thay mặt HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và toàn 
thể CBNV THACO, tôi xin chân thành cảm ơn 
quý lãnh đạo, quý cổ đông, quý đối tác, quý 
khách hàng, quý cơ quan truyền thông báo 
chí đã tin tưởng, hỗ trợ và ủng hộ THACO 
trong suốt thời gian qua. 
Kính chúc quý vị năm mới dồi dào sức khỏe 
cùng chung tay đẩy lùi đại dịch góp phần 
phát triển kinh tế đất nước phồn vinh và hạnh 
phúc.

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

Chủ tịch HĐQT

Trần Bá Dương

Trân trọng.


