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Bản tin

Tháng 5 vừa qua, THACO 
AUTO tiếp tục dẫn đầu thị 
trường với 38,9% thị phần 
(VAMA). Để có được kết quả 
đó là sự nỗ lực không ngừng 
nghỉ của toàn thể CBNV; trong 
đó phải kể đến đội ngũ TVBH 
đầy nhiệt huyết, tận tâm. Hãy 
cùng vinh danh 13 TVBH xuất 
sắc của tháng 5.

HỌ & TÊN ĐƠN VỊ DOANH SỐ THÁNG 5

KIA
Lê Xuân Lộc KIA Bình Dương 13 xe

Nguyễn Thị Nga KIA Quảng Trị 13 xe

MAZDA Nguyễn Quốc Hùng Mazda Vũng Tàu 12 xe

PEUGEOT Trương Minh Thành Peugeot Vũng Tàu 15 xe

BMW Nguyễn Ngọc Vương BMW Sala 5 xe

MINI Phan Thị Thanh Nhàn BMW Phú Nhuận 2 xe

MOTORRAD

Hoàng Đình Quang BMW Sala 3 xe

Phạm Minh Thắng BMW Sala 3 xe

Nguyễn Ngọc Thanh BMW Sala 3 xe

Nguyễn Ngọc Trung BMW Long Biên 3 xe

Vũ Mai Anh BMW Long Biên 3 xe

XE MÁY PG Vũ Hoài Nam Peugeot Vũng Tàu 4 xe

TẢI, BUS Nguyễn Thành Đạt Tải, Bus Vĩnh Phúc 12 xe
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THACO AUTO
tăng cường phòng chống
dịch bệnh Covid-19

Trước diễn biến của dịch bệnh Covid-19, THACO 
AUTO tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống 
dịch bệnh tại hệ thống công ty tỉnh thành. Theo đó, 
THACO AUTO đã đề ra 4 cấp độ nguy cơ tương ứng 
với 4 nhóm màu khác nhau để có biện pháp phòng 
chống dịch phù hợp. 

(Theo quyết định số 24/2021/QĐ-PCT/THACO AUTO)

NHÓM 1
NGUY CƠ RẤT CAO (MÀU ĐỎ)

Các đơn vị tại địa phương có ban hành chỉ đạo 
thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg

Vách ngăn trong suốt giữa TVDV/
thu ngân với khách hàng. Bút để 
bàn đặt bên ngoài vách. 

Trang bị thêm mũ vành nhựa 
chắn giọt bắn cho TVDV.

Phòng chờ Dịch vụ

Bắc NinhGò Vấp



Dán decal định vị khoảng cách 
tại Quầy lễ tân, tại khu vực tiếp 
khách trưng bày Showroom, 
Phòng chờ dịch vụ. 

Mở hết cửa ra vào để thông 
thoáng khí, hạn chế sử dụng 
máy lạnh.

Khu vực tiếp khách tại showroom, quầy lễ tân & 
phòng chờ khách hàng

Không phục vụ quá 10 người 
(bao gồm CB-NV tại đơn vị) 
cùng lúc trong phòng chờ. 

Bố trí nhân sự hợp lý, đảm bảo yêu cầu phòng chống 
dịch và duy trì các hoạt động phục vụ khách hàng

Bắc Ninh

Gò VấpGò Vấp Gò Vấp



NHÓM 2
NGUY CƠ CAO (MÀU CAM)

Các đơn vị tại địa phương có ban hành chỉ đạo 
về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg

Phòng chờ Dịch vụ

Bố trí khẩu trang, nước rửa tay khử khuẩn ở cửa ra vào phục vụ khách hàng. 

Khu vực tiếp khách tại showroom, quầy lễ tân & 
phòng chờ khách hàng

Luôn mang khẩu trang và mũ vành chống 
giọt bắn khi trao đổi với khách hàng.

Bố trí bàn ghế tiếp khách đảm bảo khoảng 
cách 2m.

Dán decal định vị khoảng cách tại Quầy lễ tân.

Bình TânTiền Giang

Bình TânTiền Giang

Bình Triệu



Hội họp Khu vực thang máy

Hạn chế tổ chức hội họp và tạm ngừng tổ 
chức chào cờ chung.

Dán định vị khoảng cách bên trong thang 
máy và tại hành lang đứng chờ thang máy.

NHÓM 3
NGUY CƠ CAO (MÀU VÀNG)

Các đơn vị tại địa phương ghi nhận có ca nhiễm bệnh, 
địa phương sát biên giới

Bố trí bàn làm việc giãn cách, 
bố trí bàn ghế tiếp khách 
đảm bảo khoảng cách 2m.

Bố trí Khẩu trang, nước rửa 
tay khử khuẩn ở cửa ra vào 
phục vụ Khách hàng.

Luôn mang khẩu trang khi 
trao đổi với Khách hàng.

Long BiênLong Biên Long Biên

Bình TriệuTiền Gíang



NHÓM 4
NHÓM 4 BÌNH THƯỜNG MỚI (MÀU XANH)

Các đơn vị tại địa phương chưa có ca nhiễm bệnh.

Tuân thủ 5K



Chịu trách nhiêm nội dung:
TRẦN VIỆT HƯNG
Phó Giám đốc VHTT THACO
phụ trách lĩnh vực Ô tô và Cơ khí

Biên tập: VIỆT TRINH
  BÍCH NGỌC
  THANH DŨNG
Thiết kế: CÔNG LẮM

Mọi góp ý xin gửi về email: truyenthong.auto@thaco.com.vn
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Khu vực tiếp khách tại showroom, quầy lễ tân & 
phòng chờ khách hàng

Bố trí bàn ghế tiếp khách 
đảm bảo khoảng cách 1m.

Bố trí đầy đủ dung dịch rửa 
tay khử khuẩn tại tất cả các 
khu vực.

Bảng biểu trực quan thông báo 
đo thân nhiệt được đặt ngay 
khu vực cổng chốt bảo vệ.

Luôn mang khẩu trang và mũ vành chống 
giọt bắn, bao tay khi trao đổi với khách 
hàng và CB-NV.

Đo thân nhiệt khách hàng, đối tác, CB-NV 
trước khi vào Đơn vị. 

Cổng ra vào

Bến TreBến Tre

Vĩnh LongBến Tre Bến Tre


