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Bản tin

Trong 3 ngày, từ ngày 21 - 23/7, 
THACO đã tiến hành bàn giao 63 xe 
chuyên dụng vận chuyển vaccine 
cho 7 Quân khu của Bộ Quốc phòng.

Bên cạnh lễ bàn giao xe, THACO đã 
tổ chức tập huấn cách thức vận hành 
xe chuyên dụng, sử dụng các thiết 
bị như thùng lạnh, thiết bị theo dõi 
nhiệt độ trong quá trình vận chuyển, 
cách sắp xếp vaccine trong thùng 
lạnh đúng nhiệt độ quy định, đảm 
bảo duy trì chất lượng vaccine.  

XE CHUYÊN DỤNG
VẬN CHUYỂN VACCINE
ĐƯỢC BÀN GIAO
ĐẾN CÁC QUÂN KHU
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Xe được sản xuất tại nhà máy Thaco Chu 
Lai với tỉ lệ nội địa hóa trên 50%. Mẫu xe 
được sử dụng là Mitsubishi Fuso Canter 
với công nghệ độc quyền FUSO RISE 
của Mitsubishi (trang bị trên các xe SUV 
của hãng) nhằm đảm bảo an toàn tối đa 
cho người ngồi và quá trình vận chuyển 
vaccine hiệu quả.

Số xe này được sử dụng để vận chuyển 
vaccine trong chiến dịch tiêm vaccine 
phòng COVID-19 - chiến dịch tiêm chủng 
lớn nhất trong lịch sử (kéo dài từ tháng 
7/2021 - tháng 4/2022). Việc trang bị 
kịp thời các xe chuyên dụng vận chuyển 
vaccine sẽ góp phần vận chuyển vaccine 

tới các địa phương an toàn, nhanh chóng 
và đảm bảo chất lượng.

Ngay trong tháng 7/2021 các Quân khu sẽ 
sử dụng xe chuyên dụng để vận chuyển 
vaccine phòng Covid-19 từ các Viện Vệ 
sinh dịch tễ và Viện Pasteur đến các đơn 
vị trực thuộc các tỉnh dựa trên tình hình 
thực tế và nhu cầu sử dụng tại mỗi địa 
phương trước diễn biến của dịch bệnh.

Ngoài 63 xe chuyên dụng vận chuyển 
vaccine, THACO đang gấp rút hoàn 
thành 63 xe chuyên dụng phục vụ tiêm 
vaccine lưu động để kịp thời bàn giao 
Bộ Y tế.

Tại showroom Tải, bus Thái Nguyên, 8 xe chuyên dụng được bàn giao cho Quân khu 1.

14 xe chuyên dụng được bàn giao cho Quân khu 2 tại showroom Tải, bus Phú Thọ.



Trưởng Văn phòng Tiêm chủng mở rộng quốc gia Dương Thị Hồng chứng kiến buổi bàn 
giao 5 xe chuyên dụng vận chuyển vaccine cho Quân khu 3 tại KIA - Mazda Hải Phòng.

Trung đoàn Vận tải 654, thuộc Cục Hậu cần Quân khu 4 đã tiếp nhận 8 xe chuyên dụng 
tại showroom Tải, bus Nghệ An.



Sáng nay, tại showroom Tải, bus Đà Nẵng, 14 xe chuyên dụng được bàn giao tới 
Quân khu 5

7 xe chuyên dụng vừa được bàn giao cho Quân khu 9 tại showroom Tải, bus Cần Thơ



Quân khu 7 tiếp nhận 7 xe chuyên dụng tại showroom Tải, bus Bình Triệu
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Kết thúc nửa năm 2021, thị trường ôtô Việt 
Nam tăng trưởng mạnh, trong đó THACO 
AUTO đạt 51.685 xe (38.994 xe du lịch và 
12.691 xe thương mại), chiếm 38,1% thị phần 
VAMA, tăng hơn 51% so với cùng kỳ năm 
ngoái, dẫn đầu thị trường ô tô Việt Nam.

Tính theo thương hiệu xe, KIA chiếm 33% 
doanh số của THACO AUTO. KIA có sự 
tăng trưởng mạnh khi doanh số nửa đầu 
2021 đạt 21.556 xe, tăng 95% tương đương 
10.507 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Góp 
phần cho sự tăng trưởng này phải kể đến 
KIA Seltos và KIA Sorento, lần lượt đạt 
doanh số 7.209 xe và 3.200 xe.

Ngoài KIA, Mazda với sự tăng trưởng ổn 

định đã chiếm 26% doanh số. Thiết kế 
mượt mà cùng những ưu đãi giảm giá đã 
giúp bộ đôi Mazda CX-8, CX-5 đạt kết 
quả tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 
ngoái. Bên canh đó, thành tích này còn 
đến từ sức hút của những mẫu xe lần đầu 
ra mắt tại thị trường Việt Nam như: Mazda 
CX-30, CX-3 góp phần giúp thương hiệu 
Nhật Bản đạt 13.297 xe.

Doanh số 6 tháng đầu năm của Peugeot 
đạt 3405 xe, tăng hơn 167% so với cùng 
kỳ năm ngoái. Mới đây, THACO AUTO tiếp 
tục ra mắt Peugeot 3008 phiên bản mới 
với nhiều thay đổi về trang thiết bị công 
nghệ, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng 
cao của khách hàng.
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Chịu trách nhiêm nội dung: Trần Việt Hưng - GĐ VHTT THACO AUTO
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Mọi góp ý xin gửi về email: truyenthong.auto@thaco.com.vn

BẢN TIN NỘI BỘ

Tháng 6/2021, doanh số bán ra của THACO AUTO đạt 7.689 xe (gồm 5.739 xe du lịch và 
1.950 xe thương mại), chiếm 37.4% thị phần VAMA. Đây là tháng thứ 6 liên tiếp THACO 
AUTO dẫn đầu về doanh số trên thị trường ô tô Việt Nam.


