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Ngày 20.8.2011, tại Lô B35-B36, Khu Công nghiệp Hòa Phú - TP. Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk,
Công ty Cổ phần Chỉ thun Đắk Lắk (Dakruthread) đã tổ chức Lễ khánh thành, chính thức đưa
dây chuyền sản xuất Chỉ Thun đi vào hoạt động. Dự lễ có Đồng chí Y Dhăm Ênuôl - Phó Chủ
tịch thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk; đồng chí Lê Xuân Hòe – Phó chủ tịch tập đoàn cao su
Việt Nam; đồng chí Trần Thị Thúy Hoa – Tổng thư ký Hiệp hội Cao su Việt Nam; tiến sĩ Huỳnh
Văn Khiết – Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên cao su Đắk Lắk.

Nhà máy chỉ thun Đắk Lắk tọa lạc tại Khu công nghiệp Hòa Phú thành phố Buôn Ma Thuột
tỉnh Đắk Lắk, được hình thành từ ý tưởng sáng tạo của lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên
Cao su Đắk Lắk. Trải qua 1 năm xây dựng đã hoàn thành việc xây lắp hệ thống nhà xưởng,
nhà làm việc, nhà ăn, nhà nghỉ nội trú cho công nhân, thiết kế hệ thống cây xanh, hệ thống xử
lý nước thải, hệ thống xử lý môi trường và lắp đặt gần 500 tấn hàng hóa máy móc thiết bị. Khi
đi vào hoạt động đây là nhà máy đầu tiên của Việt Nam chế biến nguyên liệu cao su tự nhiên
thành sợi chỉ thun dạng tròn bằng dây chuyền công nghệ hiện đại. Tổng nguồn vốn đầu tư 170
tỷ đồng, được trang bị máy móc, thiết bị hiện đại có công suất 4.000 tấn sản phẩm/năm. Nhà
máy sử dụng Nguồn nguyên liệu đầu vào là sản phẩm Latex (mủ kem) do Công ty TNHH một
thành viên cao su Đắk Lắk cung cấp. Sản phẩm Chỉ Thun của nhà máy phục vụ cho thị
trường phụ liệu ngành may trong nước và xuất khẩu.

Sự kiện khánh thành Nhà máy Chỉ thun, mở ra hướng phát triển mới trong ngành công nghiệp
chế biến cao su của Việt Nam, đây là Bước chuyển biến mới của niềm tin và giá trị. Phát biểu
tại buổi lễ tiến sĩ Huỳnh Văn Khiết Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên cao su Đắk
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Lắk nhấn mạnh “Nhà máy chỉ thun Đắk Lắk đi vào hoạt động nhằm nâng cao chất lượng và
tăng giá trị công nghiệp từ sản phẩm cao su thiên nhiên, làm giảm tỷ lệ xuất khẩu cao su
thiên nhiên dưới dạng nguyên liệu, góp phần đa dạng hóa sản phẩm của Công ty. Tạo điều
kiện cho các đơn vị trực thuộc Công ty và cán bộ nhân viên trong Công ty tham gia góp vốn,
tăng cường tích luỹ, cùng chia sẻ lợi nhuận với Công ty, góp phần tăng thu nhập và nâng cao
đời sống cho người lao động". Nhà máy chế biến chỉ thun đi vào hoạt động tạo điều kiện việc
làm ổn định cho gần 100 lao động; trong đó có 20% lao động là con em đồng bào dân tộc.
Cũng tại buổi lễ ông Tô Văn Tài – Giám đốc điều hành Công ty Chỉ Thun cho biết thêm
“DAKRUTHREAD hoạt động ổn định và hiệu quả bền vững, sẽ góp phần phát triển kinh tế,
văn hóa của tỉnh gắn kết trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng; Công ty đưa ra mục tiêu kế
hoạch là hoàn thiện nền móng văn hoá doanh nghiệp, gần gũi thân thiện với môi trường.”

(Theo

http://www.dakruco.com )
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