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T亥mănhìn 

Trở thành doanh nghiệp hàng đầu 
trong lĩnh vực sản xuất Thức ăn 
chăn nuôi, giống gia súc gia cầm và 
chế biến thực phẩm.  

S泳ăm羽nh 

Kiểm soát chuỗi giá trị trong ngành 
nông nghiệp - thực phẩm, cung cấp 
cho người tiêu dùng và thị trường 
những sản phẩm sạch, an toàn.  

Ban Lãnh đạo Công ty CP Tập 
đoàn DABACO Việt Nam  luôn chủ 
động nắm bắt các cơ hội kinh 
doanh, kiểm soát rủi ro để vượt qua 
những thách thức, tập trung thực 
hiện hoàn thành các chỉ tiêu sản 
xuất kinh doanh và mục tiêu chiến 
lược của công ty. Cán bộ nhân viên 
Công ty đoàn kết, sáng tạo quyết 
tâm hoàn thành những mục tiêu đề 
ra. 
 

Kínhăth逢aăQuỦăc鰻ăđôngă! 
Nĕmă 2013,ă tìnhă hìnhă kinhă tếă trongă nướcă vàă thếă
giớiăvẫnăchưaăổnăđịnh,ăđặcăbiệtălàăngànhăsảnăxuấtă
nôngă nghiệpă gặpă rấtă nhiềuă khóă khĕnă doă giáă
nguyênăliệuănhậpăkhẩuăbấpăbênh,ăgiáăthựcăphẩmă
xuốngă thấpă dướiă giáă thànhă trongă thờiă giană dài,ă
dịchăbệnhătrênăđànăgiaăsúcăgiaăcầmăcònădiễnăbiếnă
phứcătạp,ăkhiếnăngườiăchĕnănuôiăphảiăthuăhẹpăsảnă
xuất,ă sốă lượngăđànăgiaă súcăgiaă cầmăgiảmămạnh,ă
ngườiă chĕnă nuôiă bịă lỗă kéoă dài...ă đãă tácă độngă
khôngă nhỏă đếnă hoạtă độngă sảnă xuấtă kinhă doanhă
c栄aăCôngăty. 

Trướcă tìnhă hìnhă đó,ă HĐQTă đãă bámă sátă địnhă
hướngăc栄aăNghịăquyếtăĐạiăhộiăđồngăcổăđôngăvàă
tìnhăhìnhăthựcătếăc栄aăTậpăđoàn,ădiễnăbiếnăc栄aăthịă
trường,ă kịpă thờiă đưaă raă cácă giảiă phápă hiệuă quả,ă
chỉă đạoă thựcă hiệnă quyếtă liệtă cácă giảiă phápă cóă
trọngă tâm,ă trọngă điểm,ă điềuă hànhă côngă tyă vượtă
quaăkhóăkhĕn,ă tháchă thứcăđạtă kếtăquảă cao,ăđồngă
thờiă đảmă bảoă tínhă minhă bạchă vàă tạoă điềuă kiệnă
thuậnă lợiă đểă cổăđông,ă cácănhàă đầuă tưă vàă cácă cơă
quanăquảnălỦăcóăthểăthựcăhiện tốtăđượcăchứcănĕngă
giámăsát,ăthanhătra,ăkiểmăsoátăc栄aămình. 

Hộiă đồngă quảnă trị,ă Bană Tổngă Giámă đốc cùng 
toànăthểăCBCNVăcôngătyăvớiătinhăthầnădámănghĩ,ă
dámălàm,ăquyếtătâmăvượtăquaănhữngătháchăthức,ă
nắmăbắtăcơăhội,ăhoànăthànhăxuấtăsắcăkếăhoạchăsảnă
xuấtă kinhă doanhă nĕmă 2014ă vàă nhữngă nhiệmă v映ă
c栄aăĐạiăhộiăđồngăcổăđôngăgiao.ă 

Thayă mặtă HĐQT,ă Bană Tổngă Giámă đốcă vàă toànă
thểăCBCNVăTậpăđoànăDABACOăViệtăNam,ă tôiă
xinăcảmăơnăsựătínănhiệmăc栄aăQuỦăcổăđôngăđãăđầuă
tưăvàoăDABACO. 

Xină kínhă chúcă QuỦă cổă đôngă nhiềuă thànhă công,ă
thịnhăvượng. 

 

 

 
NGUY右NăNH姶ăSO 

Ch栄ăt鵜chăHĐQTă- T鰻ngăGiámăđ嘘c 



I THÔNG TIN CHUNG 

1. T蔚NGăQUANăV陰ăT一PăĐOÀNăDABACO 

Tên giao dịch:ăCôngătyăCổăphầnăTậpăđoànăDABACOăViệtăNam 

Mã số DN:ă2300105790ădoăSởăKếăhoạchă&ăĐầuătưătỉnhăBắcăNinhăcấpălầnăđầuă
ngàyă23/12/2004,ăthayăđổiălầnăthứă14ăngàyă20/02/2013. 

Vốn điều lệ: 627.419.230.000ăđồng 

Địa chỉ:ăSốă35ăĐườngăLỦăTháiăTổ,ăTP.ăBắcăNinh,ăTỉnhăBắcăNinh 

Số điện thoại: 0241 3826 077 - 3895111   

Số Fax: 0241 3896 000 - 3825496 

Website: www.dabaco.com.vn 

Email: contact@dabaco.com.vn 

Mã cổ phiếu: DBC 

Sàn niêm yết:ăSànăgiaoădịchăchứngăkhoánăHàăNộiă(HNX) 
 

2. NGÀNHăNGH陰ăVÀăĐ卯AăBÀNăKINHăDOANH 

NgƠnhăngh隠ăkinhădoanh: 

●ăSảnăsuấtăthứcăĕnăgiaăsúc,ăgiaăcầm, th栄yăsản;ă 

●ăSảnăxuất,ălaiătạoăgiốngăgiaăsúc,ăgiaăcầm; 

●ăChĕnănuôiăgiaăcôngălợn,ăgàăthươngăphẩm;ă 

●ăSảnăxuấtăbaoăbì; 

●ăGiếtămổăvàăchếăbiếnăthựcăphẩm;ă 

●ăKinhădoanhăbấtăđộngăsản,ăđầuătưăxâyădựngă 

hạătầng; 

● Vàăcácălĩnhăvựcăkinhădoanhăkhác. 

 

 
Đ鵜aăbƠn kinh doanh: ViệtăNam 
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3. QUỄăTRỊNHăHỊNHăTHÀNHăVÀăPHỄTăTRI韻N 

1996-1997 

CôngătyăCổăphầnăTậpăđoànăDabacoăViệtăNamă
đượcă thànhă lậpă ngàyă 29/3/1996ă (tênă gọiă đầuă
tiênălàăCôngătyăNôngăsảnăHàăBắc). 

XâyădựngăNhàămáyă chếă biếnă thứcă ĕnă giaă súcă
DABACOă vớiă côngă suấtă 5ă tấn/giờă tạiă xãă Võă
Cường,ăBắcăNinhăvàăXíănghiệpăgàăgiốngăcôngă
nghiệpăLạcăVệătạiăhuyệnăTiênăDu,ăBắcăNinh. 

1998 

Thànhă lậpă Chiă nhánhă côngă tyă tạiă Hàă Nộiă vàă
Cửaă hàngă xĕngă dầuă tạiă xãă Lạcă Vệ,ă Tiênă Du,ă
BắcăNinh. 

2000 

Sápă nhậpă Xíă nghiệpă giốngă giaă súc,ă giaă cầmă
Thuậnă Thànhă mởă rộngă thêmă lĩnhă vựcă hoạtă
độngăsảnăxuấtăkinhădoanh. 

2002 

Khánhă thànhăNhàămáyăchếăbiếnă thứcăĕnăchĕnă
nuôiăcaoăcấpăTOPFEEDSăcôngăsuấtă30ătấn/giờ.ă
ĐầuătưăxâyădựngămớiăXíănghiệpăgàăgiốngăgốcă
ôngăbàăsiêuătrứngătạiăxãăLạcăVệ,ăTiênăDu,ăBắcă
Ninh. 

2003  

Khánhă thànhă Xíă nghiệpă lợnă giốngă hướngă nạcă
ThuậnăThành.ăă 

2004   

Khánhă thànhă Tr映ă sởă c栄aă Côngă tyă tạiă sốă 35ă
đườngă LỦă Tháiă Tổ,ă Bắcă Ninh.ă Thànhă lậpă Xíă
nghiệpă ngană giốngă Phápă tạiă xãă Lạcă Vệ,ă Tiênă
Du,ăBắcăNinh.ă 

2005   

Khánhă thànhă Nhàă khoă vàă Nhàă xửă lỦă nguyênă
liệuătạiăxãăKhắcăNiệm,ăTP.ăBắcăNinh. 
Kểă từă ngàyă 01/01/2005,ă Côngă tyă chínhă thứcă
chuyểnăsangăhoạtăđộngătheoăhìnhăthứcăcôngătyă
cổăphầnătheoăquyếtăđịnhăsốă1316ăQĐ/CTăngàyă
10/08/2004ă c栄aă Ch栄ă tịchă UBNDă tỉnhă Bắcă
Ninh. 

2006  

Khánhă thànhă Nhàă máyă chếă biếnă thức ĕnă
thuỷă sảnă Kinhă Bắcă 4ă tấn/giờ. Thànhă lậpă
Côngă tyă TNHHă Đầuă tưă vàă phátă triểnă chĕnă
nuôiă giaă côngăvàăXíă nghiệpăgiốngă lợnă Lạcă
Vệ. 

2007   

Thànhă lậpăCôngă tyăTNHHăDịchăv映ă thươngă
mạiă Bắcă Ninh,ă Côngă tyă TNHHă Cảngă
Dabaco Tân Chi, Công ty TNHH MTV 
DabacoăTâyăBắc. 
2008   

Thànhă lậpă Côngă tyă TNHHă Lợnă giốngă
Dabaco,ăCôngă tyăTNHHăĐầuă tưă phátă triểnă
chĕnă nuôiă lợnă Dabacoă vàă Côngă tyă TNHHă
ChếăbiếnăthựcăphẩmăDabaco. 
Ngàyă 18/3/2008,ă cổă phiếuă c栄aă Côngă tyă
chínhă thứcă đượcă niêmă yếtă tạiă Trungă tâmă
giaoădịchăchứngăkhoánăHàăNội. 

 

 

 

 

 

Ngày 29/4/2008,ă ĐHĐCĐă đãă thôngă quaă
quyếtă địnhă đổiă tênă Côngă tyă cổă phầnă Nôngă
sảnă Bắcă Ninhă thànhă Côngă tyă cổă phầnă
DabacoăViệtăNam. 

2009  

Khánhă thànhă Nhàă máyă chếă biếnă thứcă ĕnă
chĕnănuôiăDabacoăcôngăsuấtă25ătấn/giờătạiă
Khuă côngă nghiệpă Khắcă Niệm,ă thànhă phốă
BắcăNinh; Siêu thịăDabacoătạiăphốăLạcăVệ,ă
TiênăDu,ăBắcăNinh. 

Phátă hànhă thànhă côngă2ă đợtă phátă hànhă cổă
phiếuăriêngălẻăđểăsápănhậpăCôngătyăcổăphầnă
thươngămạiăHiệpăQuangăvàăphátăhànhăchoă
cổăđôngăchiếnă lược,ănângăvốnăđiềuă lệăc栄aă
côngă tyă lênă 254.466,6ă triệuă đồngă tươngă
đươngă25.446.660ăcổăphần. 



2010   

ĐưaăvàoăhoạtăđộngăNhàămáyăchếăbiếnăthịtăgà,ă
thànhă lậpă Côngă tyă TNHHă Bấtă độngă sảnă
Dabaco,ăCôngă tyăTNHHăĐTXD&PTăHạă tầngă
Dabaco,ă Trungă tâmă thươngă mạiă Dabacoă tạiă
Đườngă LỦă Tháiă Tổ,ă TP.ă Bắcă Ninh,ă Côngă tyă
TNHHăLợnăgiốngăhạtănhânăDABACO. 

Đểă nângă caoă sảnă lượngă sảnă xuấtă vàă tiêuă th映ă
thứcăĕnăchĕnănuôi,ăCôngătyăđãăthànhălậpăNhàă
máyăsảnăxuấtăthứcăĕnăchĕnănuôiătạiăKCNăĐạiă
Đồngă– HoànăSơn,ăhuyệnăTiênăDu,ă tỉnhăBắcă
Ninh,ă vàă táiă cơă cấuă lạiă mộtă sốă đơnă vịă thànhă
viên,ă chuyểnă mộtă sốă đơnă vịă hạchă toánă ph映ă
thuộcă thànhăCôngă tyăTNHHămộtă thànhăviên,ă
sápă nhậpă Xíă nghiệpă ngană giốngă Phápă vàoă
CôngătyăTNHHăĐT&PTăchĕnănuôiăgiaăcông.ă 

2011  

Côngătyăhoànătấtăđợtăphátăhànhă18.164.440ăcổă
phiếuăvàă2.544.666ătráiăphiếuăchuyểnăđổiănângă
vốnăđiềuă lệă c栄aăCôngă tyă lênă 436.111.000.000 
đồngătươngăđươngă43.611.100ăcổăphần. 

Thànhă lậpăCôngă tyăTNHHăNôngănghiệpăcôngă
nghệă caoă Dabacoă vàă cácă doanhă nghiệpă dựă ánă
đểă thựcă hiệnă cácă dựă ánă theoă hìnhă thứcă BTă
gồm :ăCôngătyăTNHHăXâyădựngăHồăĐiềuăHoàă
Vĕnă Miếuă Bắcă Ninh,ă Côngă tyă TNHHă Xâyă
dựngă Đườngă từă Đềnă Đôă đếnă đườngă vànhă đaiă
IIIăvàăTLă295BăTừăSơn.ă 

ChấmădứtăhoạtăđộngăChiănhánhătạiăHàăNội.ăă 

Tạiă Đạiă hộiă cổă đôngă thườngă niênă ngàyă
26/3/2011,ăCôngă tyă đãă đổiă tênă thànhăCôngă tyă
cổăphầnăTậpăđoànăDABACOăViệtăNam. 

2012 

Ngàyă 14/02/2012,ă Côngă tyă đãă thựcă hiệnă
chuyểnăđổi 671.872ătráiăphiếuăthànhă4.798.860ă
cổă phiếu,ă nângă vốnă điềuă lệă c栄aă Côngă tyă lênă
484.099.600.000ă đồngă tươngă đươngă
48.409.960ăăcổăphần. 

ThànhălậpădoanhănghiệpădựăánăCôngătyăTNHHă
Xâyă dựngă Đườngă Kinhă Dươngă Vươngă 3ă vàă
ĐườngăTrườngăChinh. 

Khánh thànhă Nhàă máyă chếă biếnă TACNă
DabacoăHoànăSơnăcôngăsuấtă5ătấn/hăchuyênă
sảnăxuấtăthứcăĕnăheoăconătạiăhuyệnăTiênăDu,ă
tỉnhăBắcăninh. 

2013 

Ngàyă 14/02/2013,ă Côngă tyă đãă thựcă hiệnă
chuyểnă đổiă 1.872.794ă tráiă phiếuă thànhă
14.331.963ăcổăphiếu,ănângăvốnăđiềuă lệăc栄aă
Công ty lên 627.419.230.000ă đồngă tươngă
đươngă62.741.923ăăcổăphần. 

Giảiă thểă Côngă tyă cổă phầnă th栄yă sản CSC 
Dabacoăvàăchuyểnătoànăbộăsốăvốnăgópăsangă
đầuătưăxâyădựngăTrungătâmănghiênăcứuăứngă
d映ngă vàă phátă triểnă giốngă giaă súc,ă giaă cầmă
Dabaco. 

ĐầuătưăxâyădựngăTrungătâmănghiênăcứuăgàă
9 cựaă Dabaco; Trungă tâmă nghiênă cứuă ứngă
d映ngă vàă phátă triểnă giốngă giaă cầmă Dabaco; 
Cảiătạo,ănângăcấpăhệăthốngănhà gàăđẻătrứngă
c栄aăCôngătyăĐT&PTăchĕnănuôiăgiaăcông. 
 

 

 

 

 

 

Trung tâm nghiên cứu Gà 9 cựa Dabaco 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và phát 

triển giống gia cầm Dabaco 



CỄCăTHÀNHăTệCHăTIểUăBI韻U 

ThựcăhiệnătốtăhệăthốngăquảnălỦ:ăISOă9001,ăISOă22000,ăđồngăthờiăCôngătyăđãă
xâyădựngăđượcămộtăPhòngăthíănghiệmăđạtătiêuăchuẩnăquốcăgiaăVILASă645ăvớiă
hệă thốngă trangă thiếtă bịă hiệnă đại,ă kiểmă soátă tốtă nguyênă liệuă đầuă vàoă vàă sảnă
phẩmăđầuăra,ăđảmăbảoăsảnăxuấtăsảnăphẩmăsạch,ăchấtălượngăcaoăchoăthịătrường.  

Vớiănhữngăthànhătíchăcaoăđạtăđượcătrongăhoạtăđộngăsảnăxuấtăkinhădoanhăcũngă
nhưă nhữngă đóngă gópă tíchă cựcă choă sựă phátă triểnă kinhă tếă - xãă hộiă c栄aă địaă
phươngă vàă cảă nướcă trongă nhữngă nĕmă qua,ă Côngă tyă Cổă phầnă Tậpă đoànă
DABACOă Việtă Namă đãă vinhă dựă đượcă Đảng,ă Nhàă nước,ă Chínhă ph栄ă vàă cácă
ngành,ăcácăcấpătraoătặngănhiềuădanhăhiệu,ăphầnăthưởngăcaoăquỦ: 

 

2013 Gi違iăth逢荏ngăAsianăFeedăMillerăofătheăYeară2013 

2012 

Huơnăch逢挨ngălaoăđ瓜ngăh衣ngăNh医tădoăCh栄ăt鵜chăn逢噂cătraoăt員ng 
Gi違iăVƠngăCh医tăl逢嬰ngăVi羽tăNam 
Topă1000ădoanhănghi羽păđóngăthu院ăthuănh壱pănhi隠uănh医tă2012 
Topă15ăc鰻ăphi院uătrênăsƠnăHNXăđ逢嬰căniêmăy院tătrênăS荏ăGDCKă
Aseană(AseanăStar)ăvƠăTopă30ăc鰻ăphi院uăcóătínhăthanhăkho違năcaoă
nh医tătrênăsƠnăHƠăN瓜iă(HNXă30) 

Cácănĕmătừă2000ăđếnă
2006,ătừănĕmă2009ăđếnă

2012 
GiảiăthưởngăChấtălượngăViệtăNamăă 

Cácănĕmă
2008,2009,2010, 

2011,2012 
Chứngănhậnă500ăDoanhănghiệpălớnănhấtăViệtăNam 

2011 

Giảiăthưởngă"Sảnăphẩm,ădịchăv映ăViệtăNamăđượcătinădùng" 

Topă100ăhàngăViệtăNamătinădùngăă 

Chứngănhậnăsảnăphẩmăthứcăĕnăchĕnănuôiăgiaăsúc,ăgiaăcầm,ăth栄yăcầmă
đạtădanhăhiệuă"Sảnăphẩm,ădịchăv映ăViệtăNamăđượcătinădùng" 

2010 

Giảiăthưởngă"DoanhănghiệpăHộiănhậpăvàăPhátătriển" 

GiảiăthưởngăDoanhănghiệp,ădoanhănhânătiêuăbiểuă1.000ănĕmă 

Chứngănhậnă"ThươngăhiệuăViệt"ăchoăsảnăphẩmăthứcăĕnăhỗnăhợpă
Topfeeds 

Topă500ăthươngăhiệuăViệtăhàngăđầuăViệtăNamă2010 

2009 

Topă50ăthươngăhiệuăchứngăkhoánăuyătínătrênăTTCKăViệtăNam 

Giảiăthưởngă"DoanhănghiệpăHộiănhậpăvàăPhátătriển" 

Giải thưởngă"BôngălúaăvàngăViệtăNamă- ThươngăhiệuăVàngăchấtă
lượng" 



 

 

 

 

 

 

 

2008 

ChứngănhậnăhàngăNôngăLâmăTh栄yăsảnăViệtăNamăchấtălượngăcaoăvàă
uyătínăthươngămại 

Giảiăthưởngă"BôngălúaăvàngăViệtăNamă- ThươngăhiệuăVàngăchấtă
lượng" 

GiảiăthưởngăThươngăhiệuăViệtăHộiănhập WTO 

CúpăvàngăchoăsảnăphẩmăThứcăĕnăđặcăbiệtăchoălợnăconătậpăĕn 

Giảiăthưởngă- CúpăVàngă"Thươngăhiệuăchứngăkhoánăuyătínă&ăCôngă
tyăcổăphầnăhàngăđầuăViệtăNam" 

2007 

Huânăchươngălaoăđộngăhạngănhì 

Giảiăthưởngă“BôngălúaăvàngăViệtăNamă– ThươngăhiệuăVàngăchất 
lượng” 

Giảiăthưởngă“Doanhănghiệpăhộiănhậpăvàăphátătriển” 

CúpăvàngăChấtălượngăhộiănhậpăchoăsảnăphẩmăthứcăĕnăđậmăđặcăchoă
lợn 

ChứngănhậnăHàngăViệtăNamăchấtălượngăcaoăchoăngànhăThứcăĕnă
chĕnănuôi 

CúpăVàngăToptenăngànhăhàngăThươngăhiệuăViệtăuyătínă– chấtălượngă
choăTĔCNăcaoăcấpăTopfeeds 

Giảiăthưởngă“Doanhănhân,ădoanhăănghiệpătiêuăbiểuăViệtăNamăVàng”ă 

2005 

CúpăVàngă“ThươngăhiệuăvàăNhãnăhiệu”ă 

CúpăvàngăSảnăphẩmăUyătínăChấtălượngăchoăsảnăphẩmăTĔCNăă
Topfeeds, Dabaco 

2004 
Ch栄ătịchănướcăphongătặngădanhăhiệuăAnhăhùngăth運iăkỳăđ鰻iăm噂i 

GiảiăthưởngăSaoăVàngăĐấtăViệtă 

2000 Huânăchươngălaoăđộngăhạngăba 



4. Đ卯NHăH姶閏NGăPHỄTăTRI韻N 

M映cătiêuăch栄ăy院uăc栄aăcôngăty 

M映cătiêuăhoạtăđộngăc栄aăCôngătyălàăkhôngăngừngăphátătriểnăcácăhoạtăđộngăsảnă
xuất,ăthươngămạiăvàădịchăv映ătrongăcácălĩnhăvựcăhoạtăđộngăkinhădoanhăc栄aăCôngă
tyănhằmătốiăđaăhoáălợiănhuậnăchoăcácăcổăđông,ăcảiă thiệnăđiềuăkiệnălàmăviệcăvàă
nângăcaoăthuănhậpăchoăngườiălaoăđộng,ăthựcăhiệnăđầyăđ栄ănghĩaăv映ăvớiăngânăsáchă
nhàănước,ăphátătriểnăCôngătyăngàyăcàng lớnămạnhăvàăbềnăvững. 

Chi院năl逢嬰căphátătri吋năc栄aăcông ty 

Thựcăhiệnă thànhă côngămôăhìnhă sảnă xuấtă tiênă tiến, khép kín (mô hình 3F) 

gồm: “Sản xuất giống gia súc, gia cầm và chăn nuôi gia công (Farm - Trang 
trại) - Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản (Feed - Thức ăn) - Giết mổ 
và chế biến thực phẩm, sản xuất rau an toàn ứng dụng công nghệ cao (Food - 
Thực phẩm) song song với phát triển hệ thống bán lẻ hiện đại theo mô hình Siêu 
thị và Cửa hàng thực phẩm sạch DABACO”. 

 

M映cătiêuăđ嘘iăv噂iămôiătr逢運ng,ăxƣăh瓜iăvƠăc瓜ngăđ欝ng 

Mục tiêu đối với môi trường  

Thựcăhiệnătốtăhệă thốngăquảnălỦăchấtă lượngăISOă9001,ăhệăthốngăquảnă lỦăană
toànăthựcăphẩmăISOă22000,ăđồngăthờiăCôngătyăđãăxâyădựngăđượcămộtăPhòngăthíă
nghiệmăđạtătiêuăchuẩnăquốcăgiaăVILASă645ăvớiăhệăthốngătrangăthiếtăbịăhiệnăđại,ă
kiểmăsoátă tốtănguyênă liệuăđầuăvàoăvàă sảnăphẩmăđầuă ra,ăđảmăbảoăsảnăxuấtă sảnă
phẩmătheoăđúngăcácăchỉătiêuăkỹăthuậtă– chấtălượngăđãăcôngăbố,ăđápăứngăcác tiêu 

chuẩnăanătoàn,ăvệăsinh thựcăphẩm.ă 



Côngătyăđặcăbiệtăquanătâmăđếnăvấnăđềăbảoăvệămôiătrường,ăcoiăđâyălàănhiệmă
v映ăsốngăcònăc栄aăcácăđơnăvị.ăTấtăcảăcácăNhàămáyăsảnăxuất,ăđơnăvịăchĕnănuôiăc栄aă
côngătyăđềuăđượcăđầuătưăhệăthốngăxửălỦămôiătrườngăhiệnăđại, tuânăth栄ăđúngăcácă
tiêuăchuẩnăvềămôiătrường theoăquiăđịnhăhiệnăhành. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mục tiêu đối với xã hội và cộng đồng 

Bằngăchữătâmălớnătrênătinhăthầnătươngăthân,ătươngăái,ătrongănhiềuănĕmăqua,ă
CôngătyăvàăCBCNVăđãătíchăcựcăthamăgiaăcácăhoạtăđộngăxãăhội,ăcácăhoạtăđộngătừă
thiện,ăhỗătrợăquỹăkhuyếnăhọcăvàăbảoăvệămôiătrườngăc栄aăđịaăphươngădướiănhiềuă
hìnhăthứcătàiătrợ,ăquyênăgópătiền,ăviếngăthĕm,ătặngăhiệnăvật. 

Luônă đặtă chấtă lượngă lênă hàngă đầu,ă lấyă chấtă lượngă đểă camă kếtă vớiă kháchă
hàng,ălấyăthịă trườngălàmăđịnhăhướng,ăDABACOăluônăkhôngăngừngăcảiătiếnăkỹă
thuật,ăđổiămớiăcôngănghệ,ănângăcaoăchấtălượngăsảnăphẩm,ăđượcăngườiătiêuădùngă
tínă nhiệmă cao,ă doă đóă nângă caoă sảnă xuất,ă gópă phầnă tạoă côngă ĕnă việcă làmă choă
ngườiădânătrongătỉnhăvàăngoàiătỉnh,ănângăcaoăđờiăsốngăc栄aăcánăbộăcôngănhânăviênă
đểăxâyădựngăCôngătyăphátătriểnăvữngămạnh. 

 

 

 

 

 

 



Quan hệ đối tác kinh doanh 

Công tyăCPăTậpăđoànăDABACOăViệtăNamăluônălàăngườiăbạnătinăcậyăc栄aăcácă
bạnăhàng.ăQuyềnălợiăc栄aăkháchăhàngă làăquyềnă lợiăc栄aăcôngă ty.ăLuônăcungăcấpă
choăkháchăhàngănhữngăsảnăphẩmă tốtănhất,ăcùngăchấtă lượngăđạtă tiêuăchuẩnăcaoă
nhất.ăCôngătyăluônăduyătrìăvàăphátătriểnămốiăquanăhệăhợpătácătốtăđẹpăvớiăđốiătácă
làmăĕnătrênăcơăsởăbìnhăđẳng,ătônătrọngălợiăíchămỗiăbên. 

Bênăcạnhăđó,ăCông ty thường xuyên phối hợp với các nhà khoa học, các cơ 

quan quản lý c栄a các tỉnh, thành trong cả nước tổ chức các cuộc hội thảo chuyển 

giao khoaăhọcăkỹăthuậtăchoăhàngăch映căngàn lượt bà con nông dân theo mô hình 4 

nhà:ă“Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà sản xuất - Nhà nông”,ăgiúp bà con làm 

chuồngătrại,ăphổăbiếnăcácăkiếnăthứcăvàătiếnăbộăkhoaăhọcăkỹăthuậtăhiệnăđạiătrongă
chĕnănuôi,ănângăcaoănĕngăsuất,ăchấtă lượngăvàăgiáă trị,ăđưaăngànhăchĕnănuôiă trởă
thànhăngànhăsảnăxuấtăhàngăhóa.ăă 

 

 

 

 

 

Xơyăd詠ngăvĕnăhóaădoanhănghi羽p 

Trongă quáă trìnhă xâyă dựngă vàă phátă triển,ă vĕnă hóaădoanhă nghiệpă luônăđượcă
DABACOăchúătrọngăhoànăthiệnăđểăphátăhuyăcaoănhấtăcácănguồnălựcăph映căv映ăchoă
sảnăxuấtăkinhădoanh,ătừăđóănângăcaoăhiệuăquảăkinhădoanh,ăđảmăbảoăsựăphátătriểnă
bềnăvững.ăVĕnăhóaădoanhănghiệpădoăDABACOăxâyădựngădựaătrênănhữngăgiáătrịă
cốtălõiămàăbấtăkỳănhânăviênănàoăcũngăđượcăgiáoăd映căvàătuyênătruyền.ăĐặcătrưngă
cơă bảnă c栄aă hệă thống vĕnă hóaă doanhă nghiệpă DABACO,ă đóă là:ă Kháchă hàngă làă
trungătâmăc栄aămọiăcôngăviệc,ăluônăcungăcấpăchoăkháchăhàngăsảnăphẩmăvàădịchă
v映ă tốtă nhất,ă khuyếnă khíchă sựă sángă tạo,ă thíchă ứngă vớiă nhữngă thayă đổiă nhanhă
chóngăc栄aămôiătrườngăkinhădoanh,ăluônăluônăhọcăhỏi,ăcảiătiến,ăđềăcaoătínhătậpăthểă
trongăquảnălỦăvàăraăquyếtăđịnh,ăquanăhệăgiữaăcácăthànhăviênătrongădoanhănghiệpă
bìnhăđẳng,ăđoànăkết,ăhợpătácătrongăcôngăviệc,ătínhăkỷăluậtăcao,ătíchăcựcăthamăgiaă
cácăhoạtăđộngăcộngăđồng,ăgópăphầnăxâyădựngăxãăhộiăbềnăvững. 



5. MÔ HÌNHăQU謂NăTR卯ăVÀăB浦ăMỄYăQU謂NăLụ 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DABACOăđượcătổăchứcătheoămôăhìnhăcôngătyăcổăphần,ăđứngăđầuălàăĐạiăhộiă
đồngăcổăđông,ăHộiăđồngăquảnătrị,ăBanăkiểmăsoát,ăBanăđiềuăhànhăgồmăTổngăGiámă
đốcăvàăcácăPhóăTổngăGiámăđốc.ăNhờăvàoănềnătảngăkinhănghiệm,ăcùngăvớiăkhảă
nĕngăquảnălỦ,ăđiềuăhànhămangătínhăđộtăpháăc栄aăBãnălãnhăđạoădoanhănghiệpăđãă
thúcăđẩyăCôngă tyăngàyăcàngăphátă triểnămạnhămẽăcảăvềăquyămôăvàăchấtă lượng.ă
DABACOăhiệnăcóăgầnă30ăđơnăvịăgồmăcácăNhàămáy,ăCôngătyăTNHHămộtăthànhă
viên,ăđơnăvịătrựcăthuộc,ăphátătriểnătrênănhiềuălĩnhăvựcăkinhădoanh. 



Đ愛NăV卯ăTR衛CăTHU浦C 

NhƠămáyăCh院ăbi院năth泳căĕnăchĕnănuôiăcaoăc医păDABACO 
Địaăchỉ:ăC映măcôngănghiệpăKhắcăNiệm,ăTP.ăBắcăNinh,ătỉnhăBắcăNinh 
Ngànhănghềăkinhădoanhăchính:ăSảnăxuấtăthứcăĕnăchĕnănuôi 
Điệnăthoại:ă0241.3821243       Fax: 0241.3737526 

NhƠămáyăCh院ăbi院năth泳căĕnăchĕnănuôiăcaoăc医păTOPFEEDS 
Địaăchỉ:ăKhuăcôngănghiệpăKhắcăNiệm,ăTP.ăBắcăNinh,ătỉnhăBắcăNinh 
Ngànhănghềăkinhădoanhăchính:ăSảnăxuấtăthứcăĕnăchĕnănuôi 
Điệnăthoại:ă0241.3829434ăăăăăăăFax:ă0241.3829759 

Nhà máy Ch院ăbi院năth泳căĕnăchĕnănuôiăKinhăBắc 
Địaăchỉ:ăKhuăcôngănghiệpăKhắcăNiệm,ăTP.ăBắcăNinh,ătỉnhăBắcăNinh 
Ngànhănghềăkinhădoanhăchính:ăSảnăxuấtăthứcăĕnăchĕnănuôi 
Điệnăthoại:ă0241.3825111ăăăFax:ă0241.3825112 

NhƠămáyăch院ăbi院năth泳căĕnăchĕnănuôiăDABACOăHoƠnăS挨n 
Địaăchỉ:ăKhuăCôngănghiệpăĐạiăĐồngă- HoànăSơn,ăxãăHoànăSơn,ăhuyệnăTiênăDu,ătỉnhă
BắcăNinh 
Ngànhănghềăkinhădoanhăchính:ăSảnăxuấtăthứcăĕnăchĕnănuôi 
Điệnăthoại:ă0241.3848202ăăăFax:ă0241.3848201 

ChiănhánhăCôngătyăt衣iăThƠnhăph嘘ăH欝ăChíăMinh 
Địaăchỉ:ă22ăấpă4,ăĐườngăsốă18,ăxãăBìnhăHưng,ăhuyệnăBìnhăChánh,ăTP.HCM 
Ngànhănghềăkinhădoanhăchính:ăKinhădoanhănguyênăliệuăchếăbiếnăsảnăxuấtăthứcăĕnăchĕnă
nuôi;ăKinhădoanhăvậtătưăthiếtăbị,ăhóaăchấtăph映căv映ăsảnăxuấtănông,ăcôngănghiệp;ă… 
Điệnăthoại:ă08ă54318385ăăăFax:ă08ă54317382 

Tr ungătơmăChẩnăđoánăthúăyăDABACO 
Địaăchỉ:ăC映măcôngănghiệpăKhắcăNiệm,ăTP.ăBắcăNinh,ătỉnhăBắcăNinh 
Ngànhănghềăkinhădoanhăchính:ăHoạtăđộngăthúăy,ăchẩnăđoánăbệnhăđộngăvậtăđưaăraăphácă
đồăđiềuătrị,ădịchăv映ăkiểmătra,ăkhámăchữaăbệnhăđộngăvật,ătiêmăch栄ng,ădịchăv映ăthú yălưuă
động. 
Điệnăthoại:ă0241.3717358ăăăFax:ă0241.3717359 

C穎aăhƠngăxĕngăd亥u 
Địaăchỉ:ăXãăLạcăVệ,ăhuyệnăTiênăDu,ătỉnhăBắcăNinh 
Ngànhănghềăkinhădoanhăchính:ăĐạiălỦăvàăkinhădoanhăxĕngădầu. 
Điệnăthoại:ă0241.3723671 

 
CÔNGăTYăTNHHăMTVăDOăDABACOăLÀMăCH曳ăS雲ăH頴Uă 

CôngătyăTNHHăĐ亥uăt逢ăvƠăPhátătri吋năchĕnănuôiăgiaăcông 
Địaăchỉ:ăC映măcôngănghiệp,ăxãăLạcăVệ,ăhuyệnăTiênăDu,ătỉnhăBắcăNinh 
Ngànhănghềăkinhădoanhăchính:ăChĕnănuôiăvàăcácăhoạtăđộngăhỗătrợăchĕnănuôi 
Vốnăđiềuălệ:ă25.000.000.000ăđồng 
Điệnăthoại:ă0241.723523ăăăFax:ă0241.723524 

CôngătyăTNHHăĐ亥uăt逢ăphátătri吋năchĕnănuôiăl嬰năDABACO 
Địaăchỉ:ăC映măCôngănghiệp,ăxãăLạcăVệ,ăhuyệnăTiênăDu,ătỉnhăBắcăNinh 
Ngànhănghềăkinhădoanhăchính:ăChĕnănuôiăvàăcácăhoạtăđộngăhỗătrợăchĕnănuôi.ăChĕnănuôiă
lợn,ălợnăthịt,ălợnăsữa,ălợnăgiống. 
Vốnăđiềuălệ:ă30.000.000.000ăđồng 
Điệnăthoại:ă0241.3724320ăăăăăăFax:ă0241.3724321 

 
 



CôngătyăTNHHăL嬰năgi嘘ngăDABACO 
Địaăchỉ:ăXãăTânăChi,ăhuyệnăTiênăDu,ătỉnhăBắcăNinh 
Ngànhănghềăkinhădoanhăchính:ăChĕnănuôiălợnăvàăhoạtăđộngăhỗătrợăchĕnănuôi.ăSảnăxuấtă
và kinh doanh muaăbánălợn,ălợnăgiống.ăChĕnănuôiălợnăthịt.ăChĕnănuôiălợnăsữa. 
Vốnăđiềuălệ:ă40.000.000.000ăđồng 
Điệnăthoại:ă0241.3721988ăăăFax:ă0241.3721989 

CôngătyăTNHHăMTVăGƠăgi嘘ngăDABACO 
Địaăchỉ:ăThônăHộăvệ,ăxãăLạcăVệ,ăhuyệnăTiênăDu,ătỉnhăBắcăNinh 
Ngànhănghềăkinhădoanh chính:ăChĕnănuôiăvàăkinhădoanhăgiốngăgiaăcầm. 
Vốnăđiềuălệ:ă10.000.000.000ăđồng 
Điệnăthoại:ă0241.3723713ăăăFax:ă0241.3723764 

CôngătyăTNHHăMTVăL嬰năgi嘘ngăL衣căV羽 
Địaăchỉ:ăThônăHộăvệ,ăxãăLạcăVệ,ăhuyệnăTiênăDu,ătỉnhăBắcăNinh 
Ngànhănghềăkinhădoanhăchính:ăChĕnănuôiălợn.ăSảnăxuấtăkinhădoanhălợnăgiống,ălợnăthịt,ă
tinhălợn.ăHoạtăđộngădịchăv映ăchĕnănuôi. 
Vốnăđiềuălệ:ă26.000.000.000ăđồng 
Điệnăthoại:ă0241.3723938ăăăFax:ă0241.3723522 

CôngătyăTNHHăL嬰năgi嘘ngăH衣tănhơnăDABACO 
Địaăchỉ:ăXãăTânăchi,ăhuyệnăTiênăDu,ătỉnhăBắcăNinh 
Ngànhănghềăkinhădoanhăchính:ăHoạtăđộngădịchăv映ăchĕnănuôi;ăChĕnănuôiăgiaăsúc,ăgiaă
cầm.ăSảnăxuất,ăkinhădoanhălợnăgiống,ălợnăthịt,ătinhălợn,ătrâu,ăbò.ăSảnăxuất,ănuôiăgiữăđànă
lợnăgiốngăgốc. 
Vốnăđiềuălệ:ă80.000.000.000ăđồng 
Điệnăthoại:ă0241.3721649ăăăFax:ă0241.3721648 

CôngătyăTNHHăCh院ăbi院năth詠căphẩmăDABACO 
Địaăchỉ:ăXãăLạcăVệ,ăhuyệnăTiênăDu,ătỉnhăBắcăNinh 
Ngànhănghềăkinhădoanhăchính:ăGiếtămổ,ăchếăbiến,ăbảoăquảnăthịtăgiaăsúc,ăgiaăcầm.ăĐóngă
góiăvàăđóngăhộp:ăThịtăhộp,ăxúcăxích,ă.....ăSảnăxuấtămónăĕn,ăthứcăĕnăchếăbiếnăsẵn:ăSảnă
xuấtămónăĕnăsẵnătừăthịtăgiaăcầm,ăthịtăđôngălạnhăhoặcăthịtătươi;ăSảnăxuấtăthịtăhầmăđóngă
hộpăvàăthứcăĕnăchuẩnăbịăsẵnătrongăcácăđồăđựngăchânăkhông. 
Vốnăđiềuălệ:ă70.000.000.000ăđồng 
Điệnăthoại:ă0241.3724343ăăăFax:ă0241.3724296 

Công ty TNHH Nông nghi羽păCôngăngh羽ăcaoăDABACO 
Địaăchỉ:ăThônăHộăVệ,ăxãăLạcăVệ,ăhuyệnăTiênăDu,ătỉnhăBắcăNinh 
Ngànhănghềăkinhădoanhăchính:ăSảnăxuất,ăkinhădoanhărauăanătoànăứngăd映ngăcôngănghệă
cao. 
Vốnăđiềuălệ:ă20.000.000.000ăđồng 
Điệnăthoại:ă0241.3724138ăăăFax:ă0241.724126 

Công tyăTNHHăMTVăTh逢挨ngăM衣iăHi羽păQuang 
Địaăchỉ:ăKhuăcôngănghiệpăKhắcăNiệm,ăTP.ăBắcăNinh,ătỉnhăBắcăNinh 
Ngànhănghềăkinhădoanhăchính:ăSảnăxuấtăvàăkinhădoanhăcácăsảnăphẩmăbaoăbìătừănhựaăPP,ă
PE,ăcomposit;ăSảnăxuấtăvàăkinhădoanhănguyênăliệu,ăviălượng,ăkhoáng,ăchấtăbổăsung,ăhóaă
chấtădùngăchoăsảnăxuấtăthứcăĕnăchĕnănuôi,.... 
Vốnăđiềuălệ:ă30.000.000.000ăđồng 
Điệnăthoại:ă0241.3717256ăăăFax:ă0241.717269 

CôngătyăTNHHăMTVăDABACOăTơyăBắc 
Địaăchỉ:ăC映măcôngănghiệpăMôngăHóa,ăxãăMôngăHóa,ăhuyệnăKỳăSơn,ătỉnhăHòaăBình. 
Ngànhănghề kinhădoanhăchính:ăSảnăxuấtăthứcăĕnăgiaăsúc,ăgiaăcầmăvàăth栄yăsản;ăSảnăxuấtă
tinhăbộtăvàăcácăsảnăphẩmătừătinhăbột;ăChếăbiếnăvàăbảoăquảnărauăquả;ăChếăbiếnăvàăbảoă
quảnănôngăsảnăthựcăphẩm;ăBánăbuôn,ăbánălẻ:ăThứcăĕnăvàănguyênăliệuălàmăthứcăĕnăchoă
giaăsúc,ăgiaăcầmăvàăth栄yăsản 
Vốnăđiềuălệ:ă20.000.000.000ăđồng 
Điệnăthoại:ă0218ă3843943ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăFax:ă0218ă3843943 



CôngătyăTNHHăD鵜chăv映ăTh逢挨ngăm衣iăBắcăNinh 
Địaăchỉ:ăC映măcôngănghiệpăKhắcăNiệm,ăxãăKhắcăNiệm,ăthànhăphốăBắcăNinh 
Ngànhănghềăkinhădoanhăchính:ăMuaăbánăxuấtănhậpăkhẩuănguyênăliệuăsảnăxuấtăthứcăĕnăchĕnănuôi,ă
kinhădoanhădịchăv映ăkháchăsạn,ănhàăhàng,ăsiêuăthị,ătrungătâmăthươngămại,… 
Vốnăđiềuălệ:ă17.000.000.000ăđồng 
Điệnăthoại:ă0241.3717388ăăăFax:ă0241.3717377 

Siêu thị Dabaco: 
Địaăchỉ:ăPhốăLạcăVệ,ăxãăLạcăVệ,ăhuyệnăTiênăDu,ătỉnhăBắcăNinh 
Điệnăthoại:ă0241.3720999ăăăăăăăFax:ă0241.3720979 
Trung tâm thưong mại DABACO 
Địaăchỉ:ăĐườngăLỦăTháiăTổ,ăTPăBắcăNinh,ătỉnhăBắcăNinh 
Điệnăthoại:ă0241.3737989ăăăăăăăFax:ă0241.3737969 
Trung tâm thương mại DABACO Nguyễn Cao 
Địa chỉ:ăĐườngăNguyễnăCao,ăPăNinhăXá,ăTPăBắcăNinh 
Điệnăthoại:ă0241.3692666 
 

CôngătyăTNHHăB医tăđ瓜ngăs違năDABACO 
Địaăchỉ:ăĐườngăLỦăTháiăTổ,ăthànhăphốăBắcăNinh,ătỉnhăBắcăNinh 
Ngànhănghềăkinhădoanhăchính:ăKinhădoanhăBấtăđộngăsản,ăkinhădoanhădịchăv映ătưăvấn,ămôăgiới,ăđấuă
giá,ăđịnhăgiá,ăquảngăcáo,ăsànăgiaoădịchăbấtăđộngăsản,... 
Vốnăđiềuălệ:ă70.000.000.000ăđồng 
Điệnăthoại:ă0241.3875636ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăFax:ă0241.3875535 

CôngătyăTNHHăĐ亥uăt逢ăxơyăd詠ngăvƠăphátătri吋năh衣ăt亥ngăDABACO 
Địaăchỉ:ăĐườngăHuyềnăQuang,ăphườngăNinhăXá,ăTPăBắcăNinh 
Ngànhănghềăkinhădoanhăchính:ăXâyădựngăcôngătrình,ănhàăcácăloại,ăpháădỡ,ălắpăđặtăhệăthốngăđiện,ă
cấpăthoátănước,ăkinhădoanhăvậtăliệuăxâyădựng,ătưăvấnăvàăquảnălỦădựăánăđầuătư,ămuaăbánăvàăchoă
thuêăxe,ămáyămóc,ăthiếtăbịăngànhăxâyădựng,... 
Vốnăđiềuălệ:ă20.000.000.000ăđồng 
Điệnăthoại:ă0241.3813713ăăăăăăăăăăăăăăăăăFax:ă0241.3813714 

CôngătyăTNHHăC違ngăDABACOăTơnăChi 
Địaăchỉ:ăXãăTânăChi,ăhuyệnăTiênăDu,ătỉnhăBắcăNinh 
Ngànhănghềăkinhădoanhăchính:ăKhaiăthácăvàăkinhădoanhăđá,ăcát,ăsỏi;ăMuaăbánăvậtăliệuăxâyădựng,ă
vậnătảiăhàngăhóa,ăchoăthuêăvàăkinhădoanhădịchăv映ăcầuăcảngăbếnăbãi,ăđầuătưăxâyădựngăhạătầng. 
Vốnăđiềuălệ:ă10.000.000.000ăđồng 
Điệnăthoại:ă0241.3724398ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăFax:ă0241.3724399 

Công ty TNHH Nutreco 
Địaăchỉ:ăKhuăcôngănghiệpăĐạiăĐồngă- Hoàn Sơn,ăXãăHoànăSơn,ăHuyệnăTiênăDu,ătỉnhăBắcăNinh 
Ngànhănghềăkinhădoanhăchính:ăSảnăxuấtăthứcăĕnăchĕnănuôi 
Vốnăđiềuălệ:ă50.000.000.000ăđồng 
Điệnăthoại:ă0241.3847997ăăăăăăăăăăăăăăăăăăFax:ă0241.3847994 

CỄCăDOANHăNGHI烏PăD衛ăỄN 

CôngătyăTNHHăXơyăd詠ngăĐ逢運ngătừăĐ隠năĐô đ院năĐ逢運ngăVƠnhăđaiăIIIăvƠăTL295BăTừăS挨n 
Địaăchỉ:ăĐườngăLỦăTháiăTổ,ăTPăBắcăNinh,ătỉnhăBắcăNinh 
Ngànhănghềăkinhădoanhăchính:ăXâyădựngăcôngătrình,ănhàăcácăloại,ăpháădỡ,ălắpăđặtăhệăthốngăđiện,ă
kinhădoanhăbấtăđộngăsản,ătưăvấn,ămôăgiới,ăđấuăgiáăbấtăđộngăsản,ăđấuăgiáăquyềnăsửăd映ngăđất,.... 
Vốnăđiềuălệ:ă200.000.000.000ăđồng 
Điệnăthoại:ă0241.3737855ă– 3895111   Fax: 0241.3825496 

CôngătyăTNHHăXơyăd詠ngăH欝ăĐi隠uăHoƠăVĕnăMi院uăBắcăNinh 
Địaăchỉ:ăĐườngăLỦăTháiăTổ,ăTPăBắcăNinh,ătỉnhăBắcăNinh 
Ngànhănghềăkinhădoanhăchính:ăXây dựngăcôngătrình,ănhàăcácăloại,ăpháădỡ,ălắpăđặtăhệăthốngăđiện,ă
kinhădoanhăbấtăđộngăsản,ătưăvấn,ămôăgiới,ăđấuăgiáăbấtăđộngăsản,ăđấuăgiáăquyềnăsửăd映ngăđất,.... 
Vốnăđiềuălệ:ă100.000.000.000ăđồng 
Điệnăthoại:ă0241.3737855ă– 3895111   Fax: 0241.3825496 

Công ty TNHHăXơyăd詠ngăĐ逢運ngăKinhăD逢挨ngăV逢挨ngă3ăvƠăĐ逢運ngăTr逢運ngăChinh 
Địaăchỉ:ăĐườngăLỦăTháiăTổ,ăTPăBắcăNinh,ătỉnhăBắcăNinh 
Ngànhănghềăkinhădoanhăchính:ăXâyădựngăcôngătrình,ănhàăcácăloại,ăpháădỡ,ălắpăđặtăhệăthốngăđiện,ă
kinhădoanhăbấtăđộngăsản,ătưăvấn,ămôăgiới,ăđấuăgiáăbấtăđộngăsản,ăđấuăgiáăquyềnăsửăd映ngăđất,.... 
Vốnăđiềuălệ:ă25.000.000.000ăđồng 
Điệnăthoại:ă0241.3895111ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăFax:ă0241.3825496 



6. CỄCăR曳IăRO 

R栄iăroătừăn隠năkinhăt院 

Nĕmă2013,ătìnhăhìnhăkinhătếătrongănướcăvàăthếăgiớiăvẫnăchưaăổnăđịnh,ănềnăkinhătếă
ph映căhồiăchậm,ăkinhătếăvĩămôăcóăcảiăthiệnănhưngăchưaăvữngăchắc,ălạmăphátăcònătiềmăẩnă
nguyăcơătĕngătrởălại;ătổngăcầuăvàăsứcămuaăcònăyếu,ăngànhăsảnăxuấtănôngănghiệpăgặpărấtă
nhiềuă khóăkhĕnădoă giáă nguyênă liệuă nhậpăkhẩuăbấpă bênh,ă giáă thựcăphẩmă xuốngă thấpă
trongă thờiă giană dài,ă dịchă bệnhă trênă đànă giaă súcă giaă cầmăcònădiễnă biếnă phứcă tạp,ă thịă
trường bấtăđộngăsảnă trầmă lắng,ăgiaoădịchăảmăđạmăảnhăhưởngă lớnăđếnăhiệuăquảăkinhă
doanhăc栄aăCôngăty. 

R栄iăroătỷăgiá 

Biếnăđộngăngoạiătệăcũngălàămộtătrongăr栄iăroăảnhăhưởngăđếnăCôngăty.ăKhoảngă60%ă
nguyênăliệuăsảnăxuấtăthứcăĕnăchĕnănuôiăc栄aăCôngătyăđượcănhậpăkhẩuătừănướcăngoàiăvàă
thanhătoánăbằngăĐôălaăMỹănênăsựăbiếnăđộngăvềătỷăgiáăngoạiătệălàămộtăvấnăđềămàăCôngă
ty quan tâm. 

R栄iăroătƠiăchính 

Doăđặcăđiểmăc栄aăngànhăsảnăxuất nôngăsản,ăCôngătyăcầnăphảiăcóăchiếnălượcădựătrữă
nguyênăliệuănhằmăch栄ăđộngănguồnănguyênăliệuăph映căv映ăchoăsảnăxuấtăcũngănhưălàăổnă
địnhăgiáăthànhăsảnăphẩmăđầuăra,ăCôngătyăphảiăsửăd映ngăcácănguồnăvayănợăđểătàiătrợăchoă
cácăhoạtăđộngăsảnăxuấtăkinhădoanhăc栄aămình.ăVìăvậy,ălãiăsuấtăvayălàăyếuătốăquanătrọngă
màăcôngătyăphảiăquanătâm. 

R栄iăroăv隠ăc衣nhătranhătrênăth鵜ătr逢運ng 

Ngànhăsảnăxuấtăthứcăĕnăchĕnănuôiăcóăkhảănĕngăgiaănhậpăngànhăcao,ăcóănhiềuăđốiă
tượngăgiaănhậpăngành,ăkhiếnăcôngătyăphảiăcạnhătranhăvớiănhiềuăđốiăth栄ămới,ăđaădạngăvàă
phứcătạp,ăđặcăbiệtălàăcácăcôngătyănướcăngoài,ăcácătậpăđoànăđaăquốcăgia. 

R栄iăroăv隠ănhơnăs詠 

Trangăthiếtăbịăhiệnăđạiăđòiăhỏiăngườiălaoăđộngăphảiăcóătrìnhăđộăcao,ăđặtăraănhuăcầuă
phảiă đàoă tạoă liênă t映că đểă nângă caoă trìnhă độă chuyênămôn,ă nghiệpă v映ă vàă tạoă điềuă kiệnă
thuậnălợiăchoăđộiăngũăcánăbộătiếpăcậnătiếnăbộăkhoaăhọcăkỹăthuật.ăBênăcạnhăđóăphảiăcóă
cơăchếăthuăhútăvàăgiữăchânăngườiătài,ăđặcăbiệtălàăđộiăngũăcánăbộăquảnălỦăvàăcánăbộăkỹă
thuậtănhằmăđápăứngănhuăcầuăvềănhânăsựădoămởărộngălĩnhăvựcăsảnăxuấtăkinhădoanhăc栄aă
công ty. 

 

 

 

 



II  TỊNHăHỊNHăHO萎TăĐ浦NGăTRONGăNĔM 

1. TỊNHăHỊNHăHO萎TăĐ浦NGăS謂NăXU遺TăKINHăDOANH 

Nĕmă 2013,ă mộtă sốă chỉă tiêuă chínhă nhưă doanhă thu,ă lợiă nhuậnă khôngă đạtă kếă
hoạchăđềăra,ănhưngăvềăcơăbảnăTậpăđoànăvẫnăduyătrìăđượcăsựăổnăđịnhăvàăphátătriểnă
theoăđúngăđịnhăhướng,ămộtălầnănữaăkhẳngăđịnhăchiếnălượcăphátătriểnăvàăphươngă
thứcăchỉăđạo,ăđiềuăhànhăc栄aăHộiăđồngăquảnătrị,ăBanăTổngăGiámăđốcălàăhoànătoànă
đúngăđắn,ăhiệuăquảătrongăbốiăcảnhătìnhăhìnhăkinhătếăthếăgiớiăvàătrongănướcăcònă
nhiềuăkhóăkhĕn.ăMặtăkhác,ăkếtăquảăđạtăđượcăcũngălàăsựăghiănhậnănhữngănỗălực,ă
cốăgắngăc栄aăđộiăngũăcánăbộălãnhăđạoăcácăđơnăvị,ăsựăđoànăkết,ăquyếtătâmăc栄aăđộiă
ngũăCBCNVătrongătoànăTậpăđoàn. 

K院tăqu違ăth詠căhi羽năcácăch雨ătiêuăh嬰pănh医t: 
Doanh thu h嬰p nh医t đạt: 4.838.039 triệuăđồngă (chưaăbaoăgồm doanh thu 

tiêu th映 nội bộ 2.072.344 triệuăđồng),ăđạt 91,8% kế hoạch. 

L嬰i nhu壱nă tr逢噂c thu院 h嬰p nh医t đạt: 240.568 triệuă đồng,ă đạt 90,5% kế 
hoạch. 

L嬰i nhu壱n sau thu院 h嬰p nh医t đạt: 191.149 triệuăđồng, đạt 91,6% kế hoạch.  

Tìnhăhìnhăth詠căhi羽năsoăv噂iăk院ăho衣ch vƠăsoăv噂iănĕmăli隠năk隠: 
ĐVT: Triệu đồng 

TT Ch雨 tiêu Nĕmă2013 Nĕmă2012 

%ătĕngă
gi違m so 
v噂iănĕmă

2012 

% th詠c 
hi羽n so 
v噂i K 院 
ho衣ch 
2013 

1 Doanh thu thuần 4.704.280 4.774.350 (1,47) 91,8 

2 LNTT  hợp nhất 240.568 305.619 (21,3) 90,5 

3 LNST hợp nhất 191.149 249.738 (23,5) 91,6 

Lĩnhăv詠căs違năxu医tăvƠătiêuăth映ăth泳căĕnăchĕnănuôi 
Nĕmă2013, tình hình thị trường thứcăĕnăchĕnănuôiăvẫn gặp nhiềuăkhóăkhĕn,ă

do giá thực phẩm thấp kéo dài, dịch bệnhă trênăđànăgiaă súcăgiaă cầm diễn biến 

phức tạp khiếnăngườiăchĕnănuôiăthuăhẹp sản xuất…làmăảnhăhưởngăđến sảnălượng 

tiêu th映 c栄a công ty. Do vậy, sảnălượng tiêu th映 thứcăĕnăchĕnănuôiăchỉ đạt 88,5% 

kế hoạchăđề ra. 



 
 

Trung tâm điều khiển Giám sát dây chuyền sản xuất 

 
 

Quy trình đóng gói sản phẩm Xuất hàng bằng hệ thống băng 
 

Lĩnhăv詠căs違năxu医tăvƠătiêuăth映ăconăgi嘘ng 

Nĕmă2013,ăcácăcôngătyăsản xuất giống gia súc gia cầm có 
nhiều tiến bộ trong việc cải thiện các chỉ tiêu kỹ thuật c栄aăđànă
giốngă như:ă Tỷ lệ số náiă động d映c tự nhiên phối là 92,95%, 
tĕngă1,2%,ă tỉ lệ nái hậu bị động d映c tự nhiênăđạtă80%,ă tĕngă
100% so vớiănĕmă2012;ăSố lợnăconăsinhăraătĕngă47.978ăconăsoă
vớiănĕmă2012,ătỷ lệ lợn con sốngălàă94,2%,ătĕngă0,63%ăsoăvới 
nĕmă2012;ăgiống gà Ji-Dabacoăđược phân phối rộngă rãiăđến 
nhiều vùng, miền trên cả nước…ăhầu hếtăcácăđơnăvị đềuăđạt 
hoặc xấp xỉ đạt sảnălượng sản xuất và tiêu th映 theo kế hoạch 
đề ra.  

Gà gi嘘ng: Sảnălượng gà giống tiêu th映 là 4.293.299 con, 
đạt 91,3% kế hoạchăvàătĕngă24%ăsoăvớiănĕmă2012.ă 

L嬰n gi嘘ng: 

+ Sảnă lượng lợn con cai sữa tiêu th映:ă 100.625ă con,ă đạt 
105,3% kế hoạch. 

+ Sảnălượng lợn sau cai sữa (lợn hậu bị) tiêu th映: 442.502 
kg,ăđạt 89% kế hoạch. 

+ Tinh lợn tiêu th映: 193.518 liều, đạt 78,5% kế hoạch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



Lĩnhăv詠căchĕnănuôiăgiaăcông 

Nĕmă 2013,ă hoạtă độngă chĕnă nuôiă giaă côngă gặp rất nhiều 

khó khĕnădoăgiáăthực phẩm trên thị trường ở mức thấp trong 

thờiăgianădài,ăcácăđơnăvị phảiăbánădưới giá thành sản xuất. Từ 

quý 2/2013, giá thịt lợnăcóă tĕngănhưngămứcă tĕngăkhôngă lớn, 

khôngă bùă đắpă được phần lỗ 6ă thángă đầuă nĕm.ă Riêngă giáă gàă
thịt,ă đặc biệt là gà trắngă thường xuyên ở mức thấp, có thời 

điểm công ty phảiă bánă dưới giá thành từ 7-8.000ă đồng/kg, 

khiếnăchoăhaiăcôngătyăchĕnănuôiăgiaăcôngăđều bị lỗ, làm ảnh 

hưởngăđến hiệu quả SXKD chung c栄a Tậpăđoàn.ă 

Nĕmă2013,ăTậpăđoànăđãăkhảo nghiệm thành công chỉ tiêu 

FCR đối vớiăđànălợn thịtăđể áp d映ng cho hệ thốngăchĕnănuôiă
gia công và tiếp t映c thực hiện khảo nghiệmă đối vớiă đànă gàă
trắngăđể tính toán thời gian, trọngălượng nuôi ở thờiăđiểmăđạt 

hiệu quả cao nhất. 

ChĕnănuôiăgiaăcôngăgƠ: 

+ Sảnă lượng gà thịt tiêu th映: 5.296 tấn,ă đạt 68,5% kế 

hoạch. 

+ Sảnă lượng trứng tiêu th映: 32.149.931 quả,ăđạt 114,3% 
kế hoạch. 

Chĕnănuôiă giaă côngă l嬰n: Sảnă lượng lợn thịt tiêu th映 là 
13.170 tấn,ăđạt 129% kế hoạch. 

Lĩnhăv詠căgi院tăm鰻ăvƠăch院ăbi院năth詠căphẩm 

Nĕmă2013,ăCôngă tyăTNHHăchế biến thực phẩm Dabaco 
đạt một số chỉ tiêu sản xuấtăkinhădoanhănhưăsau: 

- Sảnă lượng thịt gà tiêu th映:ă 390.097ă kg,ă đạt 130% kế 
hoạch 

- Sảnă lượng sản phẩm chế biến tiêu th映:ă617.090ăkg,ăđạt 
99,7% kế hoạch  

Nĕmă2013,ăCôngă tyăThựcăphẩmă cóă nhiềuă cốă gắngă trongă
việcămởărộngă thịă trường,ă tĕngăsảnă lượngă tiêuă th映ăsoăvớiănĕmă
2012,ă cácă sảnă phẩmă chếă biếnă c栄aă côngă tyă nhưă xúcă xích,ă đồă
hộp...ă đãă cóă mặtă ởă nhiềuă tỉnh,ă thànhă phốă trênă cảă nước.ă Tuyă
nhiên,ăsảnăphẩmăc栄aăcôngătyăcònăchiếmăthịăphầnănhỏătrênăthịă
trường,ăhiệuăquảăSXKDăchưaăcao.ă 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lĩnhăv詠căth逢挨ngăm衣iăvƠăd鵜chăv映 

M違ng kinh doanh nguyên li羽u do Công ty TNHH Dịch 

v映 ThươngăMại Bắc Ninh và Chi nhánh Thành phố Hồ Chí 

Minh thực hiện.ăNĕmă2013,ădoanhăthuătừ kinh doanh nguyên 

liệu c栄aăhaiăđơnăvị nàyăđạt 969.646 triệuăđồng bằng 95,7% kế 

hoạch. 

M違ng kinh doanh siêu th鵜:ăNĕmă2013,ătìnhăhìnhăkinhătế 

còn nhiềuăkhóăkhĕn,ă sức mua trong dân suy giảm mạnh, do 

vậy, các siêu thị này hoạtăđộngăkinhădoanhăchưaăhiệu quả.  

 

 

 

 

 

Lĩnhăv詠căs違năxu医tăbaoăbì 
Nĕmă2013,ăCông ty TNHHăMTVăThươngăMại HiệpăQuangăđạt sảnălượng tiêu th映 

là 32.487.066 chiếc bao các loại bằng 72,8% kế hoạch,ădoanhă thuă đạt 137.317 triệu 

đồng bằng 82,9% kế hoạch. Phần lớnălượng bao bì sản xuất ra cung cấp cho các Nhà 

máy TACN trong Tậpăđoàn,ămột phần xuất khẩu và bán ra thị trường nộiăđịa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2. Tìnhăhìnhăđ亥uăt逢,ătìnhăhìnhăth詠căhi羽năcácăd詠ăán 

Nĕmă 2013,ă doă tìnhă hìnhă kinhă tế và thị trường bấtă động sản còn gặp nhiều khó 

khĕn,ăcácădự án bấtăđộng sản hầuănhưăkhôngăcóăgiaoădịch, do vậy, Công ty tạm dừng 

đầuătưămới vào các dự án kinh doanh bấtăđộng sản và chỉ tiếp t映c thực hiện một số dự 

án dở dang,ăđồng thời tậpătrungăđầuătưăxâyădựng, cải tạoăcácăcơăsở sản xuất kinh doanh 

nhằm phát triển mạnhălĩnhăvực sản xuất kinh doanh chính trong ngành nông nghiệp – 

thực phẩm, c映 thể: 



Trung tâm nghiên cứu gà 9 cựa Dabaco với 

tổng mứcă đầuă tưă 60.514ă triệuă đồng,ă được thi 

công hoàn thiện trong thời gian 06 tháng và bắt 

đầuăđiăvàoăhoạtăđộng kể từ tháng 08/2013. 

Trung tâm nghiên cứu ứng d映ng và phát 

triển giống gia cầm Dabaco với tổng mứcăđầuătưă
113.873 triệuă đồng và Trạm ấp trứng với tổng 

mứcăđầuătưă70.000ătriệuăđồng, công suất 28 triệu 

quả/nĕm,ăđượcăđầuă tưăhệ thống máy móc, thiết 

bị hiệnă đạiă được nhập khẩu từ Mỹ để ph映c v映 

hoạtă động ấp trứngă choă cácă đơnă vị sản xuất 

giống gia cầm. Hiện tại,ă Trungă tâmă đãă hoànă
thành xong 3 chuồng nuôi sàn và sẽ đưaă vàoă
hoạtă động từ tháng 4/2014, dự kiến sẽ hoàn 

thành việc xây dựng và lắpăđặt thiết bị c栄a cả dự 

án vào tháng 6/2014 để đưaăvàoăsử d映ng.    

Cải tạo, nâng cấp hệ thống nhà gàăđẻ trứng 

c栄a Công ty ĐT & PT CN gia công, với qui mô 

công suất 450.000 con và trang bị hệ thống xử lý 

trứng tự động với tổng mứcăđầuătưă149.466ătriệu 

đồng. Toàn bộ trang thiết bị được nhập khẩu c栄a 

BigăDutchmană (Đức), hiệnăđại và hoàn toàn tự 

động từ ĕn, uống, làm mát, cào phân, thu trứng... 

Hiện tại,ăđãăđưaăvàoăhoạtăđộng 6 chuồngăgàăđẻ 

trứng và dự kiến hoàn thành toàn bộ công trình 

trongăthángă6/2014.ăNĕmă2014,ăsảnălượng trứng 

thươngăphẩm dự kiến sẽ tĕngălênă116ătriệu quả, 

gấp 3,5 lần sảnălượngănĕmă2013. 

Dự án Khu công nghiệp Quế Võă 3:ă Nĕmă
2013, thi công các tuyến đường N2,ăN5ăđường 

vào KCN Quế Võ 3. 

Dự án Công viên Hồ điềuă hòaă Vĕnă Miếu: 

Đangăthiăcôngăhạng m映căĐàoăđắp, kè hồ số 1 và  

Đườngă gom,ă mươngă thoátă nước, cống th栄y lợi 

1,2,3,4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm 
quan Công ty gà đẻ trứng hiện đại của 

Tập đoàn tháng 8/2013 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Phối cảnh KCN Quế Võ III 



3. T蔚ăCH永CăVÀăNHỂNăS衛 

DanhăsáchăBanăđi隠uăhƠnh 

TT HọăvƠătên 
Nĕmă
sinh 

Ch泳cădanh 
Trìnhăđ瓜ăchuyênă

môn 

S嘘ăc鰻ăph亥năs荏ă
h英u (tínhăđ院nă
10/02/2014) 

%/V嘘nă
đi隠uăl羽 

1 ÔngăNguyễnăNhưăSo 1957 Tổng Giám đốc 
Thạcă sỹă Quảnă trịă
kinh doanh 

9.412.057 15% 

2 ÔngăNguyễnăVĕnăQuân 1957 Phó Tổng Giám đốc 
Kỹă sưă cơă khí,ă
Thạcă sỹă Quảnă trịă
kinh doanh 

259.100 0,41% 

3 ÔngăNguyễnăVĕnăTuấn 1958 Phó Tổng Giám đốc 
Kỹă sưă chĕnă nuôiă
thúăy,ăthạcăsỹăquảnă
trịăkinhădoanh 

63.000 0,1% 

4 ÔngăNguyễnăKhắcăThảo 1957 Phó Tổng Giám đốc Cửănhânăkinhătế 102.900 0,16% 

5 ÔngăNguyễnăVĕnăMạnh 1954 Phó Tổng Giám đốc Kỹăsưăxâyădựng 27.598 0,04% 

6 ÔngăNguyễnăTrọngăKích 1954 Phó Tổng Giám đốc Kỹăsưăchĕnănuôi 0 0% 

7 
BàăNguyễnăThịăThuă
Hương 

1964 Kế toán trưởng 
Cửă nhână kinhă tế,ă
Thạcă sỹă quảnă trịă
kinh doanh 

66.000 0,11% 

 

- Nĕmă2013,ăcôngătyăkhôngăcóăsựăthayăđổiătrong Banăđiềuăhành. 

Chínhăsáchăđ嘘iăv噂iăng逢運iălaoăđ瓜ng 

Nĕmă2013,ătổng sốălaoăđộng c栄aăTậpăđoànăDABACOălàă2.600 người,ăthuănhậpăbình quân 
làă5,7ătriệuăđồng/người/tháng.ăTrongănĕmă2013,ăCôngătyătiếpăt映căràăsoát,ăsắpăxếpălạiălaoăđộng,ă
huấnăluyện,ăđàoătạo,ănângăcaoătrìnhăđộăchoăđộiăngũăcánăbộăcôngănhânăviên,ăđềăcaoăđạoăđứcă
nghề nghiệp,ăchĕmă loă tốtăđờiă sốngăcánăbộăcôngănhânăviênăđểăphátă triểnănguồnănhână lựcăđ栄ă
tầm,ăđ栄ăsức,ăphátăhuyătínhăđoànăkếtăxâyădựngăTậpăđoànăDABACOăvữngămạnhăbềnăvững. 

○ Về môi trường làm việc và đãi ngộ với 
người lao động 

Tạo điềuă kiệnă thuậnă lợiă vềă vậtă chất và tinh 
thầnăchoăngườiălaoăđộng, khuyếnăkhíchăngườiă
laoă độngă phátă huyă nĕngă lực,ă tínhă sángă tạo,ă
xâyădựngămốiăquanăhệăgắnăbó,ătinhăthầnăđồngă
đội,ăđoànăkếtătrong công ty. 

Việcă thựcă hiệnă chếă độă tiềnă lương,ă nângă
lương,ă nângă bậc,ă bảoă hiểmă xãă hộiă vàă giảiă
quyếtă cácă chínhă sáchă choă ngườiă laoă độngă
luônăđượcăđảmăbảoăkịpăthời,ăđúngăquyăđịnh. 

Côngă tyă quană tâmăđếnă thânănhână c栄aă ngườiă
laoă độngă trongă cácă dịpă lễă tết,ă hiếu,ă hỉ,ă thĕmă

hỏiă chaă mẹ,ă vợă chồngă ngườiă laoă độngă đauă
ốm,ă thưởngă conă ngườiă laoă độngă họcă tậpă
giỏi,…. 

○ Chính sách đào tạo và tuyển dụng nhân sự 

Tạoă điềuă kiệnă choă ngườiă laoă độngă họcă tậpă
nângăcaoătrìnhăđộ,ănĕngălực.ăChĕmălo,ăduyătrìă
cácă laoă độngă kỹă thuậtă caoă thôngă quaă việcă
đánhăgiáăđúngănĕngălựcăc栄aăngườiălaoăđộng,ă
từă đóă cóă kếă hoạchă đàoă tạoă vàă đàoă tạoă lạiă
nhằmăphátăhuyănĕngălựcăc栄aăngườiălaoăđộng. 

Côngătyăxâyădựngăchiếnălượcăthuăhút,ăđàoătạoă
vàăphátătriểnăngườiătài,ăkhôngăngừngăcảiăthiệnă
điềuăkiệnălàmăviệcăchoăngườiălaoăđộng. 



4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH (TheoăBáoăcáoătƠiăchínhăh嬰pănh医t) 

Tình hình tài chính 

Đơn vị tính: VNĐ 

Cácăch雨ătiêuătƠiăchínhăch栄ăy院uă 

Ch雨ătiêu ĐVT Nĕmă2012 Nĕmă2013 

Ch雨ătiêuăv隠ăkh違ănĕngăthanhătoán    

Hệăsố thanhătoánăngắnăhạn Lần 1,35 1,4 

Hệăsố thanh toán nhanh Lần 0,56 0,52 

Ch雨ătiêuăv隠ăc挨ăc医uăv嘘n    

HệăsốăNợ/Tổngătàiăsản Lần 0,61 0,57 

HệăsốăNợ/Vốnăch栄ăsởăhữu Lần 1,58 1,33 

Ch雨ătiêuăv隠ănĕngăl詠căho衣tăđ瓜ng    

Vòngăquayăhàngătồnăkho Lần 5,1 6.0 

Doanhăthuăthuần/Tổngătàiăsản Lần 1,34 1,17 

Ch雨ătiêuăv隠ăkh違ănĕngăsinhăl運i    

Hệăsốălợiănhuậnăsauăthuế/DTăthuần % 5,23 4,06 

Hệăsốălợiănhuậnăsauăthuế/VCSH % 18,15 11,1 

Hệăsốălợiănhuậnăsauăthuế/ăTổngăTS % 7,03 4,76 

Hệăsốălợiănhuậnătừăhoạtăđộngăkinhă

doanh/DTăthuần 
% 6,05 4,56 

Ch雨ătiêu Nĕmă2012 Nĕmă2013 
%ătĕngă
gi違m 

Tổngăgiáătrịătàiăsản 3.550.505.115.372  4.013.797.151.063 13 

Doanhăthuăthuần 4.774.350.783.736  4.704.280.036.343 (1,5) 

Lợiănhuậnătừăhoạtăđộngăkinhădoanh    288.967.916.440  214.673.474.548 (25,7) 

Lợiănhuậnăkhác      16.652.068.870  25.894.904.109 55,5 

Lợiănhuậnătrướcăthuế    305.619.985.310  240.568.378.657 (21,3) 

Lợiănhuậnăsauăthuế    249.738.614.847  191.149.664.332 (23,5) 

Tỷălệălợiănhuậnătrảăcổătức 15% 14% (6,7) 



5. C愛ăC遺UăC蔚ăĐÔNG,ăTHAYăĐ蔚IăV渦NăĐ井UăT姶ăC曳AăCH曳ăS雲ăH頴U 

a. C鰻ăph亥n 

Tổngăsốăcổăphầnăđangălưuăhành:ă62.741.923ăcổăphầnă 
Cổăphiếuăquỹ:ă0ăcổăphiếu 

Loạiăcổăphiếu:ăCổăphiếuăphổăthông 

Mệnhăgiá:ă10.000ăđồng 

b. C挨ăc医uăc鰻ăđông 

Cơ cấu cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 10/02/2014 

 

 

 

 

 

 

 

STT C鰻ăđông S嘘ăc鰻ăph亥năs荏ăh英u 
Tỷăl羽 
(%) 

I C鰻ăđôngătrongăn逢噂c   38.758.971  61,78 

1 CổăđôngăNhàănước     6.000.000  9,56 

2 
Hộiăđồngăquảnătrị,ăBanăgiámăđốc,ăkếătoánă
trưởng,ăBanăkiểmăsoát     10.364.055  16,52 

3 CổăđôngălàăngườiălaoăđộngătrongăCôngăty 4.243.017  6,76 

4 Cổăphiếuăquỹ 0  0 

5 Cổăđôngăkhác 18.151.899  28,93 

 Cá nhân 11.512.117 18,35 

 Tổăchức 6.639.782 10,58 

II  C鰻ăđôngăn逢噂căngoƠi   23.982.952  38,22 

 Cá nhân 513.960 0,82 

 Tổăchức 23.468.992 37,41 

 T鰻ngăC瓜ng   62.741.923  100 



Danh sách cổ đông lớn tại thời điểm chốt danh sách ngày 10/02/2014 

TT C鰻ăđông Đ鵜aăch雨 
S嘘ăc鰻ă

ph亥năs荏ă
h英u 

Tỷăl羽ă
(%) 

1 
TổngăCôngătyăĐầuătưăvàă
Kinhădoanhăvốn Nhà 
nướcă- Công ty TNHH 

Sốă117ăTrầnăDuyăHưng,ă
P.TrungăHoà,ăQ.CầuăGiấy,ă
HàăNội 

6.000.000 9,56 

2 NguyễnăNhưăSo 
87ăLêăVĕnăThịnh,ăphườngă
SuốiăHoa,ăTPăBắcăNinh,ătỉnhă
BắcăNinh 

9.412.057 15 

3 Red River Holding 
9AăTúăXương,ăP7,ăQ3,ă
TP.HCM 

7.352.036 11,72 

4 
Fraser Investment 
Holdings Pte.Ltd 

112 Robinson Road, #11-03, 
Robinson 112, Singapore 
(068902) 

5.470.800 8,72 

 T鰻ngăc瓜ng  28.234.893 45 
 

c. Tìnhăhìnhăthayăđ鰻iăv嘘năđ亥uăt逢ăc栄aăch栄ăs荏ăh英u 

Ngàyă 14/02/2013,ă Côngă tyă đãă thựcă hiệnă chuyểnă đổiă 1.872.794ă tráiă phiếuă
thànhă14.331.963ăcổăphiếu (giáăchuyểnăđổi:ă13.067ăđồng/cổăphiếu),ănângăvốnă
điềuă lệă c栄aăCôngă tyă lênă627.419.230.000ăđồng, tươngăứng 62.741.923ă ă cổă
phần. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. Giaoăd鵜chăc鰻ăphi院uăquỹ: Không có 
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III  BỄOăCỄOăVÀăĐỄNHăGIỄăC曳AăBANăGIỄMăĐ渦C 

1. ĐỄNHăGIỄăK蔭TăQU謂ăHO萎TăĐ浦NGăS謂NăXU遺TăKINHăDOANH 

K院tăqu違ăho衣tăđ瓜ngăSXKDăc栄aăcôngătyănĕmă2013 
ĐVT: Triệu đồng 

TT Ch雨 tiêu Nĕmă2013 Nĕmă2012 
%ătĕngăgi違m 
so v噂iănĕmă

2012 

% th詠c hi羽n 
so v噂i K院 

ho衣ch 2013 

1 Doanh thu thuần 4.704.280 4.774.350 (1,47) 91,8 

2 LNTT  hợp nhất 240.568 305.619 (21,3) 90,5 

3 LNST hợp nhất 191.149 249.738 (23,5) 91,6 

Nĕmă2013,ătìnhăhìnhăkinhătếătrongănướcăvàăthếăgiớiăcònănhiềuăkhóăkhĕn,ăđặcă
biệtălàăđốiăvớiăngànhăsảnăxuấtănôngănghiệp.ăDoăvậy,ămặcădùăBanăđiềuăhànhăđãăcóă
nhiềuăcốăgắng,ănỗălựcăsongăkếtăquảăhoạtăđộngăSXKDănĕmă2013ăc栄aăcôngătyăvẫnă
khôngă đạtă kếă hoạchă đềă raă vàă giảmă soă vớiă nĕmă 2012ă doă mộtă sốă nguyênă nhână
chính sau: 

 Giáăthựcăphẩmătrênăthịătrườngăởămứcăthấpăkéoădàiătừăcuốiănĕmă2012ăđếnă
hếtăquỦăII/2013,ăthậmăchíăđếnăthờiăđiểmănàyăgiáăgàăthịtătrên thịătrườngăvẫnăthấpă
dướiăgiáăthànhăsảnăxuất,ăkhiếnăcho côngătyăvàăngườiăchĕnănuôiăbịălỗăkéoădài. 

 Dịchă bệnhă trênă đànă giaă súc,ă giaă cầmă vẫnă luônă đeă dọaă ngànhă chĕnă nuôiă
trongănước. 

 Doătìnhăhìnhăchĕnănuôiăkhóăkhĕnăkhiếnăquyămôăđànăgiaăsúc,ăgiaăcầmănuôiă
trên thựcătếăbịăthuăhẹp,ăkhiếnăsảnălượngătiêuăth映ăTACNăgiảmăsoăvớiănĕmă2012. 

 CạnhătranhătrongăngànhăTACNăvàăchĕnănuôiăgiaăsúc,ăgiaăcầmăngàyăcàngă
khốcă liệtădoăcóănhiềuăđốiă tượngăgiaănhậpăngành,ăđặcăbiệtă làăcácăcôngă tyănướcă
ngoài,ăcácătậpăđoànăđaăquốcăgia. 

 Trênăthựcătế,ăcònămộtăbộăphậnănhỏăcánăbộăquảnălỦ,ănhânăviênăcònăhạnăchếă
vềănĕngălực,ătrìnhăđộ,ăỦăthứcătráchănhiệmăchưaăcaoălàmăảnhăhưởngăđếnăkếtăquảă
chungăc栄aăTậpăđoàn. 

Nh英ngăti院năb瓜ăcôngătyăđƣăđ衣tăđ逢嬰cănĕmă2013: 
 Chúătrọngăđầuătưălĩnhăvựcăkhoaăhọcăcôngănghệ,ăứngăd映ngăhiệuăquảăcácăkỹă

thuậtă tiênă tiếnăvàoăhoạtă độngă sảnăxuất,ă chĕnănuôi,ăđặcăbiệtă trongă lĩnhăvựcă sảnă
xuấtăconăgiốngăgiaăsúc,ăgiaăcầmăcácăchỉă tiêuăkinhătếă - kỹă thuậtăđạtămứcăngangă
bằngăvớiăthếăgiới. 

 Thànhăcôngătrongăviệcănghiênăcứu,ăchọnătạoăraăgiốngăvậtănuôi đặcăsảnăcóă
giáătrịăcao. 



2. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

Tình hình tài sản 

Đơn vị tính: VNĐ 

Quyămôă tàiă sảnă nĕmă2013ă c栄aă côngă tyă tĕngă 463.292ă triệuă đồngă tươngăứngămứcă
tĕngă13%ăsoăvớiănĕmă2012.ăKếtăcấuătàiăsảnăc栄aăCôngătyăănghiêngăvềătàiăsảnăngắnăhạn,ă
trongăkhiătàiăsảnădàiăhạnăchỉăchiếmătỷălệă24,8%ătrênătổngătàiăsảnăthìătàiăsảnăngắnăhạnă
chiếmătỷălệă75,2%ătrênătổngătàiăsảnănĕmă2013.ăTrongăđó,ătốcăđộăgiaătĕngăc栄aătàiăsảnădàiă
hạnăcóăphầnănhanhăhơnătốc độăgiaătĕngăc栄aătàiăsảnăngắnăhạn. 

Hàngă tồnăkhoăchiếmă tỷă trọngă lớnănhấtă trongăkếtă cấuă tàiă sản,ăphùăhợpăvớiădoanhă
nghiệpăkinhădoanhăhàngănôngăsản.ăViệcămởărộngăquyămôădựătrữăhàngătồnăkhoăphùăhợpă
vớiătìnhăhìnhăkinhădoanhăvàăkếăhoạchăsảnăxuấtăkinhădoanhăc栄aăcông ty.   

Chỉătiêu chiếmătỷătrọngălớnăthứă2ătrongătàiăsảnăngắnăhạnăc栄aăcông ty làăcácăkhoảnă
phảiă thuă ngắnă hạn.ă Trịă giáă cácă khoảnă phảiă thuă ngắnă hạnă cuốiă nĕmă làă 517.159ă triệuă
đồng,ăgiảmă23.053ătriệuăđồngăsoăvớiăđầuănĕm.ăCácăkhoảnăphảiăthuăchiếmătỷătrọngălớnă
vàăngàyăcàngăcóăxuăhướngăgiảmălàăđiềuăcóălợiăchoăhoạtăđộngăc栄aăCôngăty,ănóăsẽălàmă
tĕngăhiệuăquảăsửăd映ngăvốnănóiăchungăvàătĕngăhiệuăquảăsửăd映ngăvốnălưuăđộngănóiăriêng.ă
Việcă theoă dõiă thuă hồiă côngă nợă đượcă tiếnă hànhă thườngă xuyênă vàă chặtă chẽ.ă Côngă tyă
không có cácăkhoảnăphảiăthuădàiăhạn.ăTrongănĕmăqua,ăcôngătyăkhôngăphátăsinhănợăxấu,ă
nợămấtăkhảănĕngăthanhătoán.ă 

 

Chỉ tiêu 

Số cuối kỳ Số đầu kỳ Chênh lệnh 

Số tiền 
Tỷ 

trọng 
(%) 

Số tiền 
Tỷ 

trọng 
(%) 

Số tiền 

Tỷ lệ 
tăng 
giảm 
(%) 

Tài sản ngắn hạn 3.016.460.606.051 75,2 2.741.605.677.587 77,2 274.854.928.464 10 

Tiền và các khoản tương 
đương tiền 

137.189.145.674 3,4 551.972.480.142 15,5 (414.783.334.468) (75,1) 

Các khoản đầu tư tài 
chính ngắn hạn 

406.222.775.000 10,1 - 0 406.222.775.000  

Các khoản phải thu ngắn 
hạn 

517.159.773.932 12,9 540.213.655.407 15,2 (23.053.881.475) (4,3) 

Hàng tồn kho 1.884.556.518.753 47 1.614.068.815.745 45,5 270.487.703.008 16,8 

Tài sản ngắn hạn khác 71.332.392.692 1,8 35.350.726.293 1 35.981.666.399 101,8 

Tài sản dài hạn 997.336.545.012 24,8 808.899.437.785 22,8 188.437.107.227 23,3 

Tài sản cố định 977.475.046.232 24,4 788.769.563.983 22,2 188.705.482.249 23,9 

Các khoản đầu tư TC dài 
hạn 

- 0 2.528.623.617 0,1 (2.528.623.617) (100) 

Tài sản dài hạn khác 12.770.745.133 0,3 9.328.704.263 0,3 3.442.040.870 36,9 

Lợi thế thương mại 7.090.753.647 0,2 8.272.545.922 0,2 (1.181.792.275) (14,3) 

Tổng tài sản 4.013.797.151.063 100 3.550.505.115.372 100 463.292.035.691 13 



Tình hình nguồn vốn  
Đơn vị tính: VNĐ 

Tươngăứngăvớiăsựăgiaătĕngăc栄aătàiăsảnălàăsựăgiaătĕngăc栄aănguồnăvốn.ăTổngănguồnăvốnă
cuốiănĕmă2013ătĕngă463.292ătriệuăđồngătươngăứngămứcătĕngă13%ăsoăvớiănĕmă2012.ăTrongă
kếtăcầuănguồnăvốn,ănợăphảiătrảăchiếmătỷălệă57,1%ătrênătổngănguồnăvốn,ăvốnăch栄ăsởăhữuă
chiếmătỷălệă42,9%ătrênătổngănguồnăvốnănĕmă2013.ăTrongăđó,ăbộăphậnăđóngăgópănhiềuănhấtă
vàoăsựăgiaătĕngătổngănguồnăvốnălàătốcăđộăgiaătĕngăc栄aăvốnăch栄ăsởăhữu.ăVốnăch栄ăsởăhữuă
cuốiănĕmă tĕngă346.336ă triệuăđồng,ă tươngăứngă tĕngă25,2%ăsoăvớiăđầuănĕm, doăđầuănĕmă
2013,ăCôngătyăthựcăhiệnăchuyểnăđổiă1.872.794ătráiăphiếuăthànhă14.331.963ăcổăphiếu,ănângă
vốnăđiềuălệăc栄aăc栄aăcôngătyătừă484.099.600.000ăđồngălênă627.419.230.000ăđồng. 

Hệăsốănợănĕmă2013ăgiảmăhơnăsoăvớiăhệăsốănợănĕmă2012.ăSauăđợtătĕngăvốnăđầuănĕmă
2013,ătìnhăhìnhătựătàiătrợăc栄aăcôngătyăđãăđượcăcảiăthiệnăhơn.ăTrướcăsựătĕngănhanhăc栄aătàiă
sản,ăngoàiănguồnăvốnăch栄ăsởăhữuăhiệnăcó,ăcôngătyăsửăd映ngănhiềuănguồnătàiătrợăkhácăđểătàiă
trợăchoăsựătĕngălênăc栄aătàiăsản,ăch栄ăyếuălàănguồnătínăd映ngăthươngămạiăvớiăngườiăbán,ăvayă
ngắnăhạnăvàădàiăhạn.ăNguồnătàiătrợănàyălàm phátăsinhăchiăphíălãiăvayăcao,ăthêmăvàoăđó,ădoă
ảnhăhưởngătìnhăhìnhăkinhătếăkhóăkhĕn,ădoanhăthuăvàălợiănhuận nĕmă2013ăc栄aăcôngătyăgiảmă
soăvớiănĕmă2012.ăĐâyăcũngălàămộtătrongănhữngăyếuătốălàmăchoătỷăsuấtălợiănhuậnătrênăvốnă
ch栄ăc栄aăcôngătyăgiảm:ă11,1%ătrongănĕmă2013ăvàă18,15%ătrongănĕmă2012. 

3. NH頴NGăC謂IăTI蔭NăV陰ăC愛ăC遺UăT蔚ăCH永C,ăCHệNHăSỄCH,ăQU謂NăLụ 

BanăTổngăgiámăđốcăđãătĕngăcườngătiếpăxúcăvớiăcácănhàăcungăcấp,ănhằmăduyătrìămốiă
quanăhệătốtăđẹp,ătinătưởngălẫnănhau,ăvàăcùngănhauăvượtăquaăkhóăkhĕn. 

BanăTổngă giámăđốcă đãă chână thànhă cởiă mởăvớiă nhână viên,ă trungă thựcă nêuă raă thựcă
trạngăc栄aădoanhănghiệp,ăthựcătrạngătàiăchínhăc栄aăCôngăty.ăKêuăgọiăsựăchiaăsẻăcùngăđồngă
tâmăhiệpălựcăthựcăhiệnăbámăsátăkếăhoạchăSXKDătrongănĕmă2013ăcốăgắngăhếtămìnhăđểăđạtă
m映cătiêuădoanhăthu,ălợiănhuận. 

Khuyếnăkíchănghiênăcứuăđểătạoăraăgiáătrịămớiăchoădoanhănghiệpăvàăgiaătĕngăgiáătrịă
choăđốiătácăcungăcấpăvàăkháchăhàng,ăđiăsâuătậpătrungănghiênăcứuătìmăraănhữngăphânăkhúcă
kháchăhàngămới,ăthịătrườngămới,ăsảnăphẩmămới. 

Tậpătrungănghiênăcứuăchínhăsáchăđộng viên cánăbộ, nhânăviên,ănhấtălàăđộiăngũănhână
viênăthịătrường,ăcácăđạiălỦăbánăhàngănhằmăkhuyếnăkíchănhânăviênătậnăt映y,ătrungăthành,ăgắnă
bó lâu dài vớiăCôngătyăvàăgiaătĕngăkhảănĕngăthúcăđẩyăbánăhàngăchoănhânăviên. 

Chỉ tiêu 

Số cuối kỳ Số đầu kỳ Chênh lệnh 

Số tiền 
Tỷ 

trọng 
(%) 

Số tiền 
Tỷ 

trọng 
(%) 

Số tiền 
Tỷ lệ tăng 
giảm (%) 

Nợ phải trả 2.291.138.632.781 57,1 2.174.183.246.443 61,2 116.955.386.338 5,4 

Nợ ngắn hạn 2.160.103.708.517 53,8 2.025.079.752.628 57 135.023.955.889 6,7 

Nợ dài hạn 131.034.924.264 3,3 149.103.493.815 4,2 (18.068.569.551) (12,1) 

Vốn Chủ sở hữu 1.722.658.518.282 42,9 1.376.321.868.929 38,8 346.336.649.353 25,2 

Vốn Chủ sở hữu 1.722.658.518.282 42,9 1.376.321.868.929 38,8 346.336.649.353 25,2 

Tổng nguồn vốn 4.013.797.151.063 100 3.550.505.115.372 100 463.292.035.691 13 



4. K蔭ăHO萎CHăS謂NăXU遺TăKINHăDOANH NĔMă2014 

Nĕmă2014, nền kinh tế thế giớiăvàă trongănướcăđược nhậnăđịnh là còn gặp nhiều 
khóăkhĕn.ăPhátăhuyănhững kết quả đãăđạtăđược, khắc ph映c những tồn tạiă trongănĕmă
2013, Hộiăđồng quản trị, Ban TổngăGiámăđốc cùng toàn thể CBCNV Tậpăđoànăquyết 
tâm phấnăđấu thực hiện hoàn thành các m映c tiêu, nhiệm v映 ch栄 yếuăsauăđây: 

Cácăch雨ătiêuăk院ăho衣chăSXKDănĕmă2014 

STT Ch雨 tiêu ĐVT Nĕmă2014 

1 S違năl逢嬰ng tiêu th映   

 Thứcăĕnăchĕnănuôi tấn 398.000  

 Gà giống con 7.208.288  

 Tinh lợn liều 208.471  

 Lợn cai sữa con 112.518  

 Lợn sau cai sữa kg 510.595  

 Lợn thịt (gia công) kg 17.575.650  

 Gà thịt (gia công) kg 6.697.600  

 Trứng quả 116.490.240  

 
Đànălợnănáiăcơăbản 
- Trong đó nuôi tại các trại gia 
công 

con 
14.420  
8.100 

 Thực phẩm chế biến  kg 1.860.000  

2 T鰻ng doanh thu tri 羽uăđ欝ng 8.256.201 

3 L嬰i nhu壱nătr逢噂c thu院 tri 羽uăđ欝ng 265.755 

4 L嬰i nhu壱n sau thu院 tri 羽uăđ欝ng 209.545 

K院ăho衣chăđ亥uăt逢ănĕmă2014 

Tínhătoán,ănghiênăcứuăđầuătưăxâyădựngăcácădựăánăph映căv映ăsảnăxuấtăkinhădoanhăgồm:ă
TrạiăgàăgiốngăYênăThế,ăKhoăthứcăĕnăchĕnănuôiăDabacoă(phườngăKhắcăNiệm,ăTPăBắcă
Ninh),ăNhàămáyăbộtăcáătạiăCátăBàă– Hảiăphòng. 

Thựcăhiệnăcácădựăánădởădang:ăCôngăviênăHồăĐiềuăHòaăVĕnăMiếuă(thựcăhiệnătheoă
hìnhăthứcăBT);ăHoànăthiệnănốtăcácătuyếnăđườngăN2,ăN5ăđườngăvàoăKCNăQuếăVõă3ăvàă
chỉnhătrangămộtăsốăcôngăviệcăcầnăthiếtăcảuăKCNăQuếăVõă3ăđểăxúcătiếnăđầuătư. 

RàăsoátăcácădựăánăđãăđượcăphêăduyệtăgồmăcácădựăánăKhuăđôăthị,ăC映măcôngănghiệp,ă
dựăánăBT...ăvớiăphươngăchâmăcóăhiệuăquảăthìăđầuătư,ăkhôngăcóăhiệuăquảăthìătạmădừngă
hoặcănghiênăcứu,ălựaăchọnăđốiătácăđểăchuyểnănhượngămộtăsốădựăán. 



M浦Tă S渦ăGI謂Iă PHỄPăCH曳ăY蔭UăTH衛CăHI烏NăNHI烏MăV影,ă K蔭ăHO萎CHă
SXKDăNĔMă2014 

Đối với lĩnh vực thức ăn chăn nuôi 

Về thị trường 

Nângăcaoănĕngălực chỉ đạo, cách thức tổ 
chức thị trường c栄aă cácă Trưởng vùng; 
tĕngăcườngăđàoătạo về kiến thức chuyên 
môn, kỹ nĕngătưăvấn,ăbánăhàngăchoăđội 
ngũănhânăsự thị trường, nhằm nâng cao 
hiệu quả trong việc khai thác và phát 
triển thị trường, khách hàng. 

Ràăsoát,ăđánhăgiáăc映 thể, chính xác tiềm 
nĕngă c栄a từngă vùng,ă địaă bàn;ă xácă định 
c映 thể, chi tiết các vùng trống, xây dựng 
lộ trình mở đạiălỦăđảm bảo về chấtălượng 
và số lượngăđại lý.  

Phát triển thị trường theo chiều sâu, 
phână định vùng cho từngă đại lý rõ rệt, 
xây dựng hệ thốngăđại lý phát triển bền 
vững. 

Về kỹ thuật 

Xem chấtălượng sản phẩm là yếu tố then 
chốt;ă thường xuyên cải tiến, ổnăđịnh và 
nâng cao chấtălượng sản phẩm, tạo ra bộ 
sản phẩm có chấtălượng tốt, có sức cạnh 
tranh cao trên thị trường. 

Tích cực nghiên cứuă choă raă đời những 
sản phẩm mớiăđápăứng nhu cầu c栄a thị 
trường.   

Tĕngă cườngăđàoă tạoă nângă caoă trìnhă độ, 
nĕng lựcăchoăđộiăngũăkỹ thuật theo tiêu 
chí mỗi người cán bộ kỹ thuật là một 
chuyên gia. 

Thường xuyên phối hợp,ă giaoă lưuă với 
các công ty sản xuất giống,ă chĕnă nuôiă
giaăcôngăvàăđộiăngũăkỹ thuật trong toàn 
Tậpă đoànă nhằmă traoă đổi về kỹ thuật, 
đánhăgiáăchấtă lượng thứcăĕn,ăconăgiống 

làmăcơăsở cải tiến ngày càng tốtăhơnă
và phù hợpăhơnăvới thực tế; mở rộng 
mối quan hệ vớiăcácăđốiătácătrongălĩnhă
vực thứcă ĕnă chĕnă nuôi,ă dinhă dưỡng, 
thuốc thú y... nhằm tiếp cận nhanh 
nhất với những tiến bộ khoa học kỹ 
thuật mới, tiên tiến trên thế giới. 

Về sản xuất 

Thực hiện nghiêm ngặt qui trình sản 
xuất, giám sát chặt chẽ tất cả các 
côngă đoạn từ nhập nguyên liệuă đầu 
vàoă đến sản phẩmă đầu ra, tiết kiệm 
triệtăđể các chi phí, hạn chế việc dừng 
máy, chạy không tải, sửa chữa, lãng 
phíăđiệnănĕngălàmătĕngăgiáăthànhăsản 
phẩm.   

Tĕngă cườngă đàoă tạo kiến thức, kỹ 
nĕngăchoăCBCNV,ănângăcaoăỦăthức tự 
giác tuân th栄 quiă định, qui trình c栄a 
từngă người, từng vị trí công việc, 
từng nhóm với tinh thần trách nhiệm 
cao nhất.  

Thực hiện nghiêm chỉnh và hiệu quả 
các qui trình theo Tiêu chuẩn ISO 
9001 và 22.000, triểnă khaiă phươngă
pháp quản lý Kaizen - 5Săđối với tất 
cả các Nhà máy. 

Về nguyên liệu 

Làm tốt công tác thu mua, cung ứng 
nguyên liệu sản xuất TACN; lựa chọn 
nhà cung cấp có uy tín, chấtă lượng 
tốt; bám sát diễn biến giá cả thị 
trường,ănângăcaoănĕngălực dự báo giá 
cả nguyên liệu,ăđảm bảo cung cấpăđ栄 
lượng nguyên liệu cho các nhà máy 
hoạtă động ổnă địnhă vàă lượng nguyên 
liệu dự trữ phù hợp. 



Đối với lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia 
cầm 

Thực hiện nghiêm túc quy trình kỹ thuật 
chĕnănuôi,ălàmătốt công tác chọn giống, 
chĕmăsóc,ănuôiădưỡng, nâng cao các chỉ 
tiêu kinh tế kỹ thuậtă trongă cácă đơnă vị 
chĕnă nuôiă giaă súc,ă giaă cầm,ă đặc biệt là 
các trại giống ngang bằng với thế giới.  

Thực hiện nghiêm ngặt qui trình vệ sinh 
thú y, vệ sinh phòng dịch, làm tốt công 
tác quản lý, kỹ thuậtă để đảm bảoă đànă
giống gia súc, gia cầmăsinhătrưởng, phát 
triển tốt, giảm tốiăđaătỷ lệ chết,ăđảm bảo 
ană toànăchoăđànăgiaă súc,ăgiaăcầm, tuyệt 
đốiăkhôngăđể xảy ra dịch bệnh. 

Chú trọng và tích cực nghiên cứu, áp 
d映ng các biện pháp xử lỦă môiă trường, 
đảm bảoăđápăứng các tiêu chuẩn về môi 
trườngătheoăquiăđịnh. 

Đảm bảo an toàn tuyệtă đối về vấnă đề 
cháy nổ, áp d映ng các biệnăphápăsưởi ấm 
cho vật nuôi an toàn và tiết kiệm. 

Tích cực nghiên cứu, ứng d映ng các tiến 
bộ khoa học kỹ thuật mới, tiên tiến vào 
hoạtă độngă chĕnă nuôiă c栄aă đơnă vị, nhằm 
nângă caoă nĕngă suất, chấtă lượng con 
giống. 

Tĕngăcường công tác nghiên cứu, lai tạo 
giống gia súc, gia cầm, tạoănênă thươngă
hiệu giống gia súc, gia cầm c栄a riêng 
DABACOănhưăgiống gà J-Dabaco, Gà 9 
Cựa Dabaco.... Làm tốt công tác tuyên 
truyền, quảngăbáăđể cung ứng con giống 
gia súc, gia cầm ra thị trường. 

Tĕngăcườngăcôngătácăchĕnănuôiăgiaăcôngă
gà, lợn có hiệu quả, thực hiện giao 
khoán các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật theo 
kết quả khảo nghiệm c栄a Tậpă đoàn;ă

quản lý, giám sát chặt chẽ đầu cân, 
đầuăcon,ăgiáăbán,ăđảm bảo minh bạch, 
trung thực; tiết kiệm triệtă để các chi 
phí nhằm giảm giá thành sản xuất; 
nângă caoă nĕngă lực dự báo giá cả thị 
trườngă để tính toán thời gian, số 
lượng nuôi hợpă lỦ,ă đápă ứng nhu cầu 
c栄a nhà máy giết mổ, chế biến thực 
phẩm c栄a Tậpăđoànăvàăcungăcấp cho 
thị trường. 

Đối với lĩnh vực chế biến thực phẩm 

Chú trọng sản xuất và tiêu th映 các sản 
phẩm chế biếnăđảm bảo an toàn thực 
phẩmănhưăxúcăxích,ăđồ hộp,... 

Đảm bảo chấtălượng sản phẩm tốt, ổn 
địnhă vàă thường xuyên cải tiến chất 
lượng ngày càng tốtăhơn. 

Chú trọngă lĩnhă vực nghiên cứu, phát 
triển sản phẩm mới, thực hiệnă đaă
dạng hoá sản phẩm, xây dựng các sản 
phẩm chiếnă lược,ă mũiă nhọn có tính 
đặcătrưng,ăđộcăđáoăriêngăc栄a công ty. 

Tĕngăcường công tác thị trường, xây 
dựng hệ thống phân phối rộng khắp 
các tỉnh, thành phố, khai thác hiệu 
quả lợi thế từ chuỗi giá trị c栄a mô 
hìnhă 3Fă “Gi嘘ng - Th泳că ĕnă - Th詠c 
phẩm”ăc栄a Tậpăđoàn. 

Đối với lĩnh vực bất động sản 

Rà soát lại các dự án nhà ở,ă tĕngă
cường quảng bá, tìm kiếmăđốiă tácăđể 
bán, phấnă đấuă nĕmă 2014ă sẽ bán hết 
các dự án bấtă động sảnă đãă đ栄 điều 
kiện. 

Tích cực quảng bá, xúc tiến thu hút 
nhàăđầuătưăvàoăKCNăQuế Võ 3. 

 



Đối với công tác tổ chức, quản lý 

Thực hiệnănghiêmătúcăcácăquyăđịnh c栄a 
Nhàănước, quy chế,ăquyăđịnh c栄a Công 
ty, thực hiện cuộc cách mạng triệtăđể về 
tiết kiệm, chốngălãngăphí,ăthamănhũng…ă
không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất 
kinh doanh. 

Thực hiện chế độ trách nhiệmă người 
đứngăđầu ở cácăđơnăvị đảm bảo sản xuất 
kinh doanh có hiệu quả. Nếuă để thất 
thoát tài sản, vậtă tư,ă tiền vốn hoặc kinh 
doanh kém hiệu quả thìăngườiăđứngăđầu 
đơnăvị phải chịu trách nhiệmătrước Công 
ty và pháp luật. 

Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, 
quản lý nhân lực nhằmă nângă caoă nĕngă
lực làm việc c栄aăđộiăngũăcánăbộ,ăngười 
laoă động,ă đảm bảo duy trì tình hình tài 
chính lành mạnh và ổnă định, tích cực 
khai thác nguồn vốn với chi phí thấp 
nhấtăđể nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 
doanh. 

Trung tâm chẩnă đoánă thúă yă phải thực 
hiện tốt nhiệm v映 kiểm tra, giám sát 
việc tổ chức chỉ đạo thực hiện các qui 
trình sản xuất thứcă ĕnă chĕnă nuôi,ă kỹ 
thuậtăchĕnănuôiăgiaăsúc,ăgiaăcầm; vệ sinh 
phòng dịch, vệ sinhă môiă trường tại các 
NhàămáyăTACN,ăcácăcôngătyăchĕnănuôiă
và chế biến thực phẩm....  

Tổ chức tuyển chọn,ăđàoătạo và sử d映ng 
laoăđộng hợp lý nhằm ph映c v映 cho các 
nhà máy, Công ty TNHH sản xuất kinh 
doanh có hiệu quả. Chú trọng chấtălượng 
nguồn nhân lực,ăđặc biệtălàăđộiăngũănhână
sự quản lý, kỹ thuật; giảm  tốiă đaă lực 
lượngălaoăđộng hành chính.  

Thực hiện tốtăcácăchínhăsáchăđãiăngộ, 
quanătâmăchĕmălo đời sốngăchoăngười 
laoăđộngănĕmăsauătốtăhơnănĕmătrước, 
từngă bước cải cách chính sách tiền 
lương,ă tiềnă thưởng nhằm thu hút và 
tạo sự gắn bó c栄aăngườiălaoăđộng.   

Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo 
d映c, vậnăđộng cán bộ,ăngườiălaoăđộng 
tích cựcă thiă đuaă laoă động sản xuất, 
phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, 
phấnăđấu hoàn thành tốt nhiệm v映 kế 
hoạchănĕmă2014.ăThực hiện tốt công 
tácăthiăđuaăkhenăthưởng, kỷ luật,ăđảm 
bảo công khai, dân ch栄, kịp thời và 
đúngăđốiătượng. 

Tĕngă cườngă động viên, giáo d映c 
CBCNV tự giác thực hiện tốt nhiệm 
v映 c栄a mình; khích lệ lòng say mê, 
tâm huyết, ham học hỏi c栄aăngười lao 
động; tạo sự đoànă kết, thống nhất 
trong nội bộ từngă đơnă vị và trong 
toàn Tậpă đoàn,ă tất cả vì m映c tiêu 
chung c栄a công ty. 

Thực hiện nếp sốngă vĕnă minh,ă lànhă
mạnh; Xây dựngă vĕnă hoáă doanhă
nghiệp Dabaco. 

Về quản tr ị Công ty 

Nângă caoă nĕngă lựcă choă độiă ngũă cánă
bộ quản lý; tiếp t映c cử cán bộ tham 
giaă cácă khoáă đàoă tạo và hội thảo 
chuyênăđề về quản trị công ty. 

Thiết lập và thực hiện tốt mối liên hệ 
với các cổ đông,ă đảm bảo công bố 
thông tin kịp thời, trung thực,ă đúngă
quyăđịnh. 

Thực hiện tốt Quy chế quản trị Công 
ty. 

 



IV  
ĐỄNHăGIỄăC曳AăH浦IăĐ唄NGăQU謂NăTR卯ăV陰ă 

HO萎TăĐ浦NGăC曳AăCÔNGăTY 

1. ĐỄNHăGIỄăC曳AăHĐQTăV陰ăCỄCăM咽TăHO萎TăĐ浦NGăC曳AăCÔNGăTY 

Doanh thu h嬰p nh医t đạt: 4.838.039 triệuă đồng (chưaă baoă gồm 
doanh thu tiêu th映 nội bộ 2.072.344 triệuăđồng),ăđạt 91,8% kế hoạch. 

L嬰i nhu壱nă tr逢噂c thu院 h嬰p nh医t đạt: 240.568 triệuă đồng,ă đạt 
90,5% kế hoạch. 

L嬰i nhu壱n sau thu院 h嬰p nh医t đạt: 191.149 triệuăđồng,ăđạt 91,6% 
kế hoạch. 

Nĕmă2013,ă tìnhăhìnhăkinhă tếă trongănướcăvàă thếăgiớiăvẫnăchưaăổnăđịnh,ăđặcăbiệtă làă
ngànhăsảnăxuấtănôngănghiệpăgặpărấtănhiềuăkhóăkhĕnădoăgiáănguyênăliệuănhậpăkhẩuăbấpă
bênh,ăgiáăthựcăphẩmăxuốngăthấpădướiăgiáăthànhătrongăthờiăgianădài,ădịchăbệnhătrênăđànă
giaăsúcăgiaăcầmăcònădiễnăbiếnăphứcătạp,ăkhiếnăngườiăchĕnănuôiăphảiăthuăhẹpăsảnăxuất,ă
sốălượngăđànăgiaăsúcăgiaăcầmăgiảmămạnh,ăcôngătyăvàăngườiăchĕnănuôiăbịălỗăkéoădài...ă
đãătácăđộngăkhôngănhỏăđếnăhoạtăđộngăsảnăxuấtăkinhădoanhăc栄aăTậpăđoàn, cácăchỉătiêuă
vềădoanhă thuăvàă lợiănhuậnăkhôngăđạt kếăhoạchăđềăraăvàăgiảmăsoăvớiănĕmă2012.ăTuy 
nhiên,ătrongăbốiăcảnhătìnhăhìnhăkinhătếăkhóăkhĕn,ăHộiăđồngăquảnătrịăđánhăgiáăcaoăkếtă
quảăđãăđạtăđượcătrênăcácămặtăhoạtăđộngăc栄aăcôngăty vàămộtălầnănữaăkhẳngăđịnhăphươngă
hướngăhoạtăđộngăc栄aăcông ty điăđúngăđịnhăhướng vàăcóăhiệuăquả. 

2. ĐỄNHă GIỄă C曳Aă HĐQTă V陰ă HO萎Tă Đ浦NGă C曳Aă BANă GIỄMă Đ渦Că
CÔNG TY 

Ho衣tăđ瓜ngăc栄aăBanăGiámăđ嘘c 

BanăTổngăGiámăđốcăc栄aăCôngăty cóă6ăthànhăviênăgồm:ăTổngăGiámăđốcăvàă05ăPhóă
TổngăGiámăđốcăđượcăphânăcôngăph映ă tráchăcácă lĩnhăvựcăhoạtăđộngăc栄aăCôngă ty:ăKỹ 
thuật,ăVậtătưă– XNK,ăThịătrường,ăCôngănghệăvàăDựăán. 

Trongănĕmăqua,ăBanăTổngăGiámăđốcăđãăcóănhữngăchínhăsách,ăbiệnăphápăsátăvớiătìnhă
hìnhăthựcătế,ăchỉăđạo,ăđiềuăhànhăxuyênăsuốtăcácăphòngăban,ăcácăcôngătyăvàăđơnăvịătrựcă
thuộcăthựcăhiệnăcácăchỉătiêu,ăkếăhoạchăsảnăxuấtăkinhădoanhănĕmă2013ădoăĐạiăhộiăđồngă
cổăđôngăvàăHộiăđồngăquảnătrịăđềăra. 

Ch栄ătịchăHĐQTăkiêmăTổngăGiámăđốc,ăđịnhăkỳă1ăthángă1ălầnătrựcătiếpăchỉăđạoăcuộcă
họpăgiaoăbanăvớiăBanăTổngăGiámăđốc,ăGiámăđốcăcácăBanăchuyênămôn,ăGiámăđốcăcácă
CôngătyăTNHHămộtăthànhăviênăvàăđơnăvịă trựcăthuộcăđểăngheăbáoăcáoătìnhăhìnhăhoạtă
độngăsảnăxuấtăkinhădoanhăđồngăthờiăcóăỦăkiếnăchỉăđạoătrựcătiếpătạiăcuộcăhọp.ăSauămỗiă
cuộcăhọp,ăcácăthôngăbáoăkếtăluậnăgiaoăbanăđượcăgửiătrựcătiếpăđếnăcácăphòngăban,ăcácă
đơnăvịătrựcăthuộcăđểătriểnăkhaiăthựcăhiện 



Ho衣tăđ瓜ngăgiámăsátăc栄aăHĐQTăđ嘘iăv噂iăBanăT鰻ngăGiámăđ嘘c 

HĐQTăđãăthựcăhiệnătốtăvaiătròăđịnhăhướng,ăquảnălỦăvàăgiámăsátătoànădiệnăcácămặtă
hoạtăđộngăSXKD,ăhoạtăđộngăđầuătưăc栄aăCôngăty,ăđảmăbảoăthựcăhiệnătốtăcácăkếăhoạch,ă
nhiệmăv映ătheoăđúngăNghịăquyếtăĐHĐCĐăthườngăniênă2013ăthôngăqua,ătuânăth栄ăđúngă
phápăluật,ăđồngăthờiăđảmăbảoătínhăminhăbạchăvàătạoăđiềuăkiệnăthuậnălợiăđểăcổăđôngăvàă
cácănhàăđầuătưăcũngănhưăcơăquanăquảnălỦăcóăthểăthựcăhiệnătốtăđượcăchứcănĕngăgiámăsát,ă
thanhătra,ăkiểmăsoátăc栄aămình. 

Thôngăbáoăđầyăđ栄ăvàăkịpăthờiăcácăNghịăquyết,ăQuyếtăđịnhăc栄aăHĐQTăđếnăcácăthànhă
viênăHĐQT,ăBanăkiểmăsoát,ăBanăTổngăGiámăđốcăvàăchỉăđạo,ăgiámăsátăBanăTổngăGiámă
đốcăthựcăhiệnăđúngăcácănộiădungăđãăđượcăthôngăqua. 

Đánhăgiáăc栄aăHĐQTăv隠ăho衣tăđ瓜ngăc栄aăBanăGiám đ嘘căCôngăty 

BanăTGĐăđãăthựcăthiăđúngăquyềnăhạnăvàănghĩaăv映ăvớiătinhăthầnătráchănhiệmăcao,ăvìă
lợiă íchăhợpăphápăc栄aăCôngă tyăvàăcổăđông.ăBanăTổngăGiámăđốcăđãăbámăsátăcácăm映că
tiêu,ă địnhă hướngăĐHĐCĐăquyếtă nghịă đểă triểnă khaiă cácă nhiệmăv映ă c映ă thể.ă trongăviệcă
thực hiệnăquảnălỦ,ăđiềuăhànhăcôngătyăvàăcácănhiệmăv映ătheoăquyăđịnhăc栄aăphápăluậtăvàă
điềuălệăc栄aăCôngăty. 

Trongănĕmăqua,ăBanăTGĐăđãă khôngăngừngăđổiămớiă côngă tácă quảnă lỦ,ă điềuă hànhă
hoạtăđộngăSXKDăc栄aăcôngăty,ăxâyădựngăcơăchếăchínhăsáchăphùăhợpăvớiătìnhăhìnhăthực 
tếăc栄aăcôngăty,ănângăcaoăchấtălượngăđộiăngũăcánăbộăquảnălỦ,ăđổiămớiăcáchăgiaoăchỉătiêuă
kếăhoạchăgắnăliềnăvớiăgiảiăphápăthựcăhiệnăkếăhoạch. 

3. K蔭ăHO萎CH,ăĐ卯NHăH姶閏NGăC曳AăH浦IăĐ唄NGăQU謂NăTR卯 
Thựcă hiệnă thànhă côngămôă hìnhă sảnă xuấtă theoă chuỗiă khépă kín,ă môă hìnhă 3F:ă Farm 

(Trangătrại,ăgiống)ă- Feedă(Thứcăĕn)ă- Foodă(Thựcăphẩm);ăưuătiênăđầuătưăxâyădựngăvàă
cảiătạo,ănângăcấpăcácăcơăsởăsảnăxuấtăkinhădoanh,ămởărộngăquiămô,ănângăcaoănĕngăsuất,ă
chấtă lượng,ăgiaă tĕngăgiáă trịă vàăkhảănĕngăcạnhă tranh,ă songă songăvớiăviệcăđầuă tưăkinhă
doanhăcácădựăánăbấtăđộngăsản,ăhoạtăđộngăthươngămạiănhằmămangălạiăhiệuăquảăkinhătếă
cao. 

 

 

 

 

 

 

HướngăphátătriểnătheoămôăhìnhăképăkínăăsẽăgiúpăDabacoăcóăđượcăsựăphátătriểnăbềnă
vững,ătậnăd映ngăđượcălợiăthếăvềănguồnănguyênăliệu,ănhânălựcăvàăhạnăchếăr栄iăroăvềătỷ giá, 
tạoăthànhăchuỗiăgiáătrịăc栄aăcôngăty. 



V QU謂NăTR卯ăCÔNGăTY 

1. H浦IăĐ唄NGăQU謂NăTR卯 
ThƠnhăviênăvƠăc挨ăc医uăHĐQT 

TT HọăvƠătên Ch泳cădanh 
S嘘ăc鰻ăph亥nă

s荏ăh英uă 
Tỷăl羽ă
(%) 

1 ÔngăNguyễnăNhưăSo Ch栄 tịchăHĐQTăkiêmăTGĐ 9.412.057 15% 

2 ÔngăNguyễnăVĕnăQuân Phó Ch栄 tịchăHĐQTăkiêmăPTGĐ 259.100 0,41% 

3 ÔngăNguyễnăVĕnăTuấn Phó Ch栄 tịchăHĐQTăkiêmăPTGĐ 63.000 0,1% 

4 ÔngăNguyễnăKhắcăThảo 曳y viên HĐQTăkiêmăPTGĐ 102.900 0,16% 

5 ÔngăNguyễnăVĕnăMạnh 曳y viên HĐQTăkiêmăPTGĐ 27.598 0,04% 

6 BàăNguyễnăThịăThuăHương 曳y viên HĐQT,ăKế toánătrưởng 66.000 0,11% 

7 ÔngăNguyễnăThếăTường 曳y viên HĐQT,ăkhôngăđiều hành 265.600 0,42% 

8 ÔngăNguyễnăHoàngăNguyên 曳y viên HĐQT,ăkhôngăđiều hành 71.400 0,11% 

9 ÔngăTạăHữuăKhôi 
曳y viên HĐQT,ăđộc lậpăkhôngăđiều 
hành 

62.000 0,1% 

Cácăti吋uăbanăthu瓜căH瓜iăđ欝ngăqu違nătr鵜 

CôngătyăkhôngăthànhălậpăcácătiểuăbanăthuộcăHộiăđồngăquảnătrị,ăcácăthànhăviênăHộiă
đồngăquảnătrịăđượcăphânăcôngăph映ătráchătừngălĩnhăvựcăc映ăthể. 

Ho衣tăđ瓜ngăc栄aăHĐQT: 

Các cuộc họp của HĐQT: 

TT ThƠnhăviênăHĐQT Ch泳căv映 
S嘘ăbu鰻iăhọpă

thamăd詠 
Tỷăl羽 

Lý do 
không 

thamăd詠 

1 ÔngăNguyễnăNhưăSo Ch栄ătịchăHĐQTăă 14 100%  

2 ÔngăNguyễnăVĕnăQuân PhóăCh栄ătịchăHĐQT 14 100%  

3 ÔngăNguyễnăVĕnăTuấn PhóăCh栄ătịchăHĐQT 14 100%  

4 ÔngăNguyễnăKhắcăThảo 曳yăviênăHĐQT 14 100%  

5 ÔngăNguyễnăVĕnăMạnh 曳yăviênăHĐQT 14 100%  

6 Bà NguyễnăThịăThuăHương 曳yăviênăHĐQT 14 100%  

7 ÔngăNguyễnăHoàngăNguyên 曳yăviênăHĐQT 14 100%  

8 ÔngăNguyễnăThếăTường 曳yăviênăHĐQT 14 100%  

9 ÔngăTạăHữuăKhôi 曳yăviênăHĐQT 12 86% 
Bậnăviệcă
giaăđình 



Nĕmă2013,ăcácăphiênăhọp c栄a Hộiăđồng quản trị đượcăduyă trìăđềuăđặn và 
đúngăĐiều lệ, Quy chế quản trị công ty. HĐQTăđãăbámăsátăđịnhăhướng c栄a Nghị 
quyếtăĐHĐCĐăvàătìnhăhìnhăthực tế c栄a Tậpăđoàn,ădiễn biến c栄a thị trường, kịp 
thờiăđưaăraăcácăgiải pháp hiệu quả, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp có 
trọng tâm, trọngăđiểm, tuân th栄 đúngăphápăluật,ăđiềuăhànhăcôngătyăvượt qua khó 
khĕn,ătháchăthứcăđạt mứcătĕngătrưởng ổnăđịnh.ăTrongănĕm,ăHĐQTăđãătổ chức 14 
phiên họp tập trung ch栄 yếu vào các vấnăđề: Thực hiện Nghị quyết c栄aăĐHĐCĐă
2013, phê duyệt kế hoạchăSXKD,ăđánhăgiá kết quả SXKDătrongănĕmăc栄a từng 
đơnăvị và toàn Tậpăđoàn,ăquyếtăđịnh hạn mức vay vốn ngân hàng, các khoảnăđầu 
tưăthuộc thẩm quyền c栄aăHĐQT,ăchiătrả cổ tức và các vấnăđề quan trọng khác 
c栄aăcôngăty,ăđồng thờiăđảm bảo tính minh bạch và tạoăđiều kiện thuận lợiăđể cổ 
đôngăvàăcácănhàăđầuătưăcũngănhưăcơăquanăquản lý có thể thực hiện tốtăđược chức 
nĕngăgiámăsát,ăthanhătra,ăkiểm soát c栄a mình. 

DanhăsáchăcácăthƠnhăviênăHĐQTăcóăch泳ngăch雨ăđƠoăt衣oăv隠ăqu違nătr鵜ăcôngăty 

TT Họătên Ch泳căv映 
S嘘ăch泳ngănh壱năc栄aăch泳ngă

ch雨ăQTCT 

1 ÔngăNguyễnăNhưăSo Ch栄ătịchăHĐQTăă 13ăQTCTă312/QĐ-TTNC 

2 ÔngăNguyễnăVĕnăQuân PhóăCh栄ătịchăHĐQT 44ăQTCTă53/QĐ-TTNC 

3 ÔngăNguyễnăVĕnăTuấn PhóăCh栄ătịchăHĐQT 18ăQTCTă312/QĐ-TTNC 

4 ÔngăNguyễnăKhắcăThảo 曳yăviênăHĐQT 14ăQTCTă312/QĐ-TTNC 

5 ÔngăNguyễnăVĕnăMạnh 曳yăviênăHĐQT 36ăQTCTă53/QĐ-TTNC 

6 BàăNguyễnăThịăThuăHương 曳yăviênăHĐQT 90ăQTCTă67/QĐ-TTNC 

7 ÔngăNguyễnăHoàngăNguyên 曳yăviênăHĐQT 39ăQTCTă53/QĐ-TTNC 

8 ÔngăNguyễnăThếăTường 曳yăviênăHĐQT 67ăQTCTă53/QĐ-TTNC 

9 ÔngăTạăHữuăKhôi 曳yăviênăHĐQT 29ăQTCTă53/QĐ-TTNC 

2. BANăKI韻MăSOỄT 

ThƠnhăviênăvƠăc挨ăc医uăBanăki吋măsoát 

TT HọăvƠătên Ch泳cădanh 
S嘘ăch泳ngănh壱năc栄aă
ch泳ngăch雨ăQTCT 

S嘘ăc鰻ă
ph亥năs荏ă

h英u 

Tỷăl羽ă
(%) 

1 ÔngăNguyễnăVĕnăLĩnh Trưởng BKS 92ăQTCTă67/QĐ-TTNC 26.000 0,04% 

2 ÔngăNgôăHuyăTuệ TV BKS 96ăQTCTă67/QĐ-TTNC 2.100 0,003% 

3 BàăNguyễnăThịăThùy TV BKS 16ăQTCTă312/QĐ-TTNC 6.300 0,01% 



Ho衣tăđ瓜ngăc栄aăBanăki吋măsoát 

Cuộc họp của Ban kiểm soát 

TT NgƠyăhọp N瓜iădungăhọp 
Tỷăl羽ă
tham 
d詠 

1 10/4/2013 

- ThôngăquaăbáoăcáoăđánhăgiáăphânătíchăBCTCăQúyă
III,ăIVănĕmă2012; 
- Thôngăquaăkếtăquả SXKD tháng 2/2013; 
- Thôngăbáoăvềă tìnhăhìnhăhoạtăđộngăSXKDăvàăkinhă
doanhă chungă c栄aă Tậpă đoànă vàă côngă tácă chuẩnă bịă
ĐHĐCĐăthườngăniên. 

100% 

2 10/7/2013 

- Thôngă quaă kếtă luậnă đánhă giáă tìnhă hìnhă SXKDă 6ă
thángăvàătriểnăkhaiăthángă7ăc栄aăCh栄ătịchăHĐQT; 
- Thông qua báo cáoăđánhăgiáăphânătíchăBCTCăQúyăIă
nĕmă2013; 
- Đánhă giáă rútă kinhă nghiệmă hoạtă độngă kiểmă soátă 6ă
thángăđầuănĕm. 

100% 

3 10/10/2013 

- ThôngăquaăbáoăcáoăđánhăgiáăphânătíchăBCTCăQúyă
IIIănĕmă2013; 
- Thôngăquaăkếtăluậnăvàătriểnăkhaiăkếăhoạchăthángă11,ă
thángă12ănĕmă2013ăc栄aăCh栄ătịchăHĐQT. 

100% 

Banăkiểmăsoátăduyătrìăchếăđộăhọpăđịnhăkỳătheoăđúngăquyăđịnhăc栄aăphápăluậtăđểă
cácăthànhăviênănắmăbắtăđượcăch栄ătrương,ăchínhăsáchăc栄aăHộiăđồngăquảnătrị,ă
BanăTổngăgiámăđốcăcôngăty.ăĐồngăthời,ăthảoăluậnăvàăđánhăgiáăcácăvấnăđềăliênă
quanăđếnăhoạtăđộngăc栄aăcôngă ty,ăđảmăbảoăcácăchínhăsách,ăch栄ă trươngăđượcă
banăhànhătheoăđúngăquyăđịnhăc栄aăphápăluật,ăđịnhăhướngădoăĐạiăhộiăđồngăcổă
đôngăvàăbảoăvệălợiăíchăc栄aăcổăđông. 

Nhữngăchấtăvấn,ăyêuăcầuăc栄aămộtă sốăcổăđôngăđượcăgiảiăđápă thấuăđáoă trongă
phạmăviăquyềnăhạnăvàătheoăđúngăquyăđịnhăc栄aăphápăluật. 

 HàngăquỦ,ăkhiăcóăBáoăcáoătàiăchínhăBanăkiểmăsoátăđềuăcóăbáoăcáoăđánhăgiáă
phânătíchăđộcălậpăkháchăquan. 

Tuyănhiên,ăhoạtăđộngăc栄aăBanăkiểmăsoátăvẫnăcònăhạnăchếănhưăxâyădựngăquyă
chếăhoạtăđộng,ăphânăcôngănhiệmăv映ă choăcácă thànhăviênăkhôngăc映ă thể;ăchưaă
ch栄ăđộngătrongăviệcăđềăxuấtăkếăhoạchăkiểmătra. 
 



S詠ăph嘘iăh嬰păgi英aăBanăKi吋măsoátăv噂iăHĐQTăvƠăBanăđi隠uăhƠnh 

Hộiăđồngăquảnătrịăđãăcungăcấpăkịpăthời,ăđầyăđ栄ăcácăNghịăquyết,ăQuyếtăđịnhă
c栄aăHộiă đồngăquảnă trịă choăBanăkiểmă soát,ăBanăTổngăgiámăđốcăđãă tạoăđiềuă
kiệnăthuậnălợiăchoăBanăkiểmăsoátătrongăviệcăthuăthậpăcácăthôngătin,ătàiăliệuăliênă
quanăđếnăhoạtăđộngăsảnăxuấtăkinhădoanhăc栄aăcôngătyăkhiăcóăyêuăcầu. 

Hộiăđồngăquảnătrị,ăBanăkiểmăsoát,ăBanăđiềuăhànhăvàăcánăbộăquảnălỦăc栄aăcôngă
tyăđãăcóămốiăquanăhệăphốiăhợpăchặtăchẽătrongăcôngătácăđiềuăhành,ăquảnălỦăhoạtă
độngăsảnăxuấtăkinhădoanh. 

Banăkiểmăsoátăđãăphốiăhợpă tốtăvớiăcácăđoànăkiểmătraăc栄aăcôngă tyă triểnăkhaiă
côngătácăkiểmătra,ăgiámăsátătạiăcácăđơnăvịăthànhăviênăcôngăty. 

3. CỄCă GIAOă D卯CH,ă THỐă LAOă VÀă CỄCă KHO謂Nă L営Iă ệCHă C曳Aă
HĐQT,ăBANăGIỄMăĐ渦CăVÀăBANăKI蔭MăSOỄT 

Ti隠năl逢挨ngăvƠ thùălaoăc栄aăHĐQT,ăBanăT鰻ngăGiámăđ嘘căvƠăBanăKi吋măsoátă
nĕmă2013 (ch逢aătrừăthu院ăTNCN và BHXH, YT, TN): 

H瓜iăđ欝ng qu違n tr 鵜,ăBanăđi隠uăhƠnhăvƠăTh逢ăkỦăHĐQT: 

TT Họ và tên Ch泳c v映 
Ti隠năl逢挨ng 

(VNĐ) 
Ti隠n thù lao 

(VNĐ) 

1 Ông NguyễnăNhưăSo 
Ch栄 tịchăHĐQTăkiêmă
TGĐ 

814.758.200 244.000.000 

2 Ông NguyễnăVĕnăQuân 
Phó Ch栄 tịchăHĐQTă
kiêmăPTGĐ 

447.362.740 142.000.000 

3 Ông NguyễnăVĕnăTuấn 
Phó Ch栄 tịchăHĐQTă
kiêmăPTGĐ 

447.362.740 142.000.000 

4 Ông Nguyễn Khắc Thảo 
曳y viên HĐQTăkiêmă
PTGĐ 

447.362.740 142.000.000 

5 Ông NguyễnăVĕnăMạnh 
曳y viên HĐQTăkiêmă
PTGĐ 

447.362.740 142.000.000 

6 Bà Nguyễn Thị ThuăHương 
曳y viên HĐQT,ăKế 
toánătrưởng 

446.978.920 142.000.000 

7 Ông Nguyễn Hoàng Nguyên 
曳y viên HĐQT,ă
khôngăđiều hành 

 142.000.000 

8 Ông Nguyễn Thế Tường 
曳y viên HĐQT,ă
khôngăđiều hành 

 142.000.000 

9 Ông Tạ Hữu Khôi 
曳y viên HĐQT,ăđộc 
lậpăkhôngăđiều hành 

 86.000.000 

10 Ông Nguyễn Trọng Kích PhóăTGĐ 447.362.740  

11 Bà Nguyễn Thị Huệ Minh ThưăkỦăHĐQT  44.000.000 



Banăki吋măsoát 

TT Họ và tên Ch泳c v映 
Ti隠năl逢挨ng 

(VNĐ) 
Ti隠n thù lao  

(VNĐ) 
1 ÔngăNguyễnăVĕnăLĩnh Trưởng BKS 247.635.000 24.000.000 

2 ÔngăNgôăHuyăTuệ TV BKS 144.738.148 18.000.000 

3 BàăNguyễnăThịăThùy TV BKS  18.000.000 

Giaoăd鵜chăc鰻ăphi院uăc栄aăc鰻ăđôngăn瓜iăb瓜 

TT 
Ng逢運iăth詠că
hi羽năgiaoă

d鵜ch 

Quanăh羽ă
v噂iăc鰻ăđôngă

n瓜iăb瓜 

S嘘ăc鰻ăphi院uăs荏ă
h英uăđ亥uăkỳ 

S嘘ăc鰻ăphi院uăs荏ăh英uă
cu嘘iăkỳ 

LỦădoătĕng,ă
gi違mă(mua,ă
bán,ăchuy吋nă

đ鰻i,ăth逢荏ng...) 

Ghi 
chú S嘘ăc鰻ă

phi院u 
Tỷăl羽 

S嘘ăc鰻ă
phi院u 

Tỷăl羽 

1 
ÔngăNguyễnă
NhưăSo 

Ch栄ătịchă
HĐQT 

6.296.800 13,01% 6.513.466 13,45% 
Mua 216.666 CP 
ngày 11/01/2013 

(*) 

2 
ÔngăNguyễnă
NhưăSo 

Ch栄ătịchă
HĐQT 

6.513.466 10,38% 8.312.057 13,25% 

Chuyểnăđổiă
235.022ătráiăphiếuă
thành 1.798.591 
cổăphiếuătạiăngàyă
14/02/2013 

(**) 

3 
ÔngăNguyễnă
NhưăSo 

Ch栄ătịchă
HĐQT 

8.312.057 13,25% 8.962.057 14,28% 

Mua 650.000 CP 
từăngàyă

28/02/2013 -  
01/03/2013 

(**) 

4 
ÔngăNguyễnă
NhưăSo 

Ch栄ătịchă
HĐQT 

8.962.057 14,28% 9.412.057 15% 
Mua 450.000 CP 
ngày 13/12/2013 

(**) 

5 
ÔngăNguyễnă
VĕnăMạnh 

曳yăviênă
HĐQT 

25.685 0,041% 27.598 0,044% 

Chuyểnăđổiă250ă
tráiăphiếuăthànhă
1.913ăcổăphiếuătạiă
ngày 14/02/2013 

(**) 

6 
BàăNguyễnăThịă
Tân Hoà 

Con gái ông 
NguyễnăNhưă
So 

208.492 0,33% 247.911 0,4% 

Chuyểnăđổiă5.151ă
tráiăphiếuăthànhă
39.419ăcổăphiếuă
tạiăngàyă
14/02/2013 

(**) 

7 
BàăNguyễnă
ThuăHiền 

Con gái ông 
NguyễnăNhưă
So 

222.585 0,35% 264.675 0,42% 

Chuyểnăđổiă5.500ă
tráiăphiếuăthànhă
42.090ăcổăphiếuă
tạiăngàyă
14/02/2013 

(**) 

8 
BàăNguyễnă
ThuăHiền 

Con gái ông 
NguyễnăNhưă
So 

264.675 0,42% 464.675 0,74% 
Mua 200.000 CP 
ngày 06/12/2013 

(**) 



TT 
Ng逢運iăth詠că
hi羽năgiaoă

d鵜ch 

Quanăh羽ă
v噂iăc鰻ăđôngă

n瓜iăb瓜 

S嘘ăc鰻ăphi院uăs荏ă
h英uăđ亥uăkỳ 

S嘘ăc鰻ăphi院uăs荏ăh英uă
cu嘘iăkỳ 

LỦădoătĕng,ă
gi違mă(mua,ă
bán,ăchuy吋nă

đ鰻i,ăth逢荏ng...) 

Ghi 
chú S嘘ăc鰻ă

phi院u 
Tỷăl羽 

S嘘ăc鰻ă
phi院u 

Tỷăl羽 

9 
BàăNguyễnă
ThuăHiền 

Con gái ông 
NguyễnăNhưă
So 

464.675 0,74% 664.675 1,06% 

Mua 200.000 CP 
từăngàyă
24/02/2014 -  
25/02/2014 

(**) 

10 
Công ty TNHH 
QuảnălỦăQuỹă
SSI 

Cổăđôngălớn 0 0% 3.711.640 5,92% 

Chuyểnăđổiă
485.000ătráiăphiếuă
thành 3.711.640 
cổăphiếuătạiăngàyă
14/02/2013 

(**) 

11 
Công ty TNHH 
QuảnălỦăQuỹă
SSI 

Cổăđôngălớn 3.711.640 5,92% 3.123.540 4,98% 

Bán 588.100 CP 
từăngàyă
20/02/2013 -  
07/05/2013 

(**) 

12 
Vietnam 
Equity Holding 

Cổăđôngălớn 2.047.471 3,26% 3.310.193 5,28% 

Chuyểnăđổiă
165.000 trái 
phiếuăthànhă
1.262.722ăcổă
phiếuătạiăngày 
14/02/2013 

(**) 

13 
Vietnam 
Equity Holding 

Cổăđôngălớn 3.259.893 5,2% 3.033.793 4,84% 
Bán 226.100 CP 
ngày 01/04/2013 

(**) 

14 
Red River 
Holding 

Cổăđôngălớn 5.038.499 8,03% 7.352.036 11,72% 

Chuyểnăđổiă
302.310 trái 
phiếuăthànhă
2.313.537ăcổă
phiếuătạiăngàyă
14/02/2013 

(**) 

15 

Fraser 
Investment 
Holdings 
Pte.Ltd 

Cổăđôngălớn 4.726.900 7,53% 5.147.200 8,2% 

Mua 420.300 CP 
từăngàyă
12/04/2013 – 
08/05/2013 

(**) 

16 

Fraser 
Investment 
Holdings 
Pte.Ltd 

Cổăđôngălớn 5.147.200 8,2% 5.470.800 8,72% 

Mua 323.600 CP 
(sốăliệuălấyătừă
danhăsáchăchốtă
cổătứcăngàyă
31/12/2013)  

(**) 

Ghiăchú:ăă(*):ăTỷălệă%ăđượcătínhătrênăvốnăđiềuălệă484.099.600.000ăđồng. 
               (**):ăTỷălệă%ăđượcătínhătrênăvốnăđiềuălệă627.419.230.000ăđồng. 

Vi羽căth詠căhi羽năcácăquyăđ鵜nhăv隠ăqu違nătr鵜ăcôngăty 

Công ty luôn thựcă hiệnă nghiêmă túcă Thôngă tưă sốă 121/2012/TT-BTC ngày 
26/7/2012ăc栄aăBộătàiăchínhăvàăcácăquiăđịnhăvềăquảnătrịăcôngătyătheoăĐiềuălệ,ăQuyă
chếăquảnătrịăcôngătyăđãăban hành. 



VI  BỄOăCỄOăTÀIăCHệNHăĐÃăKI韻MăTOỄNă2013 









































































































 


